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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

УДК 372.461 
М.С. Вашуленко, 

дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук, професор 
(Інститут педагогіки АПН України) 

ІНТЕГРУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ 

У статті йдеться про ефективність застосування інтеграційного підходу у процесі формування й 
удосконалення мовленнєвої діяльності  молодших школярів. 

Пошуки шляхів удосконалення навчально-виховного процесу в сучасній школі здійснюються в різних 
напрямках. Одним із найсуттєвіших є, на наш погляд, той, що передбачає радикальні зміни у змісті й 
методах навчання. 

Здійснені в останні десятиліття психолого-педагогічні дослідження в Україні (М.В. Богданович, 
Н.М. Бібік, М.С. Вашуленко, Ю.3. Гільбух, О.В. Киричук, Н.С. Коваль, С.Л. Коробко, Л.П. Кочіна, 
О.В. Проскура, О.Я. Савченко, Н.Ф. Скрипченко, О.В. Скрипченко та ін.) засвідчили значне просування 
6-10-річних дітей у загальному розвитку. Це спонукає учителів початкових класів застосовувати 
відповідні форми і прийоми організації учнівської праці. Скажімо, на уроках рідної мови замість 
одноманітних тренувальних завдань, характерних для традиційного початкового навчання, слід ширше 
застосовувати різноманітні комплексні вправи, розраховані на індивідуальне та групове виконання, які б 
спонукали школярів знаходити найдоцільніші практичні способи розв'язання поставлених завдань, з 
опорою на здобуті теоретичні знання, врешті, вправи, яскраво діяльнісні, завдяки яким органічно 
розвивалося мовлення. 

Одним із актуальних шляхів підвищення ефективності шкільного навчання у сучасній дидактиці 
вважається інтегрування навчальних предметів, під яким слід розуміти взаємне узгодження завдань 
окремих програм, щоб усунути дублювання, з одного боку, та створити умови для поглибленого 
засвоєння навчального матеріалу – з іншого боку. Інтегрування завдань з різних предметів на змістовому, 
мотиваційному та процесуальному рівнях позитивно перебудовує весь навчальний процес, сприяє 
поєднанню в одному шкільному предметі узагальнених знань і вмінь, які раніше формувалися розрізнено 
– у двох або кількох предметах. 

Для інтегрування окремих навчальних курсів у початковій школі існують об'єктивні причини й 
передумови. Однією з причин є необхідність усунути перевантаження дітей, скоротити кількість 
навчальних годин протягом тижня, вилучити їх для предметів розвивально-виховного циклу. 
Об'єктивною передумовою цього процесу є те, що інтегрований курс зможе вести сам класовод, оскільки 
йому доводиться навчати школярів цих предметів у традиційній ізоляції. Натомість у старших класах 
інтегрування окремих предметів, навіть споріднених, в один створює труднощі у підготовці вчителя, 
який має вести цей курс. Адже це вимагає від нього не лише високої кваліфікації, а й належної ерудиції в 
обсязі наук, на основі яких створено інтегрований предмет. Безумовно, говорити сьогодні про цілковиту 
інтеграцію тих чи інших предметів у рамках початкового навчання ще рано, оскільки для цього необхідні 
спеціальні експериментальні дослідження, в яких мають взяти участь і дидакти, і психологи, й 
методисти. Особливо продуктивно, на нашу думку, можна буде застосовувати такі інтегровані курси у 
системі диференційованого навчання, у класах з підвищеним рівнем і темпом засвоєння програм. 
Особливо виразно можна побачити продуктивність застосування інтеграційного підходу до формування 
й удосконалення у молодших школярів мовленнєвої діяльності, яка в умовах початкового навчання 
відіграє провідну роль на всіх без винятку уроках, однак найвиразніше виявляється на заняттях з рідної 
мови й читання. Ці два предмети у початковому навчанні доцільно інтегрувати в один, наприклад, у 
"Рідне слово" тому, що вони ґрунтуються на спільних дидактичних цілях і в їх основі лежать одні й ті ж 
види мовленнєвої діяльності – слухання, розуміння, читання, висловлювання (усні й писемні). 
Застосування інтеграції на уроках мови й читання, проведення інтегрованих уроків рідного слова, за 
нашими передбаченнями, позитивно позначаться як на результативності формування в школярів 
мовленнєвих навичок, так і на літературно-читацьких знаннях і вміннях. Вони характеризуватимуться 
вищою системністю, набуватимуть узагальненості, комплексності, усвідомленості. У поєднанні з 
читанням підвищиться і роль мотивації загалом стосовно вивчення мови, й опрацювання розділів, тем 
програми зокрема. 

Основними методичними принципами, які забезпечать інтеграцію завдань з мови й читання, ми 
вважаємо такі: 
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а) постійний взаємозв'язок теоретичних відомостей (знань) з їх застосуванням; мовні знання у системі 
опанування мови є не самоціллю, а важливим засобом формування, вираження й удосконалення думки; 

б) активний характер навчання: опанування мови має стати активним процесом, який забезпечить 
органічне поєднання всіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності –  аудіювання, говоріння, читання й 
письма; 

в) мовні знання, мовленнєві уміння й навички, у тому числі й читання, переказ прочитаного, слід 
розглядати як умову й компонент розвивального навчання. 

Спробуємо показати реалізацію цих принципів під час засвоєння одного з найважливіших і практично 
значущих розділів програми з рідної мови – "Речення". Незважаючи на те, що речення належить до 
традиційного змісту початкового навчання, учителям доведеться нині переглядати лінгводидактичні 
уявлення про цю мовну одиницю та перебудовувати методичні підходи до її опрацювання зі школярами. 
Однією з причин цього є докорінна зміна провідної мети початкового вивчення рідної мови. 

Замість традиційного вироблення в учнів знань, умінь і навичок, де на чільному місці, як бачимо, 
стояли мовні знання, нині в цьому курсі поставлено завдання навчити молодших школярів 
висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і стилях мовлення. Таким чином, традиційний 
підхід до речення як суто мовного, граматичного поняття не сприятиме реалізації цієї нової мети, де 
знання про кожну мовну одиницю (підпорядковані формуванню мовленнєвих умінь) мають бути 
доповнені відомостями з мовленнєвої теорії. Крім цього, функціональний підхід до вивчення шкільної 
граматики спонукає розглядати всі мовні одиниці у структурі одиниць вищого ярусу. А це означає, що 
речення має сприйматися учнями як будівельний матеріал і складова зв'язного висловлювання, тексту. 

У сучасних поглядах на речення, виражених у працях українських і російських лінгвістів, з-поміж 
різних ознак цієї синтаксичної одиниці можна виділити три найістотніші: комунікативність, 
предикативність, змістову й інтонаційну завершеність. Головний недолік традиційної методики 
опрацювання речення в початкових класах полягав у недостатній увазі до його змістової та інтонаційної 
сторін, до виявлення його функцій у мовленні взагалі та окремих висловлюваннях (усних і писемних) 
зокрема. Практично цей недолік виражався передусім у спотворенні класифікації простих речень, яка 
протягом кількох десятиліть панувала в програмах і підручниках для початкових класів і призводила до 
порушення принципу науковості у початковому формуванні лінгвістичних понять. По суті, традиційний, 
нічим не обґрунтований, принцип поділу речень на розповідні, питальні й окличні орієнтував учнів 
переважно на зовнішню ознаку цієї синтаксичної одиниці, що виявлялася тільки в писемному мовленні 
пунктуаційно: крапкою, знаком питання та знаком оклику. Це було зразком формально-граматичного 
підходу до засвоєння мови, який не узгоджувався з принципом практичного, мовленнєвого підходу 
навчання мови молодших школярів. Крім того, що традиційна класифікація речень суперечила існуючій 
у мовознавстві, вона порушувала й інший важливий дидактичний принцип – перспективності навчання, 
оскільки в середній ланці загальноосвітньої школи знання учнів про речення доводилося відповідно 
коригувати. Неправильний поділ речень на розповідні, питальні й окличні негативно відбивався і на 
читанні, зокрема на формуванні у молодших школярів таких істотних читацьких якостей, як 
усвідомленість і виразність. Брак навчальної настанови обов'язково вникати у зміст висловленого в 
реченні, щоб правильно визначити і відповідно передати голосом його мету, призвів до того, що 
виразність учнівського читання ґрунтувалася переважно на імітації, наслідуванні вимови класовода, а 
тому була неусвідомленою, не забезпечувалася логічними закономірностями, опорою на зміст. 

У системі роботи над реченням, закладеній у новому курсі початкового вивчення рідної мови, з 
огляду на сформульовану його мету, учні ознайомлюються з реченням передусім як із мовленнєвою 
одиницею. Воно постає одночасно в двох аспектах – функціональному (за метою висловлювання) та 
інтонаційно-емоційному. Молодші школярі на доступному і добре зрозумілому їм мовленнєвому 
матеріалі одержують загальне уявлення про речення на основі розгляду й аналізу всіх його сторін – 
змістової, формально-граматичної та інтонаційної. 

Розробленою системою вправ поступово підводимо дітей до усвідомлення таких закономірностей, 
пов'язаних із реченням: 

1. За метою висловлювання речення діляться на розповідні, питальні і спонукальні. Кожен із названих 
типів речень має відповідну інтонацію розповіді (повідомлення), запитання та спонукання до дії. 

2. Крім основної інтонації, яка підпорядковується меті висловлювання, розповідні, питальні та 
спонукальні речення можуть набувати додаткової, окличної, інтонації, якщо вони вимовляються з 
певним сильним почуттям. 

3. З огляду на вищенаведене, речення, в кінці якого стоїть крапка, може бути як розповідним, так і 
спонукальним. Окличні ж речення  (в кінці яких ставиться знак оклику) за метою висловлювання можуть 
бути і розповідними (Все ожило, усе загомоніло – зелений  шум, веселая луна! Леся Українка), і 
спонукальними (Не співайте мені сеї пісні, не вражайте серденька мого! Леся Українка), і навіть 
питальним (Ой краю, мій краю, чи я розберу оте, що ти робиш зі мною! Т. Осьмачка). 

4. Уміння школярів упізнавати в тексті та в живому мовленні спонукальні речення має ґрунтуватися 
на усвідомленні самого терміну "спонукальні". Слід взяти до уваги, що, на відміну від лінгвістичних 
термінів "розповідні" і "питальні", зміст яких зрозумілий дітям ще до школи, слова "спонукання" і 
"спонукальні" не вживаються у повсякденні. Тому постає потреба розкрити учням коло різноманітних 
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значень цих слів. Під час вивчення теми "Спонукальні речення" доцільно вивісити на дошці спеціально 
виготовлену таблицю – своєрідний орієнтир для учнів у розпізнаванні речень цього типу. 

Спонукати – означає: просити, благати, вимагати, наказувати, дозволяти, забороняти, 
застерігати, радити, пропонувати, запрошувати, закликати, бажати, погрожувати та ін. 

Наведені значення спонукань допоможуть учням сприймати цей тип речень за висловленим у них 
значенням. А це свою чергу позитивно позначиться і на усвідомленні прочитаного та на поліпшенні 
виразності навички, оскільки спонукальні речення найчастіше вживаються в різноманітних жанрах 
художньої літератури, у народній творчості, а отже, з ними школярі часто стикаються в ході 
опрацювання текстів на уроках читання. 

5. Цим двом важливим якостям учнівського читання вголос сприятиме також робота над окличними 
реченнями. Діти мають усвідомити, що емоції, виражені в окличних реченнях, можуть мати 
найрізноманітніші відтінки, тому в кожному окремому випадку їх також треба розкривати. Під час 
опрацювання окличних речень доцільно також використати наочну таблицю. 

Сильні почуття в окличних реченнях – це: радість, захоплення, здивування, задоволення, 
незадоволення, обурення, гнів, страх, докір, похвала, співчуття, ніжність, ненависть, роздратування, 
сильне бажання тощо. Цю особливість окличних речень відображено у сучасних підручниках з рідної 
мови: до визначення розповідних і спонукальних речень додано: якщо розповідне (відповідно й 
спонукальне) речення виражає сильне почуття, в кінці його ставиться не крапка, а знак оклику. Цим 
самим слід підкреслювати учням, що окличними реченнями за певних умов можуть стати і розповідні, й 
питальні, і спонукальні. Таким чином, характеризуючи те чи інше окличне речення, учень має спочатку 
назвати його розповідним, питальним або спонукальним і тільки після цього додати, що воно є й 
окличним. 

Основним засобом оформлення окличних речень в усному мовленні є відповідна інтонація – 
підвищений тон і логічне виділення того слова, що безпосередньо виражає сильне почуття. Як бачимо, 
кожне з зазначених почуттів, виражених у реченнях, діти зможуть співвідносити з наведеними в таблиці. 
Це ми підкреслюємо тому, що учні можуть додатково закріпити знання про типи речень, одержані на 
уроках мови, у ході опрацювання художніх текстів на уроках читання. Тому й таблиці про спонукальні та 
окличні речення, з якими учні ознайомляться на уроках мови, успішно використовуватимуться і на 
уроках читання. 

Для того, щоб діти усвідомлювали речення як одиниці мови і мовлення, застосовують практичні 
вправи (усні та письмові). У підручниках з рідної мови подано систему вправ, за якою молодші школярі 
вчитимуться порівнювати номінативні одиниці (слово, словосполучення) з комунікативною (реченням), 
розпізнавати речення і виділяти їх із мовленнєвого потоку, знаходити межі речень у писемному 
мовленні, оформленому без розділових знаків, відрізняти завершені речення від незавершених (усно та 
на письмі), ставити потрібний знак у кінці речень і реагувати на нього відповідною інтонацією в ході 
читання. 

На новому поступово ускладненому дидактичному матеріалі в підручниках від класу до класу 
ставиться мета закріпити в учнів знання й практичні мовленнєві вміння, що стосуються змістової та 
інтонаційної сторін речення – розпізнавати і характеризувати їх за метою висловлювання та емоційним 
забарвленням. 

Систематичним застосуванням знань про речення, одержаних на уроках рідної мови, у ході 
опрацювання художніх текстів на уроках читання в учнів успішно формуються аналітико-синтетичні 
мовленнєві дії: уміння самостійно узагальнювати, систематизувати одержані знання, бачити, впізнавати 
вивчені мовні явища у структурі висловлювань, свідомо використовувати їх під час самостійного 
повторення текстів. Йдеться, таким чином, про формування міжпредметних асоціативних зв'язків, які 
належать до вищого ступеня розумової діяльності, оскільки дають змогу комплексно використовувати 
здобуті знання, взаємно їх підпорядковувати, уникати суперечностей між розрізненим засвоєнням знань і 
вмінь з окремих, хоча й споріднених, предметів та необхідністю комплексно їх застосовувати в 
мовленнєвій практиці. 
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формирования и усовершенствования речевой деятельности младших школьников. 

Vashulenko N.S. Integration of Different Types of  Speech Activity while Learning the Native Language. 

The article highlights the effectiveness of using integrated approach while forming and improving speech  
activity of pupils at elementary school. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 21. Педагогічні науки 

© Масол Л.М., 2005 
6 

УДК: 37.014.14 
Л.М. Масол, 

кандидат педагогічних наук, головний редактор всеукраїнського 
науково-методичного журналу "Мистецтво та освіта", 

провідний науковий співробітник 
(Інститут проблем виховання АПН України, м. Київ) 

ЕМЕРДЖЕНТНІ ТА ПОНЯТІЙНІ ПАРАМЕТРИ ХУДОЖНЬО-ДИДАКТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  
(НА ПРИКЛАДІ КУРСУ "МИСТЕЦТВО") 

У статті розглянуто шляхи взаємозбагачення художньо-образних та раціонально-логічних аспектів 
інтеграції знань учнів у процесі розробки змісту програм і підручників з курсу "Мистецтво" для 

загальноосвітньої школи. 

З огляду на важливість проблеми інтеграції художніх знань учнів та недостатню її концептуалізацію, 
нами було здійснено наукове обґрунтування цілісної предметно-інтегративної моделі загальної 
мистецької освіти, яка стала теоретичним фундаментом під час розробки державного освітнього 
стандарту в галузі "Мистецтво − Естетична культура", а також нових навчальних програм інтегрованих 
курсів з мистецьких дисциплін для загальноосвітньої школи. У низці статей ми висвітлювали авторську 
концепцію курсу "Мистецтво" для загальноосвітньої школи на засадах поліцентричної інтеграції, логіку 
наскрізного тематизму з 1-го по 8-й класи, рівні інтеграції (духовно-світоглядній, естетико-
мистецтвознавчий, психолого-педагогічний), доводили необхідність включення в зміст зазначеного 
курсу мистецтвознавчої пропедевтики. Враховуючи, що єдність художньо-образного та раціонально-
логічного аспектів не висвітлювалася в публікаціях, акцентуємо її основоположні теоретичні ідеї. 

Програма  курсу "Мистецтво" побудована за принципом поліцентричної інтеграції: в єдиному 
тематичному блоці поєднується зміст двох домінантних змістових ліній − музичного та візуального 
(образотворчого) мистецтва, а також елементи синтетичних мистецтв (хореографія, театр, кіно тощо). 
Між ними встановлюються тісні зв’язки з обов’язковим врахуванням як універсальних художньо-
естетичних закономірностей, так і специфіки мови кожного з мистецтв. Технологія конструювання 
інтегрованого курсу передбачає виявлення певних дидактичних одиниць, представлених у  внітрішньо-
предметній логіці і елементів міжпредметної логіки зі зв’язками різної типології. Характер і обсяг цих 
зв’язків може бути різний  − від окремих фактів до узагальнюючих понять.  

Емоційне сприймання-споглядання та творення художніх образів завжди було первинним на уроках 
мистецтва, а вторинним − опанування художньо-мовних засобів і відповідних понять. Отже, засвоєння 
мистецтвознавчої термінології відбувається виключно на основі сенсорно-перцептивної та художньо-
творчої діяльності учнів і завдяки психолого-педагогічним технологіям стимулювання емоційно-
почуттєвої сфери (зокрема сугестивних впливів), асоціативного мислення, уяви, фантазії учнів.  

При емерджентному розумінні художньої творчості ядром інтеграції стає художній образ − 
основоположна категорія естетики, педагогіки мистецтва. Художній образ деякою мірою ієрархічно 
навіть вищий за поняття, адже він органічно поєднує раціональне осмислення та інтуїтивне осяяння, не 
обмежуючи  "креатосферу" особистості. Зрозуміло, що основний "закон" художньої педагогіки − 
пріоритетність ціннісного естетичного ставлення над розумовим (логічним) осмисленням мистецтва −  
детермінує необхідність урівноважувати "емоціо" та "раціо", знаходити між ними гнучкий баланс. Проте 
не можна й уникати або спрощувати інтелектуально-розвиваючі можливості загальної художньої освіти. 
На нашу думку, інтегративний потенціал художніх образів доцільно збагачувати потенціалом понятійних 
параметрів мистецтва. Саме тому у програмах "Мистецтво" для 1-4-х та 5-8-х класів, розроблених 
різними авторськими колективами під нашим науковим керівництвом, вперше в практиці загальної 
мистецької освіти виокремлюється обов’язковий блок "Поняття". У підручниках для 2-го і 3-го класів 
вони репрезентовані у рубриці "Словникова скриня". В основній школі, відповідно до поступового 
розвитку інтелектуальних  умінь учнів (аналіз, порівняння, конкретизація, класифікація, систематизація, 
узагальнення тощо), значущість цього блоку навчальної інформації значно зростає, він збільшується за 
обсягом, ускладнюється за змістом, орієнтуючи школярів у безмежному морі художніх понять і термінів, 
сприяючи формуванню їхнього особистісного мистецького тезаурусу. У діаді "художній образ − 
поняття" ці елементи взаємодоповнюють один одного, поняття мовби "просвітлюють логікою" образні 
уявлення, інтуїтивні прозріння, емоційні відчуття.   

Як відомо, поняття − одна з логічних форм мислення, найвищий рівень людської думки, в якому 
відображається сутність предмета чи явища, узагальнення визначальних властивостей і зв’язків між 
ними. Поняття можуть бути конкретними та абстрактними (найабстрактніші − категорії). Носії понять − 
терміни (слова або словосполучення), що фіксують найсуттєвіше в однорідних феноменах. За умов 
інтеграції відбувається зміна обсягу й глибини понять, тобто їх масштабу. Поняття можуть не співпадати 
взагалі, співпадати повністю чи частково, мати різну форму та величину спільної області перетину. Як 
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зазначає І. Козловська, рівнозначні поняття часто фігурують під різними назвами у різних предметах. У 
мистецькій педагогіці спостерігаються і такі, і зворотні  феномени: одним словом позначаються різні 
смислові явища.  Універсальні поняття естетики та мистецтвознавства − ритм, гармонія, композиція, 
форма, динаміка, контраст, симетрія тощо − є фундаментом єдності й взаємодії мистецтв, фактором 
художньо-дидактичної інтеграції; разом з тим у галузі мистецтва є чимало надзвичайно багатозначних 
понять, які мають властивість змінюватися залежно від контексту їх використання. Наведемо приклади.  
Контраст (протилежність) − один із виразних засобів, притаманний усім видам мистецтва. У 
музичному мистецтві контраст виражається динамікою (голосно − тихо), темпом (швидко − повільно), 
характером музики (весела − сумна) тощо; в образотворчому мистецтві − це співставлення протилежних 
за характером зображень (велике − мале, світле − темне тощо), що посилює вплив кожного з них. До 
універсальних категорій належить гармонія (від грецького − стрункість, співмірність, співзвуччя) −  
щось протилежне хаосу. В музиці це один із головних елементів музичної мови, поєднання звуків у 
співзвуччя − акорди та взаємозв’язок цих співзвуч у русі; в  образотворчому мистецтві під гармонією 
розуміється поєднання різноманітних засобів виразності, які органічно доповнюють один одного, 
створюючи єдине ціле. Дидактичний сенс французького слова етюд (вивчення, вправа) зумовив  
використання терміну в різних видах мистецтва: це і музичний твір для розвитку виконавської техніки, і 
малювання з натури з метою ретельного її вивчення, і вправи для розвитку акторської техніки в театрі. 

Можна також  навести чимало прикладів понять, однакових за назвами, але різних за значенням. Так, 
мотив у музиці − це найкоротший наспів, частина музичної теми, а в образотворчому мистецтві – це 
первинний елемент візерунка орнаменту. Під словом штрих у музичному мистецтві розуміється спосіб 
видобування звуків голосом чи на інструменті (стакато − уривчасте виконання, легато − зв'язне 
виконання тощо); в образотворчому мистецтві − це лінія, риска, що виконується одним рухом руки, 
основний елемент техніки рисунку, важливий засіб виразності графіки.  

Таким чином, коректне зіставлення понять і порівняння їх значень у різних видах мистецтва дає 
змогу збагатити емоційно-образне відчуття художніх творів учнями й поглибити розумінням окремих 
мистецьких явищ та зв’язків між ними. Використання інтегративних педагогічних технологій, зокрема й 
на основі мистецтвознавчих понять у підручниках "Мистецтво", зорієнтовано на формування художньо-
асоціативного мислення учнів, розвиток умінь переносу набутих знань у різні духовно-естетичні сфери.  

 
Матеріал надійшов до редакції 30. 03. 2005 р. 

Масол Л.М.  Эмерджентные и понятийные параметры художественно-дидактической интеграции 
(на примере курса "Искусство"). 

В статье рассмотрены пути взаимообогащения художественно-образных и рационально-логических 
аспектов интеграции знаний учащихся в процессе разработки содержания программ и учебников курса 

"Искусство" для общеобразовательной школы. 

Masol L.M. The Fundamentals of Artistic-didactic Integration (on the Example of the Special Course "Arts"). 

The article highlight the ways of interenrichment of artistic and rational-logical aspect of the pupils’ knowledge 
in the process of working out the curriculum content and textbooks on the course "Art  for secondary school 

Emergent and concept fundamentals of artistic didactic integration (on the example of the coursw "Art"). 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТУПЕНЕВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

У статті проаналізовано сутність понять "методологія", "педагогічна методологія", їх взаємозв’язок, 
специфіку, основні категорії ступеневої педагогічної освіти. 

Освіта – це дзеркало соціально-економічного і культурно-історичного становища країни. Система 
цінностей та норм освітньо-педагогічного процесу має культурно-історичний характер. Тому 
методологічно не існує надісторичних, назавжди даних стандартів, норм та ідеалів освітянського 
процесу. На сучасному етапі розвитку вищої освіти вибір нашої держави – європейська інтеграція, 
приєднання до Болонського процесу, європейських норм і стандартів. Це актуалізує дослідження з 
проблеми методології ступеневої педагогічної освіти.  

Проблемам методології педагогіки, педагогічних досліджень присвятили наукові праці вітчизняні та 
зарубіжні вчені (С.У. Гончаренко, В.І. Загвязінський, І.А. Зязюн, В.М. Полонський, О.П. Рудницька, 
П.М. Воловик, Ю.К. Бабанський, С.І. Гессен, В.І. Журавльов, М.М. Скаткін, Я. Скалкова, В.А. Штофф та 
ін.). 

Метою цієї статті, що становить одну зі складових нашого дослідження, є визначення методологічних 
основ ступеневої педагогічної освіти. Основні завдання – встановлення спільного і відмінного між 
поняттями "методологія" і "педагогічна методологія", загального і одиничного в цих поняттях, 
теоретичної бази і категорійного апарату дослідження. Проведений нами контент-аналіз дає можливість 
виділити основні підходи до визначення поняття "методологія". 

  Поняття методологія є складним і не завжди однозначним. Воно використовується в широкому 
значенні загальної методології. У цьому випадку такий термін означає філософську вихідну позицію 
наукового пізнання, загальну для всіх наукових дисциплін.  

Методологія досліджує теоретичні проблеми шляхів та засобів наукового пізнання і закономірностей 
дослідження як творчого процесу [1: 7]. 

Вживання терміна методологія у вузькому значенні слова означає теорію наукового пізнання у 
конкретних наукових дисциплінах. В.А. Штофф визначає це так: "На відміну від методології у широкому 
філософському розумінні, методології, що загострює увагу на аналізі методологічної ролі і евристичного 
значення, головним чином, онтологічних принципів, законів і категорій, методологія науки в більш 
вузькому значенні є частиною гносеології і призначена вивчати закономірності складного процесу 
пізнання в тих його різноманітних і взаємопов’язаних формах і проявах, які характерні для науки" [2: 9]. 

Отже, методологія педагогіки виступає як одиничне в загальному. 
Методологія педагогіки являє собою систему знань про підходи до дослідження педагогічних явищ і 

процесів, про способи отримання знань, які правдиво відображають постійно змінну педагогічну 
дійсність в умовах розвиваючого суспільства [3: 85]. 

На сучасному рівні методологічної науки необхідно не тільки вирішувати окремі актуальні 
методологічні питання, але й створити методологію педагогіки вищої школи як специфічну систему 
знань, специфічні способи оволодіння знаннями, уміннями, навичками, засвоєння культури людства і 
формування на цій основі духовної еліти суспільства. Це шлях підвищення ефективності педагогічної 
теорії. Саме в такому аспекті ми розглядаємо це поняття. 

Термін "методологія" грецького походження. Він означає "вчення про методи" або "теорія методів". 
Розробка теоретичної основи методів педагогічної підготовки майбутнього фахівця в умовах ступеневої 
освіти є однією з актуальних проблем педагогічної методології. 

Педагогічна методологія  являє собою безперервну систему розвитку науки, що має свою 
проблематику. В.І. Загвязінський методологічні проблеми педагогіки умовно поділив на п’ять груп: 
загально-методологічні; загально-наукові; частково-методологічні; проблеми вивчення, оцінки, 
використання й удосконалення методів навчання і виховання, їх класифікації та оцінки, розвиток за 
рахунок збагачення методами суміжних наук; проблеми критики різних ідеологічних концепцій у 
педагогіці [4: 43]. 

Як підтверджує досвід і результати досліджень учених, така класифікація відповідає методології 
наукового пізнавання. Розглядаючи першу групу проблем у контексті нашого дослідження, можна 
говорити про діалектичність процесу педагогічної підготовки бакалаврів і магістрів, діалектичне 
поєднання цих двох циклів, їх взаємопроникнення і взаємообумовленість, спадкоємність і наступність. 

Центральною ідеєю, яка поєднує ці ступені педагогічної освіти, є постійний розвиток, перетворення 
освіти на механізм розвитку особистості і суспільства, спрямування вищої школи як соціокультурного 
інституту не на відтворення старих форм суспільного буття, а на розвиток демократичного, гуманного 
суспільства. Гуманізація – ключовий елемент нового педагогічного мислення. Він вимагає перегляду і 
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переоцінки всіх компонентів педагогічного процесу, основним смислом якого стає саморозвиток, 
самоствердження, самореалізація особистості студента. Міра цього розвитку виступає як якість роботи 
викладача, вищого навчального закладу, всієї системи освіти.  

Методологія – найбільш загальна система принципів організації наукового дослідження, способів 
досягнення і побудови наукового знання [5: 199]. 

Педагогічна інтерпретація, що здійснюється в межах антропологічного підходу, можлива шляхом 
упорядкування її аксіоматики і проблематики завдяки застосуванню низки методологічних принципів. 
Основними методологічними принципами нашого дослідження є такі: об’єктивність, сутнісний аналіз, 
генетичність єдності логічного та історичного, концептуальна єдність. На першому місці стоять 
принципи: відбору джерел і методів пізнання з метою педагогічної інтерпретації; антропологічної 
орієнтації педагогіки вищої школи, єдності теорії і практики, навчання і виховання, конкретного  і 
абстрактного, об’єктивного і суб’єктивного, загального і особливого, спадкоємності і наступності. Ці 
принципи нами використовуються у плануванні навчального процесу та організації наукових 
досліджень, системі цілепокладання і діагностиці, у способах застосування педагогічних знань на рівні 
бакалаврату і магістратури. 

Загальнонаукові проблеми – це проблеми, які є основою для наукової творчості: системний підхід і 
його використання, категорійна структура дослідження, понятійний апарат науки, логіка і структура 
наукового пошуку, взаємодія складових знань, зокрема соціокультурних, філософських, психологічних, 
педагогічних, фахових, головного і другорядного тощо. 

Не можна піднести педагогічну освіту на вищий щабель, не віддавши належного ключовій фігурі – 
педагогу-викладачу. Він має не тільки володіти своїм предметом, а й уміти орієнтуватися у відповідній 
галузі знань, здійснювати інтеграцію в межах суміжних дисциплін, будувати навчальні плани, формувати 
у студентів навички самоосвіти. Викладач, учитель такого рівня професіоналізму бачить високий 
особливий смисл всього, що відбувається в процесі професіональної діяльності. Спілкування з молоддю 
для нього – особистісно значуща цінність, йому властива широта захоплень і співпереживання, 
педагогічна інтуїція. Все це під силу педагогу як творчій індивідуальності. Тож педагогічна підготовка 
має передусім забезпечити зростання і самореалізацію творчої індивідуальності майбутнього фахівця 
шляхом врахування не тільки спільного, але й особливого. 

Зрозуміло, повноцінному розвитку студента не сприятиме частково-функціональний підхід до нього 
лише в одній ролі студента. Крім професійних знань, потрібно дати можливість входження у світ 
людської культури, задоволення різноманітних інтересів особистості, в тому числі національних. 
Національна педагогічна школа – важливий елемент збереження і розвитку духовної еліти, етнічної 
спільності. Вища педагогічна освіта повинна стати конструктивним фактором еволюції суспільства. 
Першим напрямом вирішення цього завдання є перехід від окремих альтернативних науково-
педагогічних шкіл – до системи варіативних технологій, до практичної реалізації системного підходу в 
педагогічній підготовці бакалаврів, магістрів, оскільки саме він має величезні евристичні можливості. 

Методологічний напрям – системний, або структурно-системний, основи якого заклав австрійський 
біолог Л. фон Берталанфи [6: 7] почав розвиватися з 50-х років минулого століття. З того часу він став у 
науці загальноприйнятою методологічною орієнтацією. З 60-х років ХХ століття починаються спроби 
використання цієї методології в освіті і в педагогічних дослідженнях. Суттєвий внесок  у наукову 
реалізацію системного підходу зробили вчені М.А. Данилов, Т.А. Ілліна, Ф.Ф. Корольов, Н.В. Кузьміна 
та ін. 

Характерним для сучасної науки є перехід від аспектного підходу, коли предметом вивчення є тільки 
певна сторона дійсності, до комплексного вивчення об’єкта як багатомірного цілого, системи. 
Дослідження процесу педагогічної підготовки магістрантів передбачає вивчення не тільки 
загальнопедагогічних і дидактичних факторів, але й гносеологічних, ідеологічних, психологічних, 
соціально-психологічних, соціологічних, культурологічних та ін.  

На нашу думку, в основу підготовки магістрів педагогічної освіти мають бути покладені 
індивідуальна і дослідницько-орієнтована парадигма. Результатом професійного саморозвитку має стати 
готовність магістра до педагогічної діяльності, що включає такі компоненти: мотиваційно-ціннісний 
(забезпечує спрямованість на особистісно-професійні зміни, формування ціннісних орієнтацій і, перш за 
все, педагогічної спрямованості); змістовий (передбачає оволодіння теоретичними і практичними 
педагогічними знаннями, уміннями, навичками, особистісно-орієнтованими технологіями, особистісно-
професійною рефлексією); комунікативно-емпатійний (оволодіння технологією взаємодії зі студентами, 
культурою спілкування і психоаналізом); культурологічно-світоглядний (уміння створювати власну 
педагогічну концепцію на основі полікультурних знань і загальнолюдських цінностей). 

У кожному з цих аспектів вивчення можна знайти реально існуючі або можливі варіанти 
оптимального рішення: як, враховуючи цільову установку, планувати, організовувати процес навчання, 
спрямовувати його та керувати ним. Пізнати їх, орієнтуватися в них і зрозуміти, які варіанти або їх 
комбінації приведуть до бажаних результатів, – це значить наблизитися до пізнання сутності, 
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закономірностей процесу педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти. Ці та інші задачі 
можуть бути зрозумілі і розв’язані тільки на основі системного підходу. Системний підхід дозволяє 
бачити предмет нашого дослідження як цілісне, єдине саме по собі, а також і відносно до системи 
вищого порядку, у нашому випадку, до системи педагогічної освіти, системи освіти України. Це дозволяє 
нам вивчити об’єкт з різних боків та аспектів.  

У системному розгляді ми сприймаємо об’єкт нашого дослідження не як суму частин, а як цілісне 
явище, ми ставимо завдання вивчити взаємовідношення і взаємодію різних компонентів цього цілого, 
його взаємодію із оточуючою дійсністю з метою знайти спосіб упорядкування, ієрархії відношень, 
циклів педагогічної підготовки, визначити тенденції і основні закономірності руху об’єкту дослідження і 
його компонентів. 

Системність ми розглядаємо не тільки як ключову якісну характеристику педагогічної підготовки в 
умовах ступеневої освіти університету, але як реальний об’єкт і пізнавальний інструмент, спосіб нашого 
бачення об’єкта.  

Основні етапи аналізу системи Я. Скалкова визначає таким чином:  
1) визначення системи і її середовища; 
2) визначення субсистеми і елементів (їх функцій, способів діяльності, поведінки); 
3) визначення їх взаємовідношень, тобто структурної сітки системи; 
4) аналіз відношень структури і функції системи; 
5) проект змін, новацій системи.  

Кожний із вищезгаданих етапів можна поділити на окремі кроки. Таким чином, можна відповісти, що 
таке система і які її проблеми, як ці проблеми вирішити, які з проектованих рішень у цих умовах з точки 
зору цілей є оптимальним. Отже,  можна зробити висновок, що системний підхід – це не тільки 
аналітичний, але й синтетичний метод. 

Можна розглядати систему з різних точок зору і відповідно з цим інтегрувати це поняття. 
Б. Куял визначає систему як доцільну сукупність елементів і відношень між ними та їх властивостями 

[7: 18].   
Систему слід розглядати, перш за все, як ціле (матеріальне чи ідеальне), що характеризується трьома 

основними ознаками: 1) певною якістю; 2) єдністю; 3) цілісністю [1: 181]. 
Якісно вищий рівень розуміння системи – погляд на неї з точки зору її внутрішніх і зовнішніх зв’язків 

і відношень. Відомі вчені минулого (Я.А. Коменський, К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський) 
досліджували проблеми виховання як органічне ціле, тісно пов’язане з системами вищого порядку – з 
суспільством. Наприклад, Я.А. Коменський у своїй "Пампедії" концептує систему виховання як 
засновану на гармонійному відношенні виховання, світу (суспільства) і людини. 

Н.В. Кузьміна ввела поняття педагогічна система, що є головним і дуже складним об’єктом 
дослідження науки педагогіки. Педагогічною системою прийнято називати функціональну структуру, 
діяльність якої підпорядкована певній меті. 

На нашу думку, системно-функціональний підхід до вивчення педагогічних систем передбачає 
розуміння цього поняття як багатомірної багаторівневої структури з багатьма параметрами, як складний  
внутрішньо інтегрований соціальний організм, який можна аналізувати і пояснювати як сукупність 
елементів, властивостей і відношень, що взаємодіють і розвиваються. До основних ознак системності 
належать: цілісність і цілеспрямованість, структурованість, тобто склад елементів, внутрішній поділ, 
упорядкування, класифікація цього цілого; взаємозв’язок зовнішнього і внутрішнього; інтегрованість 
окремих елементів і зв’язків. 

Педагогічна підготовка магістрів як система являє собою інтегровану єдність навчально-виховних 
цілей і змісту освіти, людського фактора (викладачів і магістрантів) і головних матеріальних факторів 
(засобів навчання). 

Проте основною, провідною є виховуюча взаємодія викладачів і студентів для реалізації цілей і 
завдань, засобом чого є організація і управління навчально-виховним процесом. 

Розглядаючи педагогічну підготовку студентів магістратури в аспекті системного розвитку, ми 
звертаємо увагу не тільки на те, як ця система функціонує, але й на те, як вона взаємодіє з іншими 
системами в умовах ступеневої освіти, які тенденції та перспективи її розвитку й удосконалення. Це 
забезпечує нам можливість застосування синергетичного підходу: пізнання загальних принципів, що 
лежать в основі процесів самоорганізації, які реалізуються в системах різної природи; здійснювати 
міждисциплінарний аналіз наукових ідей, методів і моделей поведінки, розкриття потенціалу в мисленні 
про світ і людину; вивчати проблеми міждисциплінарного діалогу, виявляти особливості сучасних 
соціальних, когнітивних і комунікативних ситуацій тощо. У процесі навчально-виховної роботи 
бакалаврату, магістратури важливою проблемою є також категоріальна структура педагогічного процесу. 

Точне визначення використаних понять і формування спеціальної педагогічної термінології можна 
вважати першим кроком на шляху створення адекватної мови педагогічної науки. З нашого погляду, 
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поняття – це попередня генералізація вже знайомих термінів, а також думка про загальні і специфічні 
якості предмета. 

У систему категорій, що відображають найважливіші сторони нашого дослідження, входять: 
педагогічна освіта, педагогічна підготовка, ступенева педагогічна освіта, магістратура, бакалаврат, 
предмет, мета, принципи, зміст, методи, організаційні форми, особистісно орієнтована технологія 
навчання, організаційно-педагогічні умови навчання, готовність до інноваційної педагогічної діяльності. 

Найважливішою умовою успішної педагогічної підготовки студентів магістратури в університеті є 
розробка методологічних вимог до загального та інваріантного і специфічного у ступеневому 
педагогічному процесі. Розробка згаданої проблеми пов’язана:  

• з пошуком співвідношення цілей, складності, логіки, варіативності навчання; моделей взаємодії 
викладачів і студентів; 

• з визначенням змісту педагогічного процесу, поєднання раціонального, емоційного та 
емпатійного; 

• з модернізацією технології навчання;  
• врахування світового досвіду багаторівневої і неперервної педагогічної освіти;   
• із взаємозв’язком і співвідношенням процесів соціалізації та індивідуалізації, новаторства і 

традицій у педагогічній освіті; 
• з методологією і технологією проектування педагогізації процесу підготовки фахівців на рівні 

предмета, університету; 
• зі співвідношенням філософських, соціальних, психологічних і педагогічних закономірностей та 

підходів при визначенні основ і вирішенні проблем педагогічної діяльності, виборі спрямування і 
принципів розвитку університетської освіти.   
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Витвицкая С.С. Методологические основы многоуровневого педагогического образования. 

В статье анализируется сущность понятий "методология", "педагогическая методология", их 
взаимосвязь, специфика, основные категории многоуровневого педагогического образования. 

Vitvytska S.S. Methodological Fundamentals of Multilevel Pedagogical Education. 

The article analyses the essence of the concept of "methodology" and "pedagogical methodology", their 
interrelation, peculiarities, and basic categories of multilevel pedagogical education. 

 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 21. Педагогічні науки 

© Тарасенко Г.С., Нестерович Б.І., 2005 
12 

УДК  378. 14 : 504. 03 
Г.С. Тарасенко, 

доктор педагогічних наук, професор; 
Б.І. Нестерович,  
старший викладач 

(Вінницький державний педагогічний університет) 
АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕГРАЦІЇ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ 

ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У статті обґрунтована плідність маловивчених  аксіологічних  механізмів  інтеграції мистецьких 
дисциплін у світлі сучасних освітніх пріоритетів. 

Проблема співвідношення гуманітарного і технічного знання у сфері професійної освіти набуває 
сьогодні неабиякої актуальності. Гуманітаризація освітнього процесу є пріоритетним завданням 
розбудови системи фахової підготовки спеціалістів усіх рівнів. Освітянська практика потребує 
якнайповнішої інтеграції розумової та духовно-емоційної діяльності особистості. Особливе місце в 
цьому процесі належить мистецтву, яке в практиці суспільного життя пульсує насамперед як пізнання 
світу, будучи водночас  його оцінкою, художнім перетворенням, навіть комунікативним актом. 

Історія наукового знання свідчить про те, що певною мірою його розвиток відбувався і відбувається 
під знаком редукції інтелекта до раціо. У результаті за межі науки і наукового пізнання як царства чистої 
розсудливості було винесено сферу емоційних виявів, у тому числі й естетичну.  Однак поступово 
теоретично відтворювалася справжня картина наукового пошуку, а естетичному поверталося його 
законне місце. На думку багатьох дослідників, сучасна логіка і методологія науки передбачає врахування 
і позанаукових факторів − історичних, психологічних, художніх.  Більше того, стало очевидним, що 
наука не вичерпується двома рівнями пізнання – теоретичним і емпіричним. Сьогодні припускається 
існування  своєрідного – образного − рівня пізнання як перехідного і проміжного між ними. 

Наука і мистецтво є впливовими факторами як розумового, так і естетичного розвитку особистості, 
адже об’єднуються у високому пориванні до гармонізації взаємовідносин людини з навколишнім світом. 
Звідси одвічний потяг до ренесансного злиття цих форм пізнання світу. Віра в можливість синтезу 
гуманітарного і точного знання, в можливість усунення  певної стіни між "двома культурами" звучить у 
дослідженнях вітчизняних  та  зарубіжних учених (С. Клепко, Р.Х. Пірс, Ч.П. Сноу, О. Хакслі). Зокрема, 
пропонується навіть новий принцип пізнання – холізм [1].  Згідно цієї філософської теорії, кожний 
об’єкт слід вивчати з погляду його цілісності, що є результатом не простої сукупності частин, а 
особливого духовного фактора −  цілісності. Принцип культурологічного холізму передбачає 
обов’язкову опору не лише на раціональне осягнення дійсності, але й на інтуїтивно-ірраціональне 
"уживання" в свою культуру. Проте ця спроба об’єднання раціонального і чуттєвого, теоретичного і 
духовно-практичного осягнення світу часто відбувається  на метафізичній основі. 

Важливою ознакою гуманітаризації є інтегративність як формування цілісного (холістичного) 
уявлення про навколишній світ та місце людини в ньому. Не менш важливими проявами гуманітаризації  
є її  екзистенціальність та аксіологічний характер, що зумовлює спрямування освіти на пріоритетність  
творчого життєствердження особистості  на базі загальнолюдських цінностей. 

Проблемам інтеграції змісту вузівської підготовки спеціаліста присвячено чимало досліджень 
(С. Батишев, М. Берулава, С. Гончаренко, Р. Гуревич, І. Козловська та ін.). Проте в контексті 
гуманітаризації   освітнього процесу  вона  поки вивчена недостатньо. 

Гуманітаризація ж вищої освіти настійливо вимагає переорієнтації з предметно-змістового принципу 
навчання основ  наук на вивчення цілісної картини світу, на трансляцію не "чистих", а "олюднених" 
знань з опорою на базові цінності людства [2]. Це обумовлює пріоритетний розвиток 
загальнокультурного компоненту в змісті, формах і методах вузівського навчання, що, в свою чергу, 
допомагає долати утилітарно-прагматичний, технократичний підхід до фахової освіти. 

Великої ваги в процесі гуманітаризації набуває естетизація  навчально-виховного процесу ВНЗ. 
Завдяки їй майбутні фахівці опановують світ культури, що зумовлює поступове формування у них 
гуманітарного мислення, яке ґрунтується на духовних цінностях. 

Ціннісні основи гуманітаризації вищої педагогічної освіти варто тлумачити як зразки педагогічної 
культури, які не одноразово суспільно схвалені, а традиційно передаються з покоління в покоління; які  
виразно функціонують в культурному житті людства, в міжпоколінній взаємодії,  врешті,  в педагогічних 
теоріях, системах, технологіях. 

Соціально значущим результатом гуманітаризації вузівської підготовки вчителя стане повернення в 
освітній процес вільнодумства, креативності, гуманності, інтелігентності, особистісної самодостатності  
та викорінення несумісних із педагогічним простором явищ – примітивного авторитаризму, агресивності, 
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відсутності рефлексій, недоброзичливого ставлення до суб’єктів освітнього процесу (що нерідко є 
наслідками болісного переживання комплексу власної людської і педагогічної неповноцінності). 
Гуманітаризована професійна освіта прищеплює майбутньому вчителю здатність до культурного 
саморозвитку і культурно-моральної саморегуляції  фахової поведінки. 

Проблема гуманітаризації сучасної освіти має яскраво виражений аксіологічний характер. Знання 
без трансляції ціннісного ставлення до них є мертвими, а згодом і небезпечними. Гуманітарна освіта 
завжди, перш за все, формує ціннісні орієнтації. Проте у часи своєрідного "ціннісного шоку", який 
переживає суспільство,  не кожний учитель-предметник, який дає дітям міцні знання, спроможний 
"вдихнути" в навчальний матеріал  певну ціннісну основу. 

Аксіологічний підхід до інтеграції вузівських дисциплін спрямований на корекцію світоглядних 
установок професійного мислення вчителя. Зокрема, гуманітарний світогляд педагога є найкращим 
продуктом  нової філософії освіти [3]. Основою гуманітарного професійно-концептуального мислення 
вчителя повинна стати Дитина з притаманною їй своєрідністю  світобачення  та  способів  самореалізації 
в соціумі. "Дитиноцентризм" є яскравим  репрезентом   гуманітарних позицій  вчителя. Саме дитина, а не 
наука мають стати центром освітнього процесу. Ця красива і зрозуміла  ідея в умовах технократичного 
суспільства  насправді реалізується надзвичайно мляво. 

Структуру ціннісних ставлень до світу, як правило, розуміють як багатокомпонентне утворення, що 
функціонально розгортається від інтелектуально-когнітивних через емоційно-мотиваційні до вчинково-
оцінних аспектів.  Таким чином,  набуття ціннісних орієнтацій – це процес поступових, часто одночасних 
змін у розумовій, морально-естетичній, діяльнісно-вольовій сферах особистості. Успішність ціннісно-
орієнтаційної діяльності залежить від цілісності функціонування та гармонії всіх його складових. Таку 
гармонію і цілісність якнайкраще забезпечує інтегрований підхід  до викладання  різних дисциплін. Зміст  
же більшості вузівських дисциплін орієнтує майбутнього вчителя на засвоєння конкретних знань і на 
фактографічне їх відтворення. Такий тип навчання закріплює раціональний (дискретний, дискурсивний, 
конвергентний)  спосіб професійного мислення. Але від учителя чекають сьогодні іншого типу мислення 
– креативно-гнучкого, варіативно-рухливого, концептуально-гіпотетичного.  

Численні дослідження, присвячені проблемам професійно-педагогічної підготовки вчителя, 
дорівнюють її до процесу засвоєння вчителем наукових  і методичних знань. Обґрунтовуючи  основні 
змістові компоненти професійної підготовки вчителя – методологічний, науково-теоретичний, соціально-
психологічний, предметно-методичний, − аксіологічні − аспекти дослідники невиправдано ігнорують. 
Cеред критеріїв результативності підготовки вчителя до навчання і виховання дітей виділяють, як 
правило, знов-таки інтелектуальний і діяльнісний.    

 Отже, традиційний "гносеологізм" підходу до проблем професійної підготовки вчителя не дозволяє 
визнати певну "звуженість" шляхів такої підготовки. Стає дедалі зрозумілішим, що невиправдана 
редукція змісту професійної освіти до одного лише її компонента – знань – негативно впливає на 
формування фахової свідомості вчителя, адже знання відіграють вельми підпорядковану роль по 
відношенню до інтегрованих утворень – переконань і соціальних позицій. Педагогічна ж підготовка 
педагога часто зводиться лише до педагогічно орієнтуючої інформації – і це не передбачає готовності 
вчителя до реалізації всіх соціальних функцій  педагогічної діяльності [4]. Фахова підготовка вчителя на 
рівні педагогічного просвітництва не забезпечує належну кореляцію педагогічних знань і професійних 
умінь. 

Система вузівської і післядипломної освіти досьогодні орієнтує педагогів на оволодіння 
гносеологічним, науково-теоретичним аспектами пізнання суб’єкта навчально-виховного процесу і 
майже не торкається ціннісних аспектів, які народжують розуміння особистісного змісту взаємовідносин 
між вихователем і вихованцем. Подекуди це пояснюється тим, що навчальні плани і програми  
професійної підготовки вчителя були сформовані ще на тому історичному етапі, коли інформативно-
пізнавальна функція освіти відігравала домінуючу роль. Плодом такої фахової підготовки стали значні 
перекоси у сфері ціннісного ставлення вчителя до дитини, а також деформація логіки  виховного впливу 
педагогів на учнів. 

Гуманітаризація освітнього процесу спрямована на поліпшення стану викладання не лише 
фундаментальних дисциплін ( як це нерідко вважають освітяни). Гуманітаризація повинна торкатися й 
процесу викладання мистецьких дисциплін (які традиційно вважають апріорі гуманітарними). Проте не 
секрет, що навіть гуманітарну дисципліну можна викладати на примітивно-ремісницькому рівні без 
необхідного заглиблення у світ художніх образів, без належної трансляції ціннісного досвіду людства, 
акумульованого в мистецькому творі. Гуманітарне викладання мистецтва передбачає системне занурення 
в художньо-виразну мову мистецтва, системно організовану оцінну діяльність (монологічну чи 
діалогічну), творчу інтерпретацію художніх образів. 

Мистецькі дисципліни, завдяки творчо-інтерпретаційній природі художніх образів, здатні 
забезпечити належний розвиток проективної уяви, дивергентного мислення, педагогічної рефлексії тощо. 
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Інтегрований підхід до викладання таких дисциплін у системі фахової підготовки вчителя допомагає 
урівноважити лівопівкульний тип мислення механізмами асоціативно-образного сприймання,  що владно 
корелює спосіб  оцінювання майбутнім учителем  як педагогічних явищ, так і світу в цілому. 

Мистецтво та інтеграція – явища одного ряду. Синтетична природа мистецького образу апріорі 
передбачає інтегративний підхід до його опрацювання. Мистецькі дисципліни здатні якнайкраще і 
найповніше втілити ідею інтеграції. Знаменно, що дидактична інтегрологія, успішно вивчаючи  
закономірності інтеграції знань, виокремлює  навіть своєрідні закони, за якими  реалізується даний 
процес – корелятивності (здатність елементів інтеграції до узгодженої взаємодії); імперативності (поява 
якісно нових властивостей у результаті інтеграції); доповнювальності (народження диференціації 
внаслідок інтеграції) тощо [5].  У межах функціонування мистецтва в  різноманітності його видів усі 
названі закони плідно реалізуються. 

Аксіологічна функція інтегративного курсу здатна поєднати ціннісні орієнтації різних наук. На думку 
деяких дослідників (Я. Собко), аксіологічно перспективними можуть стати навіть поєднання курсів 
різноциклового  характеру, наприклад, іноземної мови і технічних дисциплін,  мистецьких і технічних 
дисциплін. Саме така інтеграція ціннісних підходів сприяє подоланню негативних наслідків 
технократизації професійної освіти [6: 20]. 

На базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
відбувається багаторічна апробація авторського міждисциплінарного спецкурсу "Екологічна 
естетика"[7], створеного на основі проблемної інтеграції знань (філософії, мистецтва, екології). Цільове 
призначення спецкурсу – розвиток у майбутніх учителів будь-якого фаху  здатності холістично осягнути 
проблему збереження природи  шляхом  розуміння унікальності екосистем через їхні естетичні 
характеристики. Серед завдань спецкурсу є формування метазнань про природу та метанавичок її 
ціннісного освоєння.  Даний курс має переваги над  диференційованим вивченням природи  – це 
поглиблена культурологічна та аксіологічна спрямованість, підсилені соціокультурні акценти,  
загальнофілософська основа, художня рефлексивність. Все це інтегративно забезпечує осмислення 
майбутніми вчителями (як мистецьких, так і немистецьких спеціальностей) багатозначності 
взаємозв’язків людини з природою, поглиблення ціннісного аналізу культурних форм освоєння довкілля. 
Зміст спецкурсу адаптований до фахової специфіки  майбутнього педагога. Для викладачів мистецьких 
дисциплін змістово-аксіологічні концентри замкнені навкруг відповідних художніх домінант – 
літературних, музичних, пластичних. Для викладачів немистецьких предметів існує варіант із 
рівнозначним використанням естетико-екологічного потенціалу всіх видів мистецтва. Як показує 
практика, майбутні педагоги, зокрема вчителі початкових класів, успішно опановують інтегрований 
спецкурс завдяки його глибокій аксіологічній спрямованості, яка складає здорову альтернативу  
формальному утилітаризму ставлення до навколишнього. 

На музично-педагогічному факультеті цього ж ВНЗ успішно впроваджується інтегрований підхід до 
організації педагогічно-виконавської практики [8]. Важлива форма професійної підготовки вчителя 
музики: ця практика налаштовує студентів на синтезування музично-педагогічних умінь. Упродовж 
чотирьох років майбутні вчителі музики поступово вчаться поєднувати знання та уміння, отримані в ході 
вивчення музично-теоретичних дисциплін (теорії та історії музики, гармонії, поліфонії, аналізу музичних 
форм), основного музичного інструменту, постановки голосу, методики музичного виховання та інших 
мистецько-педагогічних дисциплін.  Комплексний державний екзамен  проводиться на чітко окресленій 
аксіологічній основі, оскільки кожний студент обирає для звітного виступу тему-концентр, навколо 
якого групує художній матеріал (музичний, літературний, візуально-пластичний), і в експресивній 
вербально-оцінній та виконавській діяльності репрезентує  основну  виховну ідею. 

Таким чином,  аксіологічний підхід до інтеграції мистецьких дисциплін (як у межах мистецтва, так і з 
виходом на соціокультурні дисципліни)  є надзвичайно плідним.  Професійна освіта майбутніх учителів 
повинна мати особистісний вимір. Лише інтегративно сформовані особистісні цінності можуть стати 
сутнісним показником професійної готовності вчителя до навчально-виховної роботи з дітьми і виконати 
функцію вищого критерію для орієнтації  майбутнього педагога в освітньому просторі. 
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Тарасенко Г.С., Нестерович Б.И.  Аксиологический подход к интеграции искусствоведческих 
дисциплин в контексте гуманитаризации высшего образования. 

В статье обоснована плодотворность малоизученных аксиологических механизмов интеграции 
искусствоведческих дисциплин в свете современных образовательных приоритетов. 

Tarasenko G.S., Nesterovych B.I, Axeological Approach to Integration of Art Criticism Disciplines in the Light  
of Higher Education Humanitarization. 

The article highlights the effectiveness of axeological mechanisms of integration of Art Criticism Disciplines 
considering modern educational priorities. 
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРОВАНОГО ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ 
ДИСЦИПЛІН У ПЕДВУЗАХ 

Автори  статті інформують про мету, зміст і апробацію комплексного музично-теоретичного курсу 
"Загальна теорія музики", створеного на кафедрі теорії та історії музики НПУ ім. М.П. Драгоманова 
(м. Київ), обґрунтовують необхідність інтеграції музично-теоретичних знань та творчих навичок у 

студентів музично-педагогічних факультетів. 

Бурхливий розвиток життя, культурних реалій, мистецтва, науки, техніки, інформатики активізує 
інноваційні процеси у сфері освіти, зокрема й музичної, що закономірно підвищує вимоги до 
професійної підготовки студентів-музикантів. Професія вчителя музики є синтетичною за своєю 
природою, і підготовка до неї потребує від студентів музично-педагогічних факультетів наявності 
неабияких знань та різноманітних умінь: грати, співати, диригувати, аналізувати музичний твір, 
розповідати про музику. Для виконання цих задач існує розгалужена система традиційних музичних 
дисциплін, яка за вимогами часу доповнюється новими дисциплінами. Але ж кількісне зростання має 
свої обмеження, тому, зрозуміло, без інтеграції навчальних курсів у смислові блоки та їх якісного 
реформування не обійтись. На цьому шляху варто привітати створення експериментальних комплексних 
курсів, запроваджених в різних педагогічних ВНЗ України. Одним із перших став курс "Загальна теорія 
музики", розроблений викладачами кафедри теорії та історії музики НПУ ім. М.П. Драгоманова. Він 
об’єднав на історико-стильовій основі предмети теоретичного циклу – сольфеджіо, гармонію, поліфонію, 
аналіз музичних творів. Мета курсу − на новому рівні узагальнити й поглибити знання й навички, 
отримані випускниками середніх спеціальних навчальних закладів у відповідних окремих курсах. 
Стимулом до пошуків у цьому напрямку послужила специфіка самого уроку музики у школі, що 
відрізняє його від усіх інших уроків. Цілісний підхід до особистості дитини, звернення до її 
внутрішнього світу, фантазії, до емоційного сприйняття, до творчої уяви ставлять перед вчителем 
особливі завдання, які мають бути враховані у фаховій вузівський підготовці. 

Основна відмінність від традиційно окремого вивчення музично-теоретичних предметів полягає в 
підкресленому прагненні до осягнення твору в єдності його змісту - форми, сприйняття діалектичної 
багатогранності музичних образів. Центр уваги викладача і студентів зміщується з оволодіння окремими 
елементами музичної мови на вивчення смислового функціонування їх у контексті твору. Виходячи з 
цього, пропонується змінити традиційний погляд на зміст теоретичного навчання студентів, поклавши в 
основу систему цілісних одиниць музичної мови, вибудовану відповідно до її історико-стильової 
еволюції. Головне завдання курсу – забезпечити студентів музично-педагогічних факультетів науково-
теоретичною і методичною базою, що дала б їм можливість емоційно-усвідомлено сприймати музику, 
навчитися орієнтуватися в її окремих виразових засобах і водночас об’єднувати їх у єдину комплексну 
систему, що відповідає художньо-естетичним законам часу й нормам конкретних жанрів і стилів. Тобто, 
підкреслюється історичність розвитку музичної мови, яка обумовлена світоглядом конкретної епохи і 
втілена її художньою практикою. Такий підхід уможливлює акцентування проблем, пов’язаних із 
еволюцією музичного мислення й музичної мови, формуванням культурних цінностей і адекватністю їх 
сприйняття.  

Історичний аспект у викладенні музичної теорії поставив свої вимоги до структури навчальної 
програми й до систематизації матеріалу. За основу покладено загальноприйнята  періодизація 
європейської культури від середньовіччя до ХХ ст. включно. Кожна епоха представлена в широкому 
контексті соціальних, філософсько-естетичних, мистецьких тенденцій, які пояснюють особливу роль 
музики та специфіку інтонаційного мислення конкретного періоду, актуалізують певні теоретичні 
проблеми. Наприклад, в епоху бароко, яка стала кардинальним етапом у розвитку європейської музичної 
культури, формується нова образність, нова інтонаційна основа музики, система її виразових засобів, 
жанрів і стилів, принципів формоутворення, що підняло музичне мистецтво на рівень самостійної 
духовної сфери суспільства. Найбільш актуальними стають проблеми граматичної основи музики: 
формування мажорно-мінорної тональної системи, гомофонно-гармонічного складу й функціональної 
гармонії, регулярно-акцентної метрики і мелодико-синтаксичних структур, гомофонного тематизму і 
принципів його розвитку, функціональності музичної форми, оновлення поліфонічного мислення й 
виникнення типових гомофонних форм. Вивчення взаємозв’язку цих процесів у динаміці їх становлення  
має фундаментальне значення і готує студентів до розуміння довершених досягнень наступної епохи 
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віденського класицизму. Таким чином, в діалектиці конкретного й загального, індивідуального й 
типового  висвітлюється своєрідність кожної епохи й поступальний хід еволюції музичного мистецтва. 

Поєднання логічного та історичного аспектів надає викладачу можливість відійти від вузько-
ремісницького пояснення суто теоретичних правил і допомогти студентам  осягнути загальні 
закономірності музики, що підтверджують множинність конкретного виявлення основних принципів 
буття людини і Всесвіту. Одним із методів узагальнення музично-історичного процесу в широкому 
контексті культурних універсалій став символіко-числовий принцип із урахуванням історично-
специфічної взаємодії змісту та форми в мистецтві,  феноменології музики як перехрестя мікро- і 
макрокосму [3].  

Іншою методологічною особливістю курсу є його спрямованість не лише на розвиток музично-
аналітичної уяви й уміння ціннісної орієнтації в музично-художньому потоці, а й на формування 
практичних фахових навичок. Учитель музики – це насамперед практик. Його професія творча за своєю 
сутністю як в широкому, так і в буквальному значенні слова. Не випадково музиканти, які зробили 
вагомий внесок у справу народної музичної освіти, самі були творцями художніх цінностей 
(М. Леонтович, К. Стеценко, Д. Кабалевський, З. Кодаї та інші). Вчителю музики вкрай необхідно 
виробити істинно творчі вміння. Тому була розроблена система спеціальних творчих завдань, які можуть 
стати поштовхом до їх варіабельного застосування і в традиційному викладанні теоретичних предметів 
на різних рівнях музично-педагогічної освіти. Це вокальна та інструментальна імпровізація, 
акомпанемент, варіювання та жанрово-стильова трансформація тематизму, стильове аранжування, 
створення невеличких закінчених творів. Вони виступають наскрізною формою протягом усього періоду 
навчання. Головною умовою їх успішного виконання є поетапне й послідовне поєднання дидактичних 
функцій (засвоєння граматичних основ, правил, стильових та жанрових закономірностей) з художньо-
естетичними (створення художнього образу, вміння спілкуватися певною музичною мовою). Не менш 
важливою має стати й мотиваційна сторона: панування творчої атмосфери в групах, дух змагання, 
підтримка індивідуальних досягнень, проведення наприкінці семестру творчих концертів. Ефективність 
творчих завдань полягає в тому, що вони підсумовують знання та активізують мислення студентів, 
розвивають їх музичні здібності та заохочують до навчального процесу, поглиблюють сприйняття 
музики різних епох і стилів, допомагають у формуванні власних критеріїв оцінки художніх якостей  
музичних творів. Творче опрацювання мінливої музичної лексики дозволяє студентам здійснювати 
порівняльний аналіз творів різних видів мистецтва з точки зору їх епохальної тотожності, спорідненості 
або несумісності, а також здійснювати аксіологічний аналіз художньо-культурного явища в контексті 
домінуючої тенденції історичної доби. 

У розробці програми курсу брали участь майже всі викладачі кафедри теорії та історії музики. Були 
апробовані в повному обсязі обидва варіанти навчального плану – чотирирічний і п’ятирічний. Крім 
лекційних та практичних занять, були використані семінари, бесіди "за круглим столом" за участю 
викладачів і студентів, реферати, курсові роботи, творчі концерти тощо. Перевірка засвоєних знань та 
практичних навичок відбувалась як за модульною технологією,  так і більш нетрадиційно – ведення 
особистої  "залікової книжки", "мистецького щоденника", ділові ігри, командні змагання та творчі 
конкурси. 

Семирічний досвід викладання комплексного курсу із запропонованою системою творчих завдань у 
НПУ ім. М.П. Драгоманова показав і перспективи, і проблеми, зокрема відсутність підручників і 
необхідність перекваліфікації викладацьких кадрів, але сама ідея виявилася життєздатною, про що 
свідчить її подальший науковий і практичний розвиток [1: 5]. Минулого року у видавництві "Вища 
школа" вийшов перший підручник із комплексного курсу, присвячений проблемам специфіки музики та 
організації її системних виразових засобів [4]. Готується до друку друга частина підручника, присвячена 
музиці епохи бароко. Створені поки що в рукописному варіанті дві хрестоматії: "Українська народна 
пісня" та "Музика епохи бароко".  

Запровадження комплексного музично-теоретичного курсу, що базується на  інтеграції знань  і 
творчих навичок,  оптимізує навчання, зміцнює професійну базу студентів, з одного боку, розширює їх 
кругозір, з другого - скеровує їх увагу на оволодіння  різноманітними формами музичної діяльності: 
співом із власним  акомпанементом, стилізацією, аранжуванням, керівництвом дитячими колективами 
тощо. Трансформація музичної освіти в цьому напрямку відповідає актуальним вимогам часу.  
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Авторы статьи информируют о цели, содержании и апробации комплексного музыкально-
теоретического курса "Общая теория музыки" , созданного кафедрой теории и истории музыки НПУ 
им М.П.  Драгоманова (г. Киев), доказывают актуальность интеграции музыкально-теоретических и 

творческих навыков у студентов музыкально-педагогических факультетов. 

Poberezhna G.I. Shcherytsya T.V. Problems of Integrated Teaching Music Theory Courses at Teachers' 
Training Institutions. 

The article reveals the aim, content and approbation of "Fundamentals of Music Theory" complex course 
elaborated by Music Theory and History Department of Kyiv National Teachers' Training University named 

after M.P. Dragomanov. The course highlights the topicality of knowledge and creativity integration geared to 
optimize the professional training of prospective music teachers. 
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ІНТЕГРОВАНЕ ВИВЧЕННЯ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКИХ МОТИВІВ У ТВОРЧОСТІ М. ЗЕРОВА 

У статті розглядається  інтегроване вивчення давньоукраїнських мотивів у творчості М. Зерова. 

Система педагогічної освіти повинна сприяти підвищенню рівня знань та вмінь студентів з літератури 
й історії. Але, на жаль, спостерігається "відсутність інтересу до глибокого і цілісного вивчення і 
пізнання" [1: 36].  Це пов’язано з тим, що процес вивчення літератури нерідко здійснюється без 
урахування інтегрованих цілісних способів пізнання. Саме інтеграція словесної творчості з різними 
видами діяльності має можливість формувати у студентів здатність сприймати історичне минуле, 
репрезентоване автором через літературний твір. Зрозуміло, що для такої роботи доцільно 
використовувати практичні заняття, які дозволяють задіяти всі види мовленнєвої діяльності: студенти 
переказують фрагменти опрацьованих історичних джерел, дають характеристику історико-літературним 
науковим студіям щодо порушеної проблеми, пропонують власну інтерпретацію образних систем, 
використаних автором у творі, тощо. Ця робота поглиблює процес формування у них цілісної системи 
опорних знань для подальшого засвоєння літератури та історії, активізує пізнавальні та інтелектуальні 
потреби. Як результат, викладачеві вдається органічно поєднати історичні факти з літературним текстом 
та фольклорно-етнографічним матеріалом. Так, у процесі вивчення літературно-мистецьких пошуків 
представника української неокласики М. Зерова доречно звернути увагу студентів на використані 
письменником давньоукраїнські мотиви. Адже це дасть змогу дослідити першооснову зв’язків 
української літератури зі світовою культурою, закладеною ще в часи становлення Київської Русі. 

Викладач  наголошує, що українська культура типологічно і генетично була пов’язана зі світовою, 
вбирала в себе національний фольклор, теологічні джерела, літописну спадщину. Звертаючи увагу на 
шедеври давньої української літератури, М. Зеров шукав у ній відповіді на питання своєї епохи. Він 
наголошував, що водночас із рецепціями з європейської культури йшов процес творення оригінальної 
літературної бази, основу якої складали історичні джерела. У поезіях М. Зерова нерідко зустрічаються 
імена князів Святослава та Ігоря. Особливу роль виконують образи Києва та Дніпра, які зв’язують пласти 
минулого і сучасного. 

Розглядаючи творчість неокласика, студенти під керівництвом викладача зосереджують увагу на 
центральному в оригінальній поезії М. Зерова циклі "Київ". Важливою для розуміння авторських 
уподобань є думка П. Хропка: "у чотирьох віршах циклу "Київ" образ старовинного українського міста 
розкривається різними своїми гранями" [2: 41]. Це місто у свідомості М. Зерова є духовним,  культурним 
і науковим центром всього східного слов’янства. Йдучи  за давньоукраїнськими традиціями, поет часто 
вдається до порівнянь, побудованих на світових образах сонця, ночі, зір, свічок, золота, зелені, 
наповнюючи їх символічним значенням. Наприклад, у сонеті "Київ з лівого берега" М. Зерову вже в 
рядках першого катрена вдалося передати історичну велич східнослов’янської столиці, справжнього 
культурного центру. Використовуючи світлові образи, М. Зеров репрезентує величну картину краєвидів 
Києва: 

"Вітай, замріяний, золотоглавий, 
На синіх горах... Загадався, спить, 
І не тобі, молодшому, горить 
Червлених наших днів ясна заграва" [3: 27]. 

Світлова гама досягається завдяки вдалому використанню епітетів: "золотоглавий", "синіх", 
"червлених", "ясна" тощо. Епітети трансформуються у величний символ рідної культури. Сонет виражає 
оптимістичну віру у вічну велич Києва, на що вказують контрастні зіставлення заключного терцета: небо 
– в образі "золотом цвяхованої блакиті", та земля – в образі "гори зеленої і дрімливої" [3: 27]. У них поет 
знаходить фрагменти, які, завдяки вторинному значенню образів, об’єднують деякі поняття, наприклад, 
"гора" та "золото". 

Викладач  наголошує, як на прикладі зіставлення та протиставлення простежуються літературна 
винахідливість поета та вміле авторське поєднання традиційних українських класичних прийомів із 
модерним поглядом на образи, які є символом давньоукраїнської історії. 

Під час розгляду образних систем твору варто запитати студентів, що вони знають про історію Києва, 
в яких літописах йдеться про українське місто тощо. Звертаючись до подій першої половини ХХ 
століття, варто наголосити на протиставленні в поезії двох столиць України, запитати, чому більшовики 
перенесли столицю з Києва у Харків та чим викликане повернення її пізніше на історичну землю. 

Чимало місця в поетичних рядках, присвячених періоду Київської Русі, займають образи державних 
діячів. Звернення до них давало можливість М. Зерову показати не тільки важливі соціально-політичні, 
але й естетичні та моральні проблеми як минувшини, так і сучасності. Водночас неокласик зумів 
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змалювати ряд образів (Святослав, Ігор та ін.). Вони послужили йому імпульсом до розгортання 
художньої уяви у створенні сонетів на давньоукраїнські мотиви, стали джерелом реалій у відтворенні 
історичного минулого України. Князі Святослав та Ігор трактуються М. Зеровим як визначні особистості 
давньоукраїнської історії, які своєю діяльністю звеличили Русь. У неокласика лідери давньоукраїнської 
держави зображені як особистості суперечливі. Поет наголошує не тільки на державницьких рисах своїх 
героїв, а й передає їх душевний неспокій, боротьбу державницького і людського. Внутрішній світ 
найповніше виявляється в момент роздумів ліричного героя. Так, наприклад, використовуючи форму 
сну, в сонеті "Сон Святослава" автор змальовує страшне передчуття ліричного героя:   

Я бачив сон. Важенних перел град 
На груди сипали мені, старому, 
Вдягали в довгу чорну паполому, 
Давали пити не вино, а чад [3: 41].  

  Варто звернути увагу студентів на те, що з першого рядка автор екстраполює систему образів, що 
трансформуються в символіку біди. Значимими, на наш погляд, є образи "перел", що неначе град 
сипалися на ліричного героя, "чорної паполоми", в яку одягають князя тощо.  

Поряд з тим у сонеті "Святослав на порогах", написаному за рік до вищезгаданого, спостерігаємо 
силу й хист справжнього державного мужа, полководця, особистості: 

А князь стоїть, невитертий варяг – 
Веде свої на північ моноксили. 
Та сам полинув би що тільки сили 
Під Доростолом свій поставить стяг: 
Він народивсь для бою і звитяг... [3: 35]. 

М. Зеров настільки звикся з давньоукраїнськими образами, що міг сам, власними очима споглядати 
світ і події часів князя Святослава. Можливо, цьому слугувало захоплення українською класикою, а з 
іншого боку – суспільна атмосфера 30-х, в якій творив М. Зеров. На це вказує авторське пояснення: 
"Сонет навіяний "Словом о полку Ігоревім". "Сон Святослава" дійсно приснився мені. Остання терцетка 
– зарисовка пейзажу – те, що видно з мого вікна. Я прокинувся і підійшов до балкона, щоб прогнати 
владу сну. Взагалі весь цикл про "щемлячі" настрої – неврастенічний" [3: 807].  

 В акцентації уваги на душевному неспокої ліричного героя відбувається трансформація власних 
авторських переживань, пов’язаних із суспільними та мистецькими процесами. Психологія поета 
репрезентує ідею поєднання непоєднуваного – особистого (інтимного) та загальнодержавного.  

Доречно звернути увагу студентів на архаїзми, до яких часто звертається М. Зеров, аби передати 
колорит тієї епохи. Запропонувати їм самостійно з’ясувати значення використаних автором слів. 
Наприклад, у сонеті "Святослав на порогах" він згадує: "Варуфорос, Геландрі – скандинавські, Вулніпраг 
– давньоримська назви дніпровських порогів у творі "Про керування імперією" візантійського імператора 
Костянтина Багрянородного. Пізніше їхні назви – Варуфорос (Вулніпраг) – Вовнизький, Геландрі – 
Дзвонецький пороги. Моноксил – "однодрев", грецька назва човна, видовбаного з суцільного дерева. 
Доростол – фортеця на Дунаї, яку 791 р. захопив Святослав" [3:  805]. 

М. Зерову вдалося адекватно відтворити суспільну атмосферу давньоукраїнської доби. Його герої 
наділені вольовими рисами характеру, їхнє оточення, як правило, солідарне із князівськими 
пропозиціями; саме це, можливо, й допомагає автору акцентувати на слов’янській єдності та готовності 
загинути або ж перемогти. Минуле українського народу, його славна історія були прикладом для поета у 
відстоюванні власної правоти. Напевне, саме тому М. Зеров частіше звертається до періодів у житті 
нашого народу, що відзначились високим злетом процесу державотворення або ж взірцями культурних 
здобутків, як, наприклад, "Слово о полку Ігоревім". Мотив цієї пам’ятки наявний у багатьох творах, але 
найбільше вони наповнюють своїм глибоким змістом сонет "Князь Ігор". Змальовуючи героїчний порив 
державного діяча, готового довести міць і силу свого війська та держави, автор намагається розв’язати 
власну концепцію світу і людини. Його герої, з одного боку, наділені вірою в силу природи, в долю, а з 
іншого – готовністю протистояти речам, що їх не влаштовують. Підтвердженням такої думки є рядки 
сонета:  

… сонце під покровом тьмяним.  
Далека Русь за обрієм багряним, 
І горе чорний накликає Див.  
Та не вважає князь на віщий спів:  
"Нум, русичі, славетні дні спом’янем, 
Покажем шлях кощеям препоганим 
До Лукомор’я голих берегів! [3: 61].  

Ліричний герой разом із дружинниками утверджує силу вільного, правдолюбивого характеру. Князь 
не схиляється і не дослухається до попереджень, ним рухають відвага та намагання прославитись.  
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М. Зеров зумисне не показує трагічний результат походу, його цікавить інше – глибокий оптимізм, 
віра в перемогу та бажання довести силу  характеру.  

Як бачимо, М. Зеров у процесі творчої праці виявляв глибоке розуміння явищ давньоукраїнської 
історії. Пишучи про героїв давнини, він акцентував увагу реципієнта на особливостях сучасного життя. 
Змальовуючи історичне минуле, автор намагався розв’язати власну концепцію світу і людини. Його герої 
утверджують силу вільного, правдолюбивого характеру. 

На нашу думку, використання історичних фрагментів на практичних заняттях з історії української 
літератури стане своєрідним джерелом нових знань, сприятиме формуванню науково-теоретичних 
понять, активізуватиме мислення та розвиватиме мовленнєві здібності майбутніх учителів. Це також 
сприятиме процесу становлення особистості, виховуватиме кращі моральні якості, формуватиме 
естетичні почуття і смаки. 

Таким чином, інтеграція літературних та історичних знань у вищій освіті необхідна сучасній 
культурній людині для усвідомлення національної самобутності рідної культури та її важливого місця 
серед мистецьких цінностей народів нашої планети. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ ТА 
НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

У статті розглядаються характерні особливості особистісно зорієнтованої освіти, їх взаємозв’язок з 
ідеями народної педагогіки, перспективність розвитку. 

Освітньо-виховна практика зорієнтована сьогодні на ствердження стратегії прискореного 
випереджального розвитку освіти і науки, фізичних, інтелектуальних, моральних, патріотичних та інших 
суспільних сил особистості, які забезпечують її самоствердження та самореалізацію. Вирішити успішно 
зазначені завдання може лише той педагог, який відповідає основним вимогам сучасної школи. 
Підготовка вчителя визначена центральним завданням модернізації освіти, провідною ідеєю державної 
освітньої політики. 

Досягти ефективного результату в цьому можна тоді, коли в навчанні майбутнього вчителя 
поєднувати сучасні наукові педагогічні технології та здобутки народу в галузі освіти, які закладалися 
впродовж віків. 

Лише інтегрований підхід до навчання педагогічних дисциплін у вузі, тісний зв’язок наукової та 
народної педагогіки дасть досить ефективний результат.  

Народна педагогіка завжди виступала і виступає як самобутнє культурно-історичне явище. Вона не 
містить сформульованих положень, наукових термінів, але вона зберігає народні погляди й традиції; 
знання, народну мудрість, великий гуманізм. Основна мета народної педагогіки – виховати здорову та 
щасливу людину. Отже, дитина, молода людина є в центрі процесу навчання і виховання. 

Нова філософія освіти знайшла втілення в особистісно зорієнтованій моделі навчання і виховання. 
Весь навчально-виховний процес побудований з урахуванням потреб, інтересів, мотивів, можливостей 
особистості, на яку впливають,  – це дозволяє говорити про ціннісну сутність даної моделі і також про те, 
що вона органічно пов’язана з провідними ідеями народної педагогіки.  

Модель особистісно  зорієнтованої освіти виходить із визнання унікальності суб’єктного досвіду 
самого учня як важливого джерела індивідуальної життєдіяльності. Визнання дитини, молодої людини 
головною фігурою всього освітнього процесу і є особистісно зорієнтована педагогіка. 

Ще К.Д. Ушинський залишив нам у спадок багату методику індивідуального підходу до навчання й 
виховання дітей, яка ґрунтується на принципі народності. 

Гр. Ващенко звертав увагу на те, що народні ідеї повинні бути як у навчанні, так і у вихованні 
духовно багатої особистості.  

А. Макаренко розробив систему виховного впливу на особистість через колектив.  
В. Сухомлинський розкрив неоціненний вплив фольклору, народного мистецтва на духовний світ 

особистості дитини.  
М. Стельмахович довів, що національні традиції мають найпотужніші пізнавально-виховний 

потенціал.  
Психологи В. Мясищев, О. Леонтьєв, Г. Костюк дослідили вікову психологію особистості. 
Сучасні вчені-дослідники І. Бех, С. Гончаренко, Н. Волошина, Ю. Мальований, Ю. Руденко, 

О. Савченко, О. Сухомлинська, П. Щербань та інші українські педагоги-новатори визначили, що у 
нинішніх умовах базової і старшої середньої школи домінуючою має стати особистісно зорієнтована 
педагогіка, повинен відбутися перехід від авторитарного підходу до гуманістичного, який неможливий 
без ґрунтовного знання історії народної педагогіки. 

Сучасне розуміння особистісного підходу в науковій педагогіці визначили в 60-х роках минулого 
століття відомі зарубіжні вчені К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франк. Вони запевняли, що школа повинна 
служити лабораторією для відкриття унікального "Я" кожної дитини, допомагати їй в усвідомленні і 
розкритті власних можливостей, становленні самосвідомості, в здійсненні особистісно значущого і 
суспільно прийнятого самовизначення, самореалізації та самоутвердження [1]. 

Педагог-вчений І. Якиманська вважає особистісно зорієнтованою педагогікою саме таку, де в центрі 
уваги є особистість дитини, її самобутність, самоцінність. Суб’єктивний досвід кожного виховання 
спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти та виховання. В. Сєриков вважає, що 
особистісно орієнтована педагогіка повинна створити умови для повноцінного розвитку функцій, 
важливих для організації педагогічного процесу, а саме: вибірковості (здатність людини до вибору); 
рефлексії (особистість повинна оцінювати своє життя); буття, що полягає в пошуках сенсу життя та 
творчості; формування образу "Я"; відповідальності ("Я відповідаю за все"); автономності особистості (в 
міру розвитку особистості вона дедалі більше стає вивільненою від інших факторів) [1: 178]. 
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А. Плигін в монографічному дослідженні, аналізуючи історико-педагогічний аспект особистісно 
зорієнтованої моделі навчання і виховання, підкреслює, що метою народної педагогіки є розвиток 
особистості, де враховані ціннісні орієнтації школяра, структура його переконань, на основі яких 
формується його внутрішній світ, при цьому процеси навчання і учіння взаємно узгоджуються, зважаючи 
на механізми пізнання, особливості мислительної діяльності школяра, стратегію його поведінки, а 
взаємини вчитель-учень побудовані на принципах співробітництва [2: 49]. 

Дитина живе і навчається в конкретному соціокультурному середовищі, належить до певного етносу. 
Ціннісне ставлення до людини не можна виховувати ізольовано, відірвано від загальних культурних 
надбань народу. Етнопедагогіка поєднує в собі матеріальну і духовну сфери особистості, дає змогу 
особистісно значущі цінності зробити основою переконань; інтереси, потреби, здібності дитини, молодої 
людини формують основні цілі та завдання навчання і виховання. 

Особистісно зорієнтована модель педагогіки передбачає розвиток природних особливостей людини 
(здоров’я, здатності мислити, почувати, діяти), її соціальних властивостей (бути громадянином, 
сім’янином, трудівником) і властивостей суб’єкта культури (гуманності, волі, духовності, творчості). 
Причому розвиваються вони в контексті загальнолюдських, національних і регіональних цінностей [3].  

І. Якиманська  виокремлює три моделі особистісно зорієнтованої педагогіки: соціально-педагогічну, 
предметно-дидактичну та психологічну [1]. 

Певні  підходи емпірично склалися і в народній педагогіці. Народна педагогіка, яка умовно 
поділяється на етнічне дитинознавство, батьківську педагогіку, етнодидактику, народну фамілологію, 
педагогічну деонтологію, базується на народознавчому, людинознавчому та особистісному підходах. 

Народознавчий підхід в себе включає знання рідної мови, історії рідного краю, фольклору, традиції, 
звичаїв, народних свят. Людинознавчий підхід ґрунтується на принципах емоційності, глибокого 
гуманізму, не допускає душевної байдужості, формує в молоді почуття милосердя, розуміння. 

Особистісний підхід в народній педагогіці створює умови для комплексного впливу на молодь, 
глибокого знання педагогом душі певної особи, рівня сформованості якостей характеру, компонентів 
світогляду. Виховання сильної, самобутньої і яскравої особистості можливе лише на високих народних 
ідеалах, на творчих традиціях рідного та інших народів. Унікальність особистості досягається розвитком 
індивідуальних задатків, нахилів і здібностей як у навчанні, так і в ставленні до різних сфер життя, 
природи [6]. 

Сучасна педагогічна теорія розглядає особистісну орієнтацію в освіті  в такому плані: 
• це освіта, що орієнтована на дитину і шукає можливості найкраще задовольнити її 

пізнавальні потреби, вирішити проблеми розвитку і педагогічного впливу; 
• це освіта, яка за основу бере принципи природовідповідності, самоцінності особистості, 

співпраці педагога і учня або виховання; 
• це освіта, яка глибоко пронизана взаємоповагою, емпатією,  рефлексією; 
• це освіта, яка припускає своєрідну інверсію всіх її параметрів: зовнішнє (ціль, зміст 

навчально-виховного процесу) стає внутрішнім стимулом, результатом згоди і співпраці 
суб’єктів даного процесу [6, 7]. 

Особистісно зорієнтована модель навчання і виховання передбачає розвиток критичного мислення в 
дітей, що потребує неодмінно діалогічної ситуації, вільної, творчої діяльності. Школа повинна вчити 
мислити – така суть стратегії, що домінує в дослідженнях вчених. 

Народна педагогіка також стверджує, що потрібно формувати у дітей правильні уявлення про явища 
навколишнього життя, розвиток пізнавальних психічних процесів, розвиток кмітливості, допитливості і 
розумових здібностей. "Зміст народної дидактики, – пише дослідник народної педагогіки 
М. Стельмахович, – в основному охоплюють елементарні знання, для засвоєння яких практично не 
вимагається спеціального навчання, а досить звичайного спілкування дорослих і дітьми, ігор, 
спостережень, творчого підходу" [4: 232]. 

Народна педагогіка пропонує прості, але, разом з тим, творчі методи навчання: метод оцінки 
"авансом", метод особистого прикладу, метод спілкування з совістю, метод позитивної самовпевненості, 
метод торжества ідей, метод навчання "в борг", метод добросусідства та інші. Мета їх застосування – 
формування особистості. 

Педагог визначає обсяг знань і дає можливість кожному учневі вибирати їх стосовно своїх 
пізнавальних можливостей. Це розвиває активність кожного учня, дозволяє самим оцінювати свою 
відповідь, визначати обсяг і складність домашнього завдання, а також  вибирати завдання відповідно до 
своїх здібностей. 

Організація особистісно зорієнтованого навчання вимагає розробки педагогічних технологій, метою 
яких є не накопичення знань та вмінь, а постійне збагачення досвідом творчості і формування механізму 
самоорганізації і самореалізації особистості кожного учня. Реалізація такого завдання вимагає іншого 
підходу до предметного навчання, зокрема виділення і моделювання таких видів діяльності, які 
допомагають виробити в учня активне ставлення до довкілля. 
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Зважаючи на індивідуальні здібності кожної дитини, потрібно планувати самостійний пошук кожного 
індивіда, використовувати різноманітні варіанти дидактичного матеріалу відповідно до навчальних 
можливостей учня. 

Сутність освітнього процесу, відповідно до особистісно зорієнтованого підходу, полягає у створенні 
умов для освіти особистості – формування "образу – себе в бутті", у розкритті і максимальному розвитку 
всіх сутнісних сил особистості, її здібностей та інтересів, створенні умов для  саморозвитку особистості в 
умовах певного соціуму і певної культури. Особистість повинна зрозуміти і відчути своє місце в житті. 
Особистісно зорієнтована освіта акцентує увагу на розвитку ціннісно-смислової сфери діяльності 
школярів, яка виявляється у їхньому ставленні до діяльності, що пізнається, її переживанні, усвідомленні 
як цінності. 

Узагальнюючи існуючі в педагогічній науці теоретичні положення і практичний досвід народної 
педагогіки, що стосується особистісно зорієнтованої освіти, визначимо спільні ознаки: 

1) діагностична основа навчання і виховання; 
2) зосередження на потребах молодої людини; 
3) гуманізація навчального спілкування; 
4) співробітництво, співтворчість учня і вчителя; 
5) турбота про фізичне та емоційне благополуччя школяра; 
6) пристосування методики до розумових можливостей дітей; 
7) стимулювання розвитку саморозвитку і відповідальності у молодої людини. 

Можливі різні варіанти для створення принципово нової школи ХХІ століття. Але хотілося, щоб 
значні досягнення народної педагогіки допомагали освітянам в пошуку нових пріоритетних технологій 
освіти. 
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ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5-6 КЛАСАХ  ЯК ЗАСІБ 
ЗБАГАЧЕННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 

У статті подано матеріал для розвитку зв’язного мовлення учнів за картинами (натюрморт, пейзаж, 
портрет) українських художників. 

Одним із завдань української школи є формування національної самосвідомості учнів, ознайомлення 
їх з надбанням української культури. Вагомий  внесок у його виконання повинні дати заняття з 
української мови, на яких учні знайомились з творами мистецтва, набували мистецтвознавчих знань, 
займались художньо-творчою діяльністю. Важливу роль у цьому має відіграти образотворче мистецтво. 

Педагогічні аспекти використання живопису, графіки, скульптурних зображень і фотографій на 
уроках мови обґрунтовані Я.А. Коменським, В.О. Сухомлинським, К.Д. Ушинським, В.С. Гречинською, 
О.М. Довгою. 

Проте й досі цей навчальний і виховний потенціал образотворчого мистецтва використовується 
недостатньо. Причини різні: це і недостатня підготовка словесників із питань історії та теорії мистецтв, 
відсутність розроблених методик застосування мистецтв, зважаючи на специфіку і системність їх 
використання. 

З якого жанру живопису краще розпочинати знайомство із прекрасним? Як засвідчує практика – із 
пейзажу, натюрморту, портрета, бо ці твори відомі учням із початкової школи. 

Якими знаннями повинен володіти вчитель-словесник і які засоби використання навчального і 
виховного потенціалу образотворчого мистецтва повинні застосовуватися на уроках мови, що сприяли б 
формуванню патріотичних почуттів, духовному, інтелектуальному та естетичному розвитку школярів? 

Вчитель-словесник при першій же нагоді має скористатися можливістю відвідування зі своїми 
вихованцями картинних галерей, виставок картин і скульптур, музеїв образотворчого мистецтва і 
перетворювати зустріч з оригінальними творами живопису на свято спілкування з їх авторами. У процесі 
роботи за репродукціями словеснику бажано наголошувати, що оригінал виглядає ще прекрасніше і 
зберігає таїни творення. Специфіка образотворчого мистецтва спонукає школярів пізнати просторові 
властивості предметів, їхні форми, конструкції, величини, об’єми. 

Мистецтво бути глядачем – важке мистецтво. Воно вимагає від учня широких культурологічних 
знань, освіченості та естетичного досвіду. 

Досвід сприймання картини – це розуміння мови образотворчого мистецтва. П.М. Якобсон у своїй 
книзі "Психологія художнього сприймання", як приклад важливості розуміння специфіки художніх 
полотен, наводить такі слова О. Такташвілі: "Навряд чи ви зумієте оцінити твори живопису, якщо будете 
дивитись на них у темних окулярах" [1: 25]. 

Для того, щоб "прочитати" картину, треба допомогти учневі "увійти у графічне і живописне полотно" 
[1: 32]. 

Безперечно, кожен твір образотворчого мистецтва має декілька пластів інформації, які по-різному 
відкриваються для дітей, бо реципієнти чекають різного спілкування з картиною. 

У 20-30-х роках ХХ ст. К. Валентайн досліджував сприймання реципієнтами живопису і дійшов  
висновку, що у процесі розгляду картин зустрічаються чотири типи сприймань: 

1. Суб’єктивний тип. Сприймання характеризується переживаннями різних емоцій і наявністю живих 
образів. 

2. Об’єктивний тип. Висловлювання стосується композиції картини, групувань предметів, 
різноманітності зображених деталей, характеру кольору, освітлення і т.д. 

3. Асоціативний тип. Думки і переживання, що виникають у зв’язку з картиною, найменше зв’язані з 
її змістом. 

4. Експресивний тип. Учні "вживаються" в  картину, у явища природи, зображені на ній. 
У 60-х роках психолог В. Ягункова запропонувала інший підхід до сприймання художніх полотен. На 

її думку, існує тільки два типи сприймання: наочно-образний і словесно-логічний. 
У 70-х роках з’явились думки про те, що реципієнти до кожної живописної картини здатні підходити 

зі своїми специфічними мірками і від різних художніх одиниць одержувати неоднакову естетичну 
насолоду. 

За Є. Торшиловою і М. Дукаревичем, найважливішими факторами формування будь-якого типу 
сприймання є ступінь емоційної реактивності дитини і особливості установки її художньої перцепції. 

Коли вчитель добре вивчить типи сприймання чи стратегії описів творів образотворчого мистецтва в 
своїх класах, йому легше буде налагоджувати процес роботи над живописними полотнами. 
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Виконавши зовнішні умови і залучивши учнів до внутрішньої налаштованості на контакт з твором 
живопису, можна розпочинати і власне сам процес перцепції. Цей процес є активним і складним. У 
шкільній практиці можна виділити такі основні його етапи: 

1. Первинне враження і осмислення картини, "входження" учня в магічне поле цього твору. 
Чи багато часу потрібно для того, щоб виникло перше враження? 
М. Волков пише: "Небагато, але у всякому випадку не секунди, а хвилини. Уже тут глядач 

мимовільно виділить центр композиції, вирізнить яскраві деталі. Просторовий лад пліч-о-пліч з 
сюжетом, з композицією поведуть його далі у глибини картини" [2: 18]. 

Добре, коли уже на цій стадії виникають сильні емоції, які стимулюють творчу уяву. 
2. Уподібнення. Учень активно вбирає художню образність, виражає емоційне ставлення до героїв 

твору живопису. 
3. Осмислення. Зіставлення. Оцінка. 
На цьому етапі учень міркує над тим, що зображено на картині, про що митець розповідає, які 

почуття художник висловлює. Реципієнт зіставляє те, що було пережито, зі своїм світовідчуттям і 
світобаченням і приходить до розуміння захованих підтекстів, ідей, задумів. 

Тому вчителю, особливо на третьому етапі, треба бути дуже уважним, ретельно стежити за 
сприйманням і координувати його, часом змінюючи напрям і акценти. 

У процесі роботи над сприйманням картини формується творча особистість із внутрішньою потребою 
мислити, відчувати і говорити мовою мистецтв. Учні також повинні володіти деякими відомостями з 
теорії живопису. Це вид образотворчого мистецтва, твори якого створюються за допомогою кольорів, що 
наносяться на будь-яку поверхню (полотно, дерево, папір тощо). Живопис – важливий засіб художнього 
відображення і тлумачення дійсності. Зорове втілення задуму (теми, сюжету) здійснюється за допомогою 
композиції, рисунка та кольору. Залежно від призначення живопис є монументальний, декоративний, 
станковий (іконопис), декораційний, мініатюра. За тематикою живопис поділяється на жанри: побутовий, 
історичний, батальний, портрет, пейзаж, натюрморт. Техніка живопису (накладання фарб, закріплення на 
поверхні) різноманітна. Найбільш поширені фарби: олійні, клейові, воскові (енкаустика), темпера. В 
монументальному живописі застосовують фреску, мозаїку, сграфіто, вітраж, у станковому – олію, 
акварель, гуаш, пастель. 

Етапи роботи над картиною: 
1. Сприймання картини. 
2. Відомості про жанрову специфіку картини та її автора. 
3. Осмислення картини за запитаннями. 
4. Робота над тлумачним словником та лексичним матеріалом. 
5. Прочитання картини (усно). 
6. Виконання творчого завдання за картиною (письмово). 

Варто учням 6 класу запропонувати для опису картину С. Васильківського "Козача левада". 
С. Васильківський (1854-1917 р.) – видатний пейзажист, автор  майже трьох із половиною тисяч 

картин. Найціннішим у художника є зображення природи. Своїми пейзажами він досяг вершин 
майстерності і здобув європейське визнання: у Парижі йому надали право виставляти картини поза 
конкурсом – право,  якого паризький Салон удостоював найталановитіших іноземців. "Героями" його 
картин стають безкраї степові простори, могутній Дніпро, затишні сільські куточки з вишневими садами, 
вербами над річкою, тихі українські ночі, таємничі темні озера, задумливі луки, дзеркальна гладь води. 
Найкращими пейзажами є "Журавлівка" (1880), "Ловлять снігура" (1893), "Напровесні", "Степова річка" 
(1890). 

Учні розглядають картину "Козача левада" і дають відповіді на поставлені запитання і завдання: 
1. Які почуття викликала картина? 
2. Що б ви сказали про пору року, час, стан природи, відчуття руху? 
3. Розкажіть про розташування різних предметів на картині та опишіть усно її ландшафт. 
4. Зверніть увагу на колір неба, землі, дерев, води та на відтінки кольорів. Які вони? 
5. Порівняйте тло найближчих елементів пейзажу із тлом віддалених. 
6. В чому, на вашу думку, майстерність художника? 

Далі пропонуємо учням: 1) скласти словник уживаних слів для написання роботи і пояснити їх 
значення (пейзаж, колорит, масть, левада, колоритний, план, перспектива, лінія горизонту, світлотінь); 
2) назвати об’єкти, зображені на картині (левада, джерело, озерце, води, рослинність, трава, кущі, дерева, 
дуби, ліс, небо, хмари, люди), підібрати до них характерні ознаки, дії, описати за допомогою 
прислівників способу дії стан природи. 

Щоб підвести дітей до розуміння і написання творчої роботи, учитель наголосить ще раз на жанровій 
специфіці картини – монументальний пейзаж. 
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Композиційним центром полотна, своєрідною точкою, з якої розпочинається оповідь про красу і 
велич природи, ключем до розуміння полотна є Віл – невід’ємна складова частина селянського побуту 
України. 

Глибина простору відтворюється в поєднанні з застосуванням прийому "нахиленої землі". Завдяки 
цьому земна поверхня займає більше половини площі картини, з чітко означеними переднім, середнім і 
заднім планами. Все зображене на картині – це характерні ознаки України. 

Учням можна запропонувати творчі роботи на теми: "Мої роздуми над картиною", "Краса рідного 
краю", "Одна мить із життя України". 

Опис портрета як жанру образотворчого мистецтва можна запропонувати учням у 6 класі. Для 
прикладу візьмемо автопортрет Т.Г. Шевченка 1840 р. 

Знайомлячи учнів із особистістю Т.Г. Шевченка як художника, словесник наголосить, що кількість 
власних зображень митця важко піддається обліку. Скаже й про те, що чимало автопортретів Шевченка 
до нас не дійшло, вони відомі лише з листування художника або спогадів його сучасників. 

Дослідниця мистецької спадщини Т.Г. Шевченка З.А. Тарахан-Береза стверджує, що художник 
упродовж свого короткого життя створив близько 60 автопортретів. 

Вони охоплюють 21 рік життя поета (перший автопортрет виконаний у 1840 році, а останній – 1861 
року). 

Шевченкова серія автопортретів – справжнє багатство, своєрідний психологічний самоаналіз, в якому 
художник передав свій настрій, думки, переживання. 

Якщо у вчителя є можливість, то бажано підготувати на заняття вітрину автопортретів митця. Назвати 
можна по-різному: "Розповідають автопортрети...", "Автопортрети Шевченка", "Таким він був, таким він 
бачив сам себе", "Сюїта автопортретів генія". 

У 1840 р., коли Шевченку виповнилось 26 років, він написав автопортрет. Це яскравий твір 
романтизму з глибоким психологізмом, тонкістю самоаналізу, вишуканими засобами виразності. Цей 
ранній автопортрет зберігається у Державному музеї Тараса Григоровича Шевченка у Києві. 

Далі вчитель проводить бесіду за картиною: 
1. Який емоційний стан виразив Шевченко у своєму портреті? 
2. Які риси характеру відображені в автопортреті? 
3. Які художні деталі передають внутрішній стан героя картини? 
4. Що прагнув підкреслити художник за допомогою світла і тіні? 
5. Що відбилося в погляді юнака? 
6. Який ефективний прийом використав художник? 

Учні складають тлумачний словничок (акварель, портрет, колорит, динамічний, тон, фарби). 
Добирають і записують до зошитів означення до таких слів: обличчя, волосся, ніс, губи, брови, очі, 

погляд, одяг, уста. 
Головне в портреті – це обличчя, саме в ньому проявляється внутрішнє життя людини. Тому вся увага 

на обличчя – округлене, привабливе, зосереджене, без жодної зморшки. 
Особливе значення мають очі й губи. У їх виразі ключ до розгадки внутрішнього світу художника. 
Очі, сховані у тіні, погляд очей всепроникний, сповнений якогось невисловленого запитання. Замість 

замріяного споглядання – гостре, насторожене, драматичне вдивляння у життя, в людей. У не по літах 
серйозному  погляді відбилося нелегке його життя: сирітство, поневіряння, приниження. 

Портрет письменника допомагає краще розуміти його творчість, усвідомити пережите, передумане, 
вистраждане й виболене ним. 

Творчі завдання можуть бути такими: колективне складання опису зовнішності за портретом; 
написати твір-мініатюру про долю молодого художника, твір-роздум про почуття, які викликає картина. 

Підготовку до твору за картиною В. Навроцького "Натюрморт" можна дітям запропонувати у 5 класі 
за такими запитаннями: 

1. До якого жанру образотворчого мистецтва належить картина? 
2. Що передусім привертає вашу увагу на картині? 
3. Якими засобами досягає цього художник? 
4. На чому автор акцентує найбільшу увагу? 
5. Якою є колірна гама картини? 
6. Яке загальне враження від картини? 

Наступним етапом роботи є добір лексичного матеріалу. 
Зрештою, учні приходять до висновку, що перед ними композиція з найцінніших для життя людини 

дарів природи: хліб і мед – символ добробуту, квіти – символ краси, прекрасний сонячний букет, 
вміщений у глечику – щасливе життя, великі золотоголові соняхи – чистота людських бажань, важкі 
дозрілі колоски пшениці – багатство, яблуко – смак добра, а розмальована тареля, кухонний ніж, 
різьблена ложка – це всі ті предмети, без яких не може обійтися людина. Все це багатство художник 
розмістив на чисто вимитому дерев’яному столі в саду на відкритому повітрі. 
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Творчі завдання можуть бути такого плану: детально описати букет у глечику, написати твір-
міркування про дари природи, про людську працю. 

Отже, використання образотворчого мистецтва (пейзаж, натюрморт, портрет) на уроках української 
мови в 5-6 класах дає можливість не тільки підвищити ефективність роботи з розвитку мовлення, 
наповнити її конкретним змістом, стимулювати добір відповідної лексики, а й сформувати в учнів певні 
критерії оцінки як окремих творів, так і творчості того чи іншого художника, прилучитися до скарбів 
живописного мистецтва, розширити свій духовний кругозір. 
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Белоус Н.Н.  Изобразительное искусство на уроках украинского языка в 5-6 классах как средство 
обогащения духовности учеников. 

В статье подан материал для развития связной речи учеников за картинами (натюрморт, портрет, 
пейзаж) украинских живописцев. 

Bilous N.M.  Fine Arts at the Ukrainian Language Lessons in 5-6 Forms  as a Means of Pupils' Spiritual 
Culture Enrichment. 

The article presevts the material for the development for pupils’ connected speech development throught 
describing pictures (still life, landscape, portrait) of Ukrainian painters. 
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ТЕКСТ НА УРОЦІ МОВИ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА 

Рівень організації навчальної роботи з текстом прямопропорційно залежить від рівня його сприймання, 
що має виразно індивідуально-психологічні особливості, - має враховувати методика.  

Qualis vir 
talis oratio 

Досі нерідко у викладанні української (рідної) мови у середній школі переважає теоретичний підхід, 
недооцінюється мова як засіб духовного розвитку школяра, формування його як мовної особистості. Це 
призводить до значних моральних втрат уже на початковому етапі навчання. У цьому зв’язку увагу 
привертає глибокий висновок геніальною мовознавця, проф. О. Потебні: "Подібно до того, як найменша 
зміна у будові ока і діяльності зорових нервів неминуче дає інші сприймання і тим впливає на все 
світоспоглядання людини, так кожна дрібниця у будові мови має давати без нашого відома свої особливі 
комбінації думки" [1: 259]. Звідси випливає, що спрощений підхід до мови, неврахування потенційних 
можливостей рідної мови як дидактичного матеріалу неминуче призводять до збіднення сприймання 
явищ і речей; ослаблюються, а то й зовсім розриваються невидимі "духовні ниточки", що через слово 
з’єднують душу, світогляд кожного з душею і світоглядом цілого народу. 

Переважання теорії, за нашими спостереженнями, не тільки затруднює сприймання, але може й 
згубно вплинути на інтелект учня, для якого живе слово рідної мови стає порожнім звуком. Не випадково 
Олена Пчілка оберігала дітей від казенної, офіційної школи, у якій, за наступним висновком 
М. Грушевського, так забивали дітям памороки, що "на все життя відбивали охоту до книжки, і до науки, 
і до всякого знання, калічили душу, а не вчили" [2]. Наведені міркування цілком співзвучні висновкам 
сучасних психологів про центральне місце мови у розвитку психіки індивіда, про те, що процес мовного 
розвитку – це не лише кількісні зміни (збільшення словника, асоціативних зв’язків слова), а й зміни 
якісні, тобто це "процес дійсного розвитку" [3: 69]. Добре поставлене викладання мови є основою мовно-
національного виховання, що виробляє у дитини не подвійну хистку моральність, а міцну, цільну особу, 
як казала ще С. Русова. 

У цій площині важливо розглянути тенденції новіших підручників з української (рідної) мови для 
початкових класів [3, 4] у створенні текстової основи дидактичного мовного матеріалу – як перспективні. 

Саме текст (гр. textus – "тканина, зчеплення, з’єднання") здатний забезпечити природне мовне 
середовище і життя кожного слова у ньому, а головне – викликати багатоасоціативне сприймання слова 
чи словосполучення, вплинути на думку. "Уповільнене" споглядання лексичної тканини тексту, способів 
мовної організації речень (без уживання термінів "тема", "мовні засоби" та ін.), елементарне заглиблення 
в естетичну природу тексту (образні вислови тощо) дозволяє послідовно й ненав’язливо формувати 
мовно-естетичне чуття слова та чуття стилю. Володіти стилем – це й означає володіти мовою, а чуття 
слова, багатство словника є свідченням високої культури мови. Від неї прямопропорційно  залежить 
рівень сприймання тексту. У такий спосіб, через напружену роботу на уроках мови (без шкоди 
навчальним цілям), приводимо учня до джерела духовності – книжки, місце якої в освіті кожного ще й 
досі не визначене. 

Пропонуючи текст для мовних вправ, учитель має не тільки навчати, але й духовно наповнювати цей 
процес, збагачувати духовний світ молодшого школяра – жвавого, непосидючого, мрійника-фантазера чи 
вигадника-насмішника, щирого, нефальшивого – і в кожному разі зі своїм, індивідуальним сприйманням 
речей і явищ у словах. Це візуальне сприймання (малюнок на екрані свідомості – кольоровий або 
безколірний) або – слухове (можливо, музикальне, у певній тональності), це образне сприймання як 
чогось витончено прекрасного чи потворного, відразливого, можливо, – навіть сприймання режисерське 
чи акторське, коли звучить байка, – і в кожнім разі це сприймання естетичне, бо базується на відчуттях, 
почуттях ( гр. esthetis – "відчуття, почуття"). 

Звернімося до прикладу з педагогічної студентської практики. 
Методично правильно організувала студентка навчальну тему "Прикметник. Його рід, число, 

відмінок" на матеріалі тексту А. Костецького "Синій струмочок". 
Синій струмочок 
Синім джерельцем з синіх снігів 
Синій  струмочок задзюркотів. 
Синьою піснею день привітав, 
Синьою стрічкою гай уквітчав, 
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Щедро розсипав скрізь у долині, 
наче намисто, проліски сині. 
Робота виконувалася тільки як власне навчальна. Текст же настільки виразний, що просто "підказує" 

методику, сам зміст бесіди: 
 – Знайдіть словосполучення зі словом СИНІЙ, які "просяться" на малюнок? 
(синя стрічка; сині проліски; можливо, синє джерельце і синій струмок, сині сніги). 
1. Чи завжди джерельце синє? Чому ж сині сніги? У яку пору року це буває? У яку погоду? 
2. Яке словосполучення не піддається малюнкові? (Синя пісня). 
3. То чому ж про пісню сказано "синя"? Яким настроєм вона навіяна? 
4. Скажіть, скільки разів повторилося слово "синій", чи можна назвати його головним, опорним?  
(Саме це слово є опорним, а світлий ("синій", як чисте небо весною) настрій викликав до життя всі 

інші слова.) 
5. Якби покласти цей віршик на музику, то яка б вона була – весела, сумна? Чи жартівлива? Чому? 
6. А  тепер визначимо закінчення прикметників (множина, однина) та пояснимо, від якого слова 

залежать ці закінчення. 
7. Віршик маленький. Можливо, хтось уже його запам’ятав і зможе прочитати напам’ять? 
Авторський художній текст може стати опорою для створення власного. Зіставимо зразки двох 

творчих робіт. Перша була написана без спеціальної підготовки, друга – на основі спостережень 
особистого досвіду спілкування з природою, а також – на основі аналізу художніх текстів                       
М. Вінграновського та ін. авторів. 

1. Ось і прийшла довгождана пора року – весна. Вона принесла своє перше тепло після зими. В цю 
пору прилітають до нас із далеких країв перші птахи, розцвітають перші весняні квіти. Всі дерева 
одяглися в білий цвіт. На річках та озерах починає розтавати лід, на полях загули трактори. 

Весною ночі стали коротшими, а дні довшими. А як приємно бачити промінь сонця, чути спів птахів. 
Мені дуже подобається ця пора року.  

                                                                        (А.Г., 4 кл.) 
2. Настала весна. 
Все вище піднімається сонечко. Від сонечка тікає сніжок. Тільки на високому березі Тетерева 

зосталися маленькі латочки снігу. На воді ми бачили учора багато сірих диких качок. Вони ниряли за 
рибою і дуже швидко відпливали. 

Під сухим листям у лісі зеленіє чистотіл і листочки меліси. Я зірвав шість листочків до чаю. Це було 
учора. 

А сьогодні повалив сніг... 
                                                                         (П. Памірський, 2-г кл.) 
Як бачимо, другий текст (хоча його автор молодший на два класи від першого автора) багатший, бо у 

ньому відбилося конкретніше інколи образне ("маленькі латочки" снігу, "повалив сніг") сприймання. 
Аналіз хоча б кількох педагогічних ситуацій дозволяє узагальнити висновок про необхідність 

інтенсивних пошуків розв’язання методичної проблеми організації навчальної роботи за текстом – це 
стосується не тільки уроків мови, але й уроків читання. Змушує замислитися спостереження над роботою 
з текстом, методично-правильною але безуспішною на уроці читання. 

                                                                         (4 кл., текст А. Костецького "В гостях") 
Читанню передувала бесіда про поведінку в гостях, далі – читання по черзі динамічного, веселого 

тексту: 
Нам одчинила двері мала сестричка Віті  і зразу запитала: 
– Хто ноги з вас не витер? 
 В нас килим не для того, аби його бруднити! 
Ану, біля порога знімайте черевики 
Та подарунки зразу давайте, я сховаю, 
Та кришталеву вазу не скиньте! 
Я вас знаю!... 
Чому ж ніхто й не посміхнувся? 
Зрозуміло одне, що естетичне сприймання тексту не відбулося, бо діти не мають розвиненого чуття 

гумору. Подолати мовно-естетичну глухоту у старших класах буде важко. Однак текст можна було б 
прочитати в ролях – і в такий спосіб, через різні тембри, інтонації, тональність наблизити сприймання, 
що позначене виразними індивідуальними особливостями. Їх постійно маємо враховувати, 
організовуючи наступний етап роботи – навчальні завдання. 
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Бондарчук Л. И.  Текст на уроке языка как методическая проблема. 

Уровень организации учебной работы с текстом прямопропорционально зависит от уровня восприятия 
этого текста, отличающегося яркими индивидуально-психологическими особенностями, – их должна 

учитывать методика. 

Bondarchuk L.I. Text at the Language Lesson as a Problem of Methods of Teaching. 

Efficient organizing of text analysis directly  depends on the level of text perception due to psychological and 
individual peculiarities to be taken into account by methods of teaching.  
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ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ 
"ОСНОВИ КУЛЬТУРИ І ТЕХНІКИ МОВЛЕННЯ" 

У  статті  аналізуються  предмет і завдання навчального курсу "Основи культури і техніки мовлення", 
а також визначаються функції  міжпредметних зв’язків при викладанні даної дисципліни.   

Важливе місце в системі підготовки вчителів початкової школи займає курс "Основи культури і 
техніки мовлення". Провідною метою вивчення вказаної дисципліни є систематизація знань студентів 
про комунікативні якості мовлення, розширення уявлень майбутніх педагогів про роль і місце культури 
мовлення в житті людей та про завдання освітніх закладів у процесі гуманітаризації суспільства, а також 
формування творчої риторичної особистості студентів.  

Навчальний курс спрямований на подальшу діяльність випускників у закладах освіти; зокрема він 
спроектований на роботу вчителя початкових класів як словесника, котрий бореться за чистоту мовлення 
своїх вихованців.  

В основу програми з основ культури й техніки мовлення, розробленої кафедрою філології і 
лінгводидактики Житомирського державного університету імені Івана Франка (автор – кандидат 
педагогічних наук, доцент Климова К. Я.), покладені принципи наступності й перспективності навчання. 

Предмет курсу, з одного боку, актуалізує знання студентів, набуті ними у школі, з іншого, – 
спирається на матеріал філологічних дисциплін, передбачених навчальними планами вищої ланки освіти 
("Сучасна українська літературна мова", "Українська ділова мова", "Виразне читання", "Дитяча 
література").  

Аналізований курс формує в майбутніх педагогів знання про взаємообумовленість мовлення й 
мислення, і це дає право говорити про його ґрунтовну психолого-педагогічну основу. Такі міжпредметні 
зв’язки повинні виробити в майбутніх учителів професійні педагогічні якості й уміння використовувати 
мовні засоби в роботі зі школярами, враховуючи психологічний аспект проблеми формування культури 
їхнього мовлення.  

Відзначимо й тісний зв’язок основ культури й техніки мовлення з дисциплінами музикознавчого 
циклу, котрі вивчаються на педагогічному факультеті. Зокрема засвоєння студентами виражальних 
засобів звукового мовлення (дихання, голос, дикція, інтонація) спирається на знання й уміння, вироблені 
у процесі вивчення курсу "Робота над голосом", а виконання партитури тексту розвиває навички, набуті 
на заняттях із диригування та хорознавства. При інсценуванні драматичних творів майбутні педагоги 
звертаються до музичного супроводу, що значно посилює естетичне враження. Сказане вище дає право 
вважати аналізований курс інтегрованим. 

В останні роки інтерес до проблем культури й техніки мовлення значно пожвавився. Н. Бабич  [1], 
Г. Сагач [2], О. Сербенська [3],  М. Пентилюк [4], Г. Олійник [5], О. Пазяк [6], І. Кочан,  А. Токарська [7], 
Л. Струганець [8; 9], С. Єрмоленко [10], О. Пономарів [11], К. Климова [12; 13] представили праці, в 
котрих багатоаспектно розглядаються важливі питання теорії й практики.  

Метою нашого дослідження є визначення специфіки міжпредметних зв’язків при викладанні 
вузівського курсу "Основи культури і техніки мовлення".  

Поза всяким сумнівом, вивчення вище вказаної навчальної дисципліни неможливе без ґрунтовних 
теоретичних знань із сучасної української літературної мови. Згідно з навчальними програмами, основи 
культури й техніки мовлення вивчаються в першому семестрі, коли на заняттях із сучасної української 
літературної мови студенти засвоюють фонетику, фонологію та орфоепію. Тож набуті теоретичні знання 
фонологічних, акустичних і артикуляторних особливостей звуків української мови, позиційних і 
комбінаторних змін їх у потоці мовлення, вивчення основних правил складоподілу й наголосу, вміння 
виконувати фонетичний та фонематичний аналіз слова допоможуть майбутнім педагогам краще 
оволодіти актуальними нормами літературної вимови.  

Підвищенню рівня орфоепічної культури сприяють транскрибування тексту, дослідження зразків 
діалектного мовлення, порівняльний аналіз правил орфоепії російської та української мов, робота над 
словничком наголосів, в якому фіксуються провідні акцентологічні норми.   

У програмі аналізованого курсу розглядаються й деякі питання лексикології та фразеології: 
словниковий склад української мови; лексика української мови з погляду активного й пасивного 
вживання та походження; лексичне й фразеологічне багатство мовлення; діалектна лексика – джерело 
поповнення словникового складу літературної мови.  

Студенти мають усвідомити, що лексика є найбільш гнучким елементом мовної системи; 
ознайомитися з генетичним складом лексики української мови та з кількісно-якісними змінами в її 
словниковому складі; опанувати основні історичні шари слів у лексичному складі української мови; 
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диференціювати активну й пасивну лексику. Засвоєння лексичних особливостей говірок Житомирщини 
допоможе в майбутньому ефективніше підвищувати культуру мовлення учнів.  

Доречними для даного етапу навчальної роботи будуть різноманітні вправи, що стосуються 
розрізнення лексем із позицій активності їх уживання, визначення генезису слів та їх тлумачення, робота 
зі словниками, а також виправлення типових помилок.  

Підвищенню рівня культури мовлення майбутніх педагогів сприяє й правильно організована 
самостійна робота, невід’ємними складовими якої є індивідуальний вибір тем для дослідження,  
критичний аналіз наукової літератури, написання й відповідне оформлення рефератів, їх публічний 
захист під час проведення практичних занять.  

Знайомлячись з основами фразеології, студенти вивчають походження, зміст і будову стійких 
словосполучень; формують уміння розрізняти фразеологізми, доречно використовувати їх у мовленні. 
Кращому засвоєнню матеріалу сприяють завдання на розкриття значень крилатих слів; переклад 
фразеологізмів із російської мови на українську; написання творів-мініатюр, в яких майбутні вчителі  
виявляють власне розуміння певних стійких словосполучень.  

Деякі актуальні проблеми культури й техніки мовлення є предметом вивчення й курсу "Українська 
ділова мова". Зокрема програмами передбачено розрізнення ознак усного та писемного мовлення, 
вивчення провідних норм літературної мови, робота над підвищенням культури мовлення учителя, а 
також ознайомлення з основами ораторського мистецтва.  

Чинні навчальні плани передбачають паралельне вивчення цих курсів. Щоб уникнути дублювання, 
необхідно чітко визначити предмет дослідження аналізованих дисциплін: курс "Основи культури і 
техніки мовлення" спрямований на вивчення комунікативних характеристик сучасної української 
літературної мови,  "Українська ділова мова" – на засвоєння усного й писемного різновидів офіційно-
ділового стилю. 

Власне, курс української ділової мови практично зорієнтований на детальне вивчення лише одного із 
п’яти стилів сучасної української літературної мови, тоді як предметом дослідження "Основ культури і 
техніки мовлення" є літературна мова в усіх формах її реалізації.  

Звідси й різниця у способах викладу теоретичного матеріалу, й у практичному його оволодінні. 
Наприклад, якщо курс із основ культури й техніки мовлення розглядає риторику в історико-
теоретичному аспекті, то на заняттях із української ділової мови студенти вивчають конкретні різновиди 
офіційних публічних виступів (доповідь, лекція, бесіда, промова, дискусія), самостійно працюють над 
текстами та проголошують їх перед своїми колегами.  

Крім того, програма з основ культури й техніки мовлення передбачає пропедевтичне ознайомлення 
студентів із деякими теоретичними питаннями курсу "Дитяча література". Важливим елементом техніки 
мовлення є виразне читання художнього тексту. Значущий етап підготовки декламатора до цього 
процесу – літературознавчий аналіз твору, і тому майбутні педагоги повинні набути необхідних 
теоретичних знань.  

Ліпшому розумінню природи художнього мовлення сприятимуть оволодіння його виражальними 
засобами (багатозначні слова, омоніми, синоніми, пароніми, антоніми; історизми, архаїзми, неологізми; 
діалектизми, жаргонізми, арготизми; екзотизми, варваризми), ознайомлення з провідними тропами 
(епітет, метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, літота, оксиморон, перифраз, алегорія, символ, іронія, 
сарказм, евфемізм) і з особливими синтаксичними структурами (інверсія, епіфора, анафора, градація, 
паралелізм, еліпсис, риторичні фігури).  

Робота по визначенню жанрово-родової природи епічних, ліричних, драматичних та синкретичних 
творів спрямована на більш глибоке усвідомлення студентами специфіки виразного читання   
конкретних літературних різновидів. Значна увага приділяється саме тим творам, які широко 
представлені в чинній програмі з читання для початкових класів (оповідання, казка, нарис, байка, пісня, 
пейзажний вірш тощо).    

Окреслені питання частково є предметом розгляду й спецсемінару "Виразне читання"; засвоєння 
матеріалу студентами тут неможливе без навичок художньої декламації, набутих під час вивчення   
основ техніки мовлення.  

На таких заняттях доречно використовувати тексти творів, презентованих у підручниках для другого 
– четвертого класів. Даний вид роботи не тільки формує вміння й навички виразного читання, а й 
привчає студентів пильніше ставитися до художнього слова, дає змогу майбутнім учителям 
безпосередньо ознайомитися зі змістом навчальних програм сучасної початкової школи.   

Тож доречне застосування міжпредметних зв’язків при викладанні курсу "Основи культури і техніки 
мовлення" сприяє всебічному розвитку майбутніх педагогів, формує їхню мовну індивідуальність, 
поглиблює знання з різних галузей науки, поліпшує мистецький смак, прищеплює любов до рідного 
слова.   
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Голубовская И.В  Использование межпредметных  связей в процессе преподавания курса "Основы 
культуры и техники речи". 

В  статье  анализируются  предмет и задачи учебного курса "Основы культуры и техники речи", а 
также определяются функции  межпредметных связей при преподавании данной дисциплины. 

Golubovska I.V. The Use of Inter-subject Connections in Teaching the Course "Fundamentals of Culture and 
Speech Technique". 

The article analyzes the subject and the tasks of the educational course "Fundamentals of Culture and 
Speech Technique" and determines the functions of  inter-subject connections while teaching the 

discipline mentioned. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ 
РІДНОЇ МОВИ 

У статті розкрито значення інтегрованого навчання на уроках рідної мови. 

Сьогодні змінюється стратегія і тактика навчання рідної мови. Пошуки нових форм, методів 
удосконалення системи мовної освіти в загальноосвітній школі привели до використання інтегрованих 
підходів навчання рідної мови. 

Інтеграція (від лат. "повний, цілісний") – це створення нового цілого на основі виявлення однотипних 
елементів і частин із кількох раніше розрізнених одиниць (навчальних предметів, видів діяльності тощо). 

Проблема інтегрованого навчання в школах різних типів є предметом наукового інтересу багатьох 
дослідників. На думку Т. Усатенка, "реалізація ідей інтеграції і гуманітаризації передбачає докорінну 
перебудову не лише педагогічного мислення, а й усієї системи освіти – вихід учителя за межі власного 
предмета. Настав час осмислювати фактичний матеріал з позиції філософії, здійснювати міжпредметні 
зв’язки, усвідомивши місце своєї дисципліни в загальній системі культури" [1: 50]. 

Інтегроване навчання допомагає вчителю по-новому бачити свій предмет, більш чітко усвідомлювати 
його співвідношення з іншими науками;  допомагає поєднувати можливості різних навчальних 
дисциплін у створенні цілісних уявлень учнів про світ, суспільство, науку, мистецтво, літературу. 

Ще В. Вернадський зазначав, що "... ріст наукових знань ХХ століття швидко стирає межі між 
окремими науками. Вони дедалі більше спеціалізуються не за науками, а за проблемами. Це дає змогу, з 
одного боку, надзвичайно глибоко вивчати явище, а з  другого, – охоплювати його з усіх точок зору" [2: 
54]. 

Взаємозв’язок у вивченні шкільних предметів – природний процес, зумовлений логікою навчання. 
Ще багато років тому відомий педагог Я. Коменський відзначав: "Усе, що перебуває у взаємному зв’язку, 
повинно викладатися у такому зв’язку" [3: 627]. 

Предметна структура навчального плану приховує в собі небезпеку того, що, за словами  М. Скаткіна, 
"ціле буде затулено його окремими частинами, що з-за дерев не стане видно лісу. Щоб уникнути цієї 
небезпеки, необхідно у змісті навчання забезпечити синтез, інтеграцію, поєднання частин в єдине ціле. 
Це реалізується шляхом міжпредметних зв’язків" [4: 32]. Міжпредметні зв’язки є основою інтеграції 
мови з іншими предметами: літературою, народознавством, історією, географією, образотворчим 
мистецтвом. 

Ефективність організації навчальної діяльності учнів залежить від використання міжпредметного 
зв’язку з літературою. Уроки української мови мають стати уроками словесності. Підкреслимо, що для 
вчителя має особливе значення не лише теорія проблеми, а й те, під час вивчення якого матеріалу з мови 
можна здійснювати інтегровані підходи найбільш ефективно. Забезпечення міжпредметних зв’язків у 
викладанні мови та літератури, що розвивають і збагачують мовлення, необхідне не лише для глибшого 
й кращого усвідомлення цих двох предметів, але й для оволодіння всіма іншими предметами шкільної 
програми, засвоєння яких має своєю опорою розвинене мовлення та мислення школярів. 

Використання на уроках мови знань із літератури виробляє в школярів навички вдумливо читати 
художні тексти: опрацьовуючи твір, вони звертають увагу на точність, яскравість, виразність мови, 
задумуються над стилістичним навантаженням. 

Під час вивчення іменника, наприклад, використовується текст із повісті Степана Васильченка "У 
бур’янах". Слухаючи текст, учні виписують слова, що відповідають на питання "хто?" або "що?" 

"Уночі була гроза, а ранок видався ясний на диво. Небо чисте, лагідне-лагідне, що, дивлячись на 
нього, мимохіть осміхнешся. Сонце веселе, тепле, бадьоре. На бур’янах рясніли блискучими діамантами 
краплі нічного дощу, світились, як із золота ковані, листочки глухої кропиви, круто пахли високі буйні 
ромашки, і дух його мішався з вранішнім димом,  що викочувався клубками із бовдура в сусідній хаті". 

Виписані дітьми слова (гроза, ранок, небо, сонце і т.д.) використовуються в бесіді про світ предметів, 
що оточує нас. Учитель підводить учнів до розуміння, що називається предметом у граматиці. На цій 
основі формулюється визначення іменника. 

Слово в художньому творі має ще й ту перевагу, що мовлення тут особливе, індивідуалізоване. Саме 
завдяки літературі на уроках мови можна показати, що слово може змінювати своє лексичне значення 
залежно від контексту, модифікуючись навіть до свого протилежного поняття. 

Так, наприклад, під час вивчення лексики використовуємо твір Степана Васильченка "Дитинство 
Шевченка": 

Катерина, старша сестра Тараса, бувало, посадить малого в ромашках, а сама біжить погратися 
до дитячого гурту, де аж куріла гульня. 
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– Поясніть, як ви розумієте слово куріла, доберіть до нього синоніми. 
Говорячи про малого Тараса, який допізна не вертався додому, і вже сутеніло, коли повернувся з 

чумаками, –  сусід  мовить: 
– Я казав, що знайдеться. Такий лобатий не пропаде. 
– Слово лобатий означає "людина з великим лобом", головатий, розумний, кмітливий, тямущий, 

башковитий, тямкий, догадливий, спритний. У якому значенні вжито слово лобатий у тексті? 
У тексті читаємо про Тараса: 
Ви послухайте, що цей волоцюга вигадує: старий того не придумає збрехати, як воно. Каже, що 

ходив він туди, де сонце заходить, бачив залізні стовпи, що підпирають небо, і ті ворота, куди сонце 
заходить на ніч, як корова в хлів. Розповідає, ніби справді сам теє бачив. 

– "Волоцюга" – той, що зубожів, бродячий, блукаючий, мандрівний. У якому значенні воно вжито в 
цьому тексті? Яким словом можна замінити слово збрехати в цьому тексті? 

(Слова для довідок:  сказати неправду, вигадати, нафантазувати). 
– Як ви розумієте: з докором, зі здивуванням, із захопленням хлопчиком, з огудою чи похвалою 

сказані наведені вище слова? Потрібне підкресліть. 
– Коли дід Іван розповідає, як цариця Катерина руйнувала волю козачу, Запорізьку Січ, у людей 

"мимохіть піднімалися шапки на головах вгору і   по-вовчому загорались очі. Зразу одчувалось, що тут, 
під кріпацькими ланцюгами, буяє сила  – велика, могуча, що її не задушиш, що тільки стряхнеться вона, 
то розірве ті ланцюги, як нитку ...". 

Слово "буяти" означає швидко рости, набиратися сили, мати щось у достатку, бурно проявлятися; 
"життя буяє" – значить вирує, клекоче, клекотить. 

Якого змісту надає це слово наведеному тут уривку? Як воно конкретизує вислів: по-вовчому 
загорались очі? 

– Прочитайте текст: 
Тарас Шевченко ще змалку купався у тих віршах невідомих поетів, що звуть їх народними піснями. 
– Поясніть, як ви розумієте слово "купався", доберіть до нього синоніми. 
– Батько поета в розмові про навчання Тараса каже дякові: 
Та він у нас не такий уже розбіяка, як його уславили, як до нього добре –  він удвічі добрий. 

Тонкослізний – що жалісне почує, зараз плакать. Ну й упертий, нема чого ховати... 
– У даному разі слово "тонкослізний" характеризує здатність не тільки почути, а й відгукнутись 

душею на чиїсь страждання, чиєсь горе, чужі муки. Доберіть синоніми до слова "тонкослізний", складіть 
із ними речення. 

(Слова для довідок: чуйний, чуткий, чутливий, співчутливий, вразливий). 
У Тараса були пісні ... Завжди то одна, то друга бринить  у грудях ... 
Народна творча стихія вхопила, як обценьками, маленьке покривджене серце, завертіла ним, як 

вітер билинкою ... 
– Поясність, як ви розумієте слово "бринить"? 
– Яким почуттям сповнений цей уривок? 
– Яке ставлення до Тараса-сироти виражено в словах "маленьке покривджене серце"? 

– Читаємо в кінці тексту: "Натовпом полинули думки. Пригадалось малярство, мрії, і з нутра стала 
підніматися якась могуча, міцна  сила, що прагне боротьби ... та гаряча, таємна, невиразна надія, що з 
нього щось вийде ... мусить вийти ... 

Сонце пригріло, поцілувало хлопця. Засміявся. Сів на перила гребельки і заплакав. 
"Важко жити, а як же хочеться жить ... " 
– Доберіть синоніми до слів могуча, міцна (сила). 
– У тексті стоять поруч слова "засміявся" і "заплакав". Про який настрій вони говорять? 
– З поданого переліку виберіть вислів, який відповідає зображеній ситуації: 
– це були сльози прощання зі слабістю; 
– це були сльози надії; 
– це були сльози віри в те, що з нього щось вийде; 
– це були сльози сили, що усвідомила себе. 
Здійснюючи взаємозв’язки між мовою й літературою, необхідно широко використовувати на уроках 

матеріали фольклору. Джерелом, з  якого довго питимуть нащадки, назвав фольклор П. Грабовський, бо 
все краще, створене народом, базується на народному ґрунті, живиться народною мораллю. 

І. Франко розглядав народну творчість як пропедевтику історії мови й літератури. Він відзначив 
великі потенційні можливості фольклору для виховання молоді, бо саме в своїх приповідках, піснях і 
казках народ поставив тривкий пам’ятник своїй здоровій, розумній, чесній мислі, своїй прихильності до 
світла, до справедливості. К. Ушинський вважав, що немає кращого засобу привести дитину до живого 
джерела народної мови, ніж прислів’я. Коли виникає питання, чим же найбільш виховують уроки мови, 
то кожного разу переконуєшся в тому, що їх виховна сила – саме у формуванні, в утвердженні чутливості 
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до слова, тому що воно є наймогутнішим засобом впливу на учня. Слово в устах учителя – це сила, яку 
нічим не можна замінити. 

Фольклорні тексти бажано використовувати в процесі опрацювання багатьох розділів програми з 
мови. Так, наприклад, до прислів’їв та приказок слід  звертатися під час вивчення іменника, дієслова: Як 
у воду глянув. Не все те золото, що блищить. Неправдою світ пройдеш, та назад не вернешся; під час 
вивчення займенників, числівників: Яка шана, така й дяка. Яка хата, така й правда. Той Іван, та не та 
шапка. За одного битого двох небитих дають. Не той друг, хто медом маже, а той друг, хто правду 
скаже і т.д. 

Діти дуже люблять, коли їм під час пояснення чи закріплення пропонують пригадати народні 
приказки та прислів’я, які ілюструють виучуване правило. Таке завдання вони сприймають як 
запрошення до змагання. 

Щоб збагатити знання учнів з мови, навчити школярів володіти її багатствами, сприймати глибинну 
сутність творів літератури, дуалізм у підході до слова, шлях тут має бути один – забезпечення 
міжпредметних зв’язків у викладанні мови та літератури, зв’язків продуманих, науково обґрунтованих, 
які б давали можливість не лише засвоїти граматичні закономірності мови, а й навчитися яскраво, 
виразно й переконливо висловлювати в усній та писемній формах свої думки, глибоко сприймати й 
розуміти мову образів літератури. 

Інтегровані уроки спонукають учителів до творчої роботи у навчанні української мови, розвивають 
творчі здібності учнів, дослідницькі вміння й навички, привчають до самостійності, індивідуальної, 
диференційованої роботи, що допомагає краще засвоїти матеріал. 
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ВПЛИВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У статті аналізуються шляхи впливу художньо-естетичної діяльності на духовний розвиток молодших 
школярів. 

На даному етапі демократизації українського суспільства особливо актуальним є процес становлення 
духовності особистості. Саме система навчання та виховання молоді складає найважливіший соціальний 
інструмент збагачення духовності, формування художньої свідомості, смаків та ідеалів особистості. 
Одним з напрямків реорганізації змісту навчально-виховного процесу є гуманізація та гуманітаризація 
змісту освіти, збільшення ролі художньо-естетичного виховання як засобу творення духовного світу 
людини, розуміння нею безкінечності світобудови та її розвитку в Гармонії, Красі, Любові. 

Доведено (В.В. Давидов, О.М. Леонтьєв, Г.І. Щукіна), що провідні фактори формування особистості 
становлять діяльність і спілкування. Теоретичний    аналіз     психолого-педагогічних   досліджень 
(Б.Г. Ананьєв, Д.Б. Ельконін, О.М. Леонтьєв) допомагає виділити вікову градацію провідних типів 
діяльності дитини, таких як: предметна діяльність, гра, пізнавальна діяльність, спілкування, трудова 
діяльність. Але "психологи, як правило, випускають художньо-естетичну діяльність, яка заслуговує бути 
відзначеною як самостійна, а не похідна від трудової, гностичної діяльності та спілкування" [1]. 

Художньо-естетична діяльність є важливим елементом педагогічного процесу в початковій школі. 
Через цю діяльність:  

• здійснюється знайомство дитини з національними та світовими надбаннями культури, які 
знайшли своє відображення у різних видах мистецтва;  

• розвиваються розумові здібності учнів, їх інтелект; збагачується емоційна сфера і культура 
почуттів;  

• формується система моральних цінностей; з’являються можливості вибору дитиною виду і 
жанру мистецтва для творчості;  

• розвиваються художні смаки, здібності, естетичні переваги. 
Узагальнення досвіду фундаментальних наукових досліджень (З.А. Баришнікової, В.П. Іванова, 

М.С.Кагана) наводить на думку, що "треба розглядати поняття "художня діяльність молодшого школяра" 
через такі якісні характеристики – універсальність, причетність й синтетичність"[2]. 

Художня діяльність є досить універсальною, тому що складається з органічно пов’язаних між собою 
видів діяльності у різних видах мистецтва: літературі, музиці, образотворчому мистецтві. Такими видами 
діяльності є:  

• сприймання художнього твору;  
• набуття знань у галузі мистецтва;  
• відтворююча діяльність;  
• творча діяльність як найвищий ступінь розвитку художньої діяльності. 
Сприймання художнього твору мистецтва є дуже відповідальним моментом, тому що на цьому етапі  

формується  система знань в галузі мистецтва, а на основі накопичення певного запасу знань, 
вдосконалюються вміння та навички відтворюючої діяльності. 

Основними формами вивчення творів мистецтва у школі є бесіда і розповідь. Частіше 
використовують бесіду, тому що вона дає можливість одразу дізнаватися про погляди та оцінку учнями 
творів, зближує з ними педагога, збуджує думку дітей, активізує їх. Для організації бесіди можливо 
використання універсального алгоритму: 

• короткий вступ; 
• аналіз змісту твору; 
• аналіз закономірностей композиції (універсальних і специфічних засобів виразності); 
• узагальнення смислу образів. 
При розробці бесіди-аналізу художнього твору треба продумати, як підвищити виховний вплив, а 

саме визначити: 
• мету бесіди-аналізу згідно з віковими особливостями та інтересами учнів; 
• варіанти зосередження уваги дітей на естетичному об’єкті в момент початку бесіди; 
• умови створення невимушеної атмосфери сприйняття художнього образу учнями; 
• елементи дискусій, діалогів при обговоренні твору мистецтва. 
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Загальна структура бесіди-аналізу літературного твору. 
Для посилення уваги школярів на естетичному об’єкті та найбільш глибокого осмислення 

художнього образу літературного твору, можна запропонувати таки питання: 
Перша група питань допомагає зрозуміти тематичний задум твору: "Про що розповідається в цьому 

творі? Як ви розумієте вислови?". 
Друга група допомагає зрозуміти ідейний зміст твору, відношення автора до відображених подій: 

"Яка головна думка твору? Для чого було написано цей твір? Як автор ставиться до описаних подій?". 
Третя група – про художню форму твору. Вона повинна націлювати школярів на  розуміння єдності 

змісту і форми твору: "Якими словами автор зображує..? Про яке ставлення автора говорять слова..?". 
Четверта група використовується для уточнення естетичної оцінки учнями художнього образу, що 

сприймається: "Чи подобається вам цей твір? Чому? Що б ви хотіли перейняти у героя? Чи зустрічалися 
ви з подібним явищем у житті?". 

 Загальна структура бесіди-аналізу образотворчого твору. 
Сприйманню художнього образу передує власний розгляд картини. У цьому плані рекомендують 

проводити "хвилинки-задоволення", для посилення емоційної атмосфери сприйняття можна 
використовувати музичний фон. Далі аналіз включає: 

• Аналіз назви картини (в назві автор втілює свій задум й головну ідею твору). 
• Обговорення теми твору: тема пов’язує зміст твору з певним колом явищ навколишньої 

дійсності. 
• Сюжет картини. Уточнення часу й місця події дійових осіб, характер їх взаємин, відповідних 

атрибутів. 
• Форма художнього твору. Виділення загальних виразних засобів (малюнок, колір, композиція 

твору). 
• Естетична оцінка твору учнями. 
Структура бесіди-аналізу музичного твору. 
Сприйманню музики передує невеличка розповідь вчителя про автора твору. Аналіз може включати: 
• Аналіз назви твору. 
• Форма музичного твору. Виділення загальних виразних засобів (мелодії, ритму, темпу, ладу). 
• Обговорення настрою твору (світлий, радісний, піднесений, сумний тощо). 
• Уточнення власного ставлення учнів до прослуханої музики. 
Міра заглиблення в образну будову твору зумовлюється віком глядача, його життєвим досвідом. 

Тому вчителеві важливо диференціювати методи аналізу відповідно до вікових груп щодо сприйняття 
художнього твору. 

Кожен вид мистецтва має свої специфічні види художньої діяльності. В образотворчому мистецтві – 
це зображення на площині, ліпка, конструювання, декоративно-побутова діяльність; у літературі – 
художнє читання, складання літературних творів, інсценування; у музичному мистецтві – слухання 
музичних творів, спів, гра на музичних інструментах, ритміка. 

Зрозуміло, що самостійно жоден із видів художньої діяльності не здатен вирішити комплекс 
виховних завдань, які сприяли б збагаченню духовності молодшого школяра, хоча кожен з них бере 
активну участь в цьому процесі. Але разом вони можуть розвинути всю повноту потенцій дитини, 
зробити її особистість справді багатогранною, збагатити її внутрішній світ.  

Причетність художньої діяльності полягає в тому, що учень молодшого шкільного віку природно 
опиняється у сфері духовної культури. Це обумовлено особливостями психіки дитини цього віку, а саме 
високою "реактивністю на безпосередні враження, які доносяться органами чуття, чутливістю до 
образно-емоційних моментів"[3]. 

Основою для синтетичності художньої діяльності є відсутність межі між її видами у різних галузях 
мистецтва. Самостійно жоден із видів мистецтва  не може повністю і всебічно відобразити дійсність так, 
як вона сприймається органами чуття. Кожен з них володіє своїми специфічними виразними засобами, 
можливостями впливу на особистість. Такий синтез видів мистецтв розширює у молодших школярів 
асоціативну діяльність свідомості, активізує уявлення, прискорює в них процес осягнення образу. 
Художній образ при синтезі мистецтв набуває нової якості як за своїм змістом, так і за формою, а це в 
свою чергу й підсилює його вплив на духовний світ молодшого школяра. 

Психологами встановлено, що особливість дитячої діяльності в її синкретичності, суцільності. Ця 
єдність виникає через уявну умовну ситуацію, в якій здійснюється процес дитячої художньої творчості. 
В основі художньої діяльності лежить синтез кількох провідних типів діяльності учнів молодшого 
шкільного віку. 

Через набуття знань у галузі мистецтва, накопичення й узагальнення фактів, пізнання в образній 
формі закономірностей розвитку навколишньої дійсності, засвоєння надбань національної та світової 
культури активізується пізнавальна діяльність молодшого школяра, вдосконалюються пізнавальні вміння 
спостерігати, запам’ятовувати, висловлювати свої думки, планувати та контролювати свої дії. 
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Важливою складовою художньої діяльності молодших школярів виступає використання ігрової 
діяльності. Вона викликає в них позитивний настрій, інтерес до змісту творів мистецтва та власних 
творів, до розв’язування творчих завдань, підсилює естетичну насолоду від результату творчої роботи, 
пробуджує віру у власні сили. Активне використання сюжетно-рольових ігор, ігор-забав та розваг, 
ігрових свят збагачує знання молодших школярів про світ мистецтва, вдосконалює уміння та навички їх 
художньої діяльності, розвиває індивідуальні здібності учнів у видах мистецтва. 

Специфічною особливістю художньої праці як частини художньої діяльності молодших школярів є 
поєднання прагматичної й естетичної функцій, раціонального і емоційного. Через навчання помічати 
красу праці, ознайомлення з народними промислами і художнім оформленням навколишнього 
середовища, придбання вмінь художньої обробки різних матеріалів в молодших школярів виховуються 
такі духовні якості, як працелюбність, старанність, ініціативність, повага до людей праці, митців, 
шанобливе ставлення до пам’яток мистецтва. Таким чином, розвивається емоційна, вольова та 
інтелектуальні сфери духовного життя молодших школярів. 

Отже, художньо-естетична діяльність являє собою один із визначальних чинників розвитку 
духовності молодшого школяра. Вона допомагає: 

• розкрити його духовний потенціал (інтелект, пам’ять, мислення, сприйняття, фантазію); 
• полегшує засвоєння духовних цінностей: класичних наслідків національної та загальнолюдської 

культури;  
• пробуджує до творчості;  
• активізує й організує особистість молодшого школяра. 
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ВИХОВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ 
ІНТЕГРОВАНОГО ВИВЧЕННЯ  ПРЕДМЕТІВ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО ЦИКЛУ ТА МУЗИКИ 

Автор статті, доводячи актуальність виховання емоційної культури молодших школярів засобами 
інтегрованого вивчення предметів мовно-літературного циклу та музики, зосереджує увагу на засобах 

та педагогічних умовах вирішення цієї проблеми.  

Оволодіння особистістю загальнолюдськими цінностями неможливе тільки на рівні усвідомлення. У 
цьому процесі активну роль відіграють емоції. Тому на сучасному етапі розвитку педагогічної науки і 
шкільної практики суттєвого значення набуває проблема виховання духовної культури особистості та її 
важливої частини – емоційної культури. Актуальність розробки й вирішення даної проблеми 
визначається й тим, що вивчення та аналіз шкільної практики засвідчує наявність суперечностей між 
інтелектуальним та емоційним розвитком особистості, рівнем знань та емоційним сприйняттям учнів. 
Нерідко інтелектуальне випереджає емоційне. Психологами і педагогами відмічено, що емоційні процеси 
займають важливе місце у формуванні особистості дитини, а емоційна культура є складовою частиною 
духовної культури особистості. Емоції допомагають розкрити внутрішній світ людини, впливають на її 
вчинки, відіграють роль регуляторів людського спілкування. 

Проблема виховання емоційної сфери школярів знайшла своє теоретичне обґрунтування в роботах 
філософів та культурологів – Аристотеля, Платона, Б. Спінози, І. Канта, Л. Фейербаха. Психологічні 
аспекти культури почуттів і емоцій знайшли своє відображення в працях Б. Ананьєва, Л. Божович, 
В. Вілюнаса, Л. Виготського, І. Джидар'ян, Б. Додонова, Я. Рейковського, Б. Теплова, П. Якобсона та ін.  
У педагогічному аспекті культура почуттів та її питання цікавили зарубіжних педагогів І. Гербарта, 
Я. Коменського, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, вітчизняних педагогів і діячів культури Г. Ващенка, 
О. Духновича, Я. Козельського, С. Русову, Г. Сковороду, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін. 
Одним із перших, хто почав займатися проблемами емоційного виховання учнів, був 
В.О. Сухомлинський. Говорячи про гармонію у вихованні особистості, він відмічає необхідність єдності 
емоційного й інтелектуального, емоційного й естетичного, емоційного й морального.  Емоційна 
культура, естетичні смаки та громадські якості не можуть, за його переконанням, формуватися на ґрунті 
емоційної бідності; емоційне безкультур'я у ставленні до людей породжує егоїзм [1]. Видатний педагог 
був упевнений, що школа стане "майстернею гуманності", якщо буде вчити своїх вихованців відчувати 
відтінки думок і почуттів людей, їх емоційні стани. У дослідженнях Т. Антоненко, В. Бачиніна, 
Н. Крилової, Л. Коваль, В. Толстих, П. Якобсона та ін. зосереджено увагу на пошуку засобів, шляхів 
формування культури емоцій у дітей різного вікового періоду. 

Молодший шкільний вік – найбільш сприятливий період розвитку емоційної сфери, культури 
почуттів особистості. Одночасно із загальним розумовим розвитком учнів молодшого шкільного віку 
удосконалюється й діяльність їх аналізаторного апарату. Розвинений "апарат відчуттів" дає можливість 
учням пізнавати множинність властивостей предметів, явищ природи, продуктів людської праці, сприяє 
тому, що діти стають більш чутливими до гармонійних і дисгармонійних сполучень кольорів, звуків, 
рухів тощо. Підвищена чутливість, тобто сенситивність молодших школярів, зумовлена художнім типом 
їх особистості, для якої характерні схильність до естетичної і художньої діяльності, вразливість, 
емоційність, образність сприймання, тобто якості, властиві діячам мистецтв і талановитим читачам, 
глядачам, слухачам музики [2: 22]. Зростає й рівень естетичних переживань дітей, збагачуються їхні 
почуття, підвищується загальна культура. Сенсорна відкритість, емоційна чутливість, особлива 
сприйнятливість молодших школярів до мистецтва стають основою та умовою розвитку у них 
спостережливості, естетичних почуттів, що є необхідним для  виховання емоційної культури. 

 Велике значення в процесі формування у молодших школярів культури емоцій і почуттів мають 
предмети мовно-літературного циклу та музика. Освітня галузь "Мова і література" передбачає 
опанування молодшими школярами української мови та інших мов як засобу спілкування і пізнання, 
прилучення до скарбниць духовності і культури, літературних надбань українського народу і народів 
світу, виховання громадянськості, патріотизму, національної самосвідомості. Важливим показником 
розвитку емоційної культури особистості є мова. У ній відбиваються культурні здобутки народу, його 
історія, світогляд, психічні властивості, морально-естетичні норми, смаки та ідеали. Тому рідна мова є 
найголовнішим засобом інтелектуального й емоційного розвитку людини і посідає почесне місце в 
навчальному плані загальноосвітньої школи. Основна мета навчання української мови –  забезпечити 
початковий рівень комунікативних умінь та елементарних знань з мови та етнокультури українців, а 
також формування інтелектуально розвиненої особистості, громадянина України. Навчання української 
мови в початкових класах пов'язане з розвитком не тільки розумової діяльності дітей – порівнянням, 
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аналізом, узагальненням, але й з емоційною сферою – почуттям задоволення від досягнутого, краси 
поетичного слова, здивуванням новим, невідомим тощо. Мовленнєвий розвиток у курсі "Читання" 
зорієнтований на інтенсивне формування у школярів відповідних умінь, навичок. Тематично-жанровий 
та художньо-естетичний принципи є визначальними під час добору творів для читання, передбачають 
встановлення зв'язків між усіма видами мистецтва, прилучення школярів до літератури як мистецтва 
слова. Метою початкового курсу "Читання" є формування першооснов читацької культури молодших 
школярів, емоційно-оцінного ставлення до змісту прочитаного, формування особистості дитини 
засобами художнього слова. Таким чином, мова і література, відображуючи культурні здобутки народу, 
його історію та світогляд, є важливим засобом духовного розвитку особистості, її емоційної культури. 
Такі засоби мови, як порівняння, епітет, метафора, алегорія, гіпербола, синоніми тощо, дають можливість 
глибоко і повно передавати думки героїв, описувати їх почуття, переживання, виражати ідеї, погляди 
автора, його ставлення до життя. Пізнання світу через словесне мистецтво відбувається на засадах того, 
що слово відображає не лише конкретні об'єкти життя, а й викликає відповідні переживання, прагнення, 
почуття. Отже, за допомогою художньої літератури здійснюється розвиток емоційно-чуттєвої сфери 
дитини. 

Серед предметів мистецького циклу музика є найдивовижнішим, найтоншим засобом залучення до 
добра, краси, людяності. "Значення музики в школі далеко виходить за межі мистецтва, – вказував 
Д. Кабалевський. – Так само, як література і образотворче мистецтво, музика рішуче втручається в усі 
сфери виховання й освіти наших школярів, будучи могутнім і нічим не замінним засобом формування їх 
духовного світу" [3: 195]. Музика – це мистецтво, яке відображає дійсність, всі складнощі і суперечності 
світу. Важливу роль у ній відіграють почуття, емоційна сфера. Музичний образ настільки багатозначний, 
наскільки багатозначні й складні почуття людини. Велика сила музики – в її активному характері: вона 
ніби змушує себе слухати, проникаючи в свідомість, збуджуючи емоції, викликаючи почуття, стаючи 
духовним стимулом поведінки особистості. Зіставлення музики і літератури показує, що навіть 
співзвучності й ритми поезії видаються слабкими і незначними порівняно з могутніми або ніжними 
хвилями музики, здатними полонити людей. Але музика безсила там, де всесильна література, – у 
змалюванні конкретних образів людей і природи, у роздумах про добро і зло, у безкінечній предметності 
чуттєвого пізнання і мислення. "І в мові, і в музиці смислове начало завжди несе в собі емоційний 
підтекст, а емоція завжди осмислена", – відмічав Є.В. Назайкінський [4: 293]. 

Виховання в учнів початкової школи емоційної культури відбувається в тісному зв'язку з 
формуванням у них уявлення про цілісну картину світу. Вирішення цього завдання сьогодні неможливе 
без інтеграції як провідної ідеї в реалізації змісту освіти. Найбільш вдало реалізується ідея інтеграції в 
процесі викладання предметів мовно-літературного циклу і музики. Аналіз своєрідності мови, літератури 
і музики, програм, підручників, методичних посібників з цих навчальних предметів показав, що в 
кожному з них закладено можливості для емоційного розвитку учнів та організації роботи з емоційного 
виховання (виразне читання, увага до співрозмовника, форми вираження ввічливості, виявлення засобів 
милозвучності усного і писемного мовлення), а інтегроване вивчення цих предметів, що передбачає 
виявлення спільності мовної і музичної інтонацій, засобів їх виразності, жанрової природи літературного 
й музичного твору тощо, створює сприятливі умови для виховання емоційної культури молодших 
школярів. 

У педагогічній літературі проблема інтегративних зв'язків предметів мовно-літературного циклу та 
музики у формуванні емоційної культури учнів не знайшла ґрунтовного й всебічного висвітлення. 
Більшість учених досліджували окремі елементи цієї проблеми: становлення культури особистості 
(В. Біблер, Є. Волкова, Л. Виготський, О. Леонтьєв, О. Щерба), психологічні механізми емоційної 
сталості та мотивації поведінки і формування особистості (Б. Ананьєв, В. Асєєв, П. Якобсон та ін.); 
виникнення й сутність емоцій (П. Анохін, В. Вундт, М. Грот та ін.); єдність емоційного та 
інтелектуального (Л. Божович, Л. Виготський, В. М'ясищев, С. Рубінштейн та ін.); зв'язок мотивації та 
емоцій (В. Асєєв, В. Вілюнас, О. Леонтьєв). Питання емоційної культури учнів, зокрема її складових – 
інтелектуальних, моральних та естетичних почуттів – були розглянуті в дослідженнях О.Д. Барабаш, 
Л.М. Ващенко, І.Г. Головської, Н.Є. Миропольської та ін. Заслуговує уваги дослідження, проведене 
Л.Г. Коваль щодо формування емоційної культури школярів засобами мистецтва. Емоційна культура, у 
розумінні автора, – це яскраво виражені почуття – радості, задоволення, захоплення, обурення, 
ненависті, хвилювання, презирства, які пізніше переносяться і на теоретичне осмислення дійсності інших 
видів мистецтва [5: 85-87]. Проблема виховання емоційної культури підлітків засобами предметів мовно-
літературного циклу була представлена в дисертаційному дослідженні О.В. Турської. Автор розглядає 
емоційну культуру підлітків як інтегративну сукупність якостей особистості, знань про емоційну сферу 
людини, необхідних для її життєдіяльності, комунікативних умінь та умінь регулювати емоційні стани й 
емоційні реакції [6]. 

Виховання в учнів емоційної культури буде ефективним лише за умов належної організації цього 
процесу. Педагогічні умови формування емоційної культури учнів передбачають створення педагогічних 
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ситуацій на інтегрованих уроках (мови і музики, читання і музики), завдяки яким резерви дитячої 
психіки можуть розвинутися до рівня повноцінного естетичного становлення учня. Однією з умов може 
стати загострення емоційної сприйнятливості школярів шляхом збагачення їх уявлень чуттєво-образною 
інформацією, використання музичних творів на уроках мови, читання і, навпаки, використання творів 
літератури на уроках музики. Музика на уроках літератури може вводитися як ілюстративний матеріал, 
що має конкретний зв'язок з темою; з метою розкриття загально-естетичних категорій мовою мистецтва, 
підсилення естетичної значущості окремих явищ; з метою створення емоційно-образної настроєності на 
відповідний "тон" сприймання. Література на уроках музики може використовуватися у формі вступної 
бесіди для створення відповідного емоційного настрою;  як вербальна інтерпретація музичних творів; у 
формі наведення уривків з прозових та поетичних текстів з метою закріплення чи конкретизації художніх 
образів музичних творів. Як правило, увага учнів під час читання літературного твору зосереджується на 
описі подій, вчинків героїв, а внутрішній світ, їхні переживання й думки їхні залишаються поза увагою. З 
метою розкриття глибинної суті літературних творів учителю важливо активізувати образне мислення 
школярів, здатність до аналогій та асоціацій. Великою допомогою в реалізації цього завдання можуть 
стати музичні твори. Музика допоможе дітям розкрити емоційні грані літературного твору, наповнити 
сприймання емоціями та почуттями. Аналогічно емоційність сприймання музичного твору можна 
посилити шляхом ознайомлення учнів перед слуханням з подіями, що відбуваються у творі, або з 
подіями, що надихнули композитора на створення твору. Це може бути літературний сюжет, вірші-
спогади, листи композитора тощо. 

З метою пізнання єдності інтонаційних особливостей різних художніх втілень однакових явищ 
природи, навколишнього світу, образів тощо доцільно пропонувати учням різні типи завдань: 
а) знаходження образно-поетичної єдності основних інтонацій музичних і літературних творів, які 
поєднані за будь-якими загальними ознаками (сюжет, жанр тощо); б) складання дітьми художніх 
колекцій творів із запропонованих учителем різних видів мистецтва з метою з'ясування їх емоційно-
інтонаційної спільності. Наприклад, "Весна" у віршах "Радість весни" О.Духновича, "Веснянка" 
Л. Глібова, у п'єсах "Білі ночі. Травень" із циклу "Пори року" П. Чайковського, українська народна пісня 
в обробці Я. Степового "Ой весна", "Веснянка" Л. Ревуцького, "Весною" Е. Гріга; "Вечір" у віршах 
"Вечірнє" М. Вінграновського, "Вже сонечко в море сіда", "Вечірня година" Лесі Українки, "Вечірня 
пісня" В. Самійленка, в музичних творах "Захід сонця" Е. Гріга, "Зоре моя вечірняя" Я. Степового, 
"Вечір" В. Салманова. Зіставляючи твори музики і літератури, близькі за задумом, але різні за образним 
вирішенням, діти вчаться знаходити не тільки сюжетні, а й внутрішні емоційно-інтонаційні зв'язки. 
Важливо також формувати в учнів здатність проникати у смисл речей як буденних, так і мистецьких, 
помічаючи їх неповторну красу. Цьому сприятимуть цикли творчих завдань "Слово, природа і музика", 
"Дивлюсь, слухаю і відчуваю", "Оспівай предметний світ" та ін. Другою умовою виховання емоційної 
культури молодших школярів є формування у них навичок естетичної оцінки. Оцінювання дитиною 
художнього образу твору народжується й існує як єдність індивідуального стану, враження, 
переживання, відчуття настроїв, які вона хоче виразити, та знань, навичок і тих засобів вираження, якими 
вона володіє на даний момент. Цей творчий процес народжується "зсередини" дитини, з її переживань, з 
її бажання "вилити" свій стан радісної духовної напруги.  Осмислення твору шляхом вербального опису 
зумовлюється тим, що людина не має понятійно неусвідомлюваних почуттєвих образів, що саме 
мистецтво з'являється тільки в процесі раціонального усвідомлення художніх закономірностей. 
Необхідно вчити дитину висловлювати враження, отримані від знайомства з літературним або музичним 
твором. У результаті цього відбувається осмислення учнями змісту творів, власних вражень. Така 
діяльність дасть змогу проникнути в саму глибину особистісного ставлення дитини до творів, дозволить 
виявити, чи "відкриває" себе дитина через музику, літературу, тобто, чи осмислює вона свої почуття й 
переживання, чи відчуває свою причетність до змісту. Третьою педагогічною умовою є створення 
ситуацій естетичного переживання, що передбачають формування в учнів навичок співпереживання з 
героями художніх творів, виховання уважного ставлення до особистості письменника, композитора. 
Естетичне переживання пов'язане зі співчуттям до героїв творів, а через них –  до реальних людей і може 
виникнути лише у тих випадках, коли певний твір внутрішньо близький тій чи іншій людині. Але для 
того, щоб це відбулося, вчителеві необхідно виховувати цю якість у школярів. Для цього треба 
створювати такі умови сприймання творів, за яких діти могли б найбільш уважно прослуховувати, 
спостерігати й оцінювати процесуальність динамічного розвитку літературного або музичного образу. 
Так, на уроках музики, враховуючи, що діти більш здатні до сприймання розвитку літературних образів, 
ніж музичних (адже література має переваги у змалюванні конкретних образів людей і природи, 
роздумах про добро і зло, в безкінечній предметності почуттєвого пізнання і мислення), а також 
близькість музичної та мовної інтонацій, корисними є завдання на формування в учнів здатності до 
сприймання емоційного тону ліричного вірша, до розуміння настроїв ліричного героя. "Без розуміння й 
відчування ліричних творів і поетичної прози людина залишається глухою, байдужою до музики", – 
писав В. Сухомлинський [1: 551]. Дітям пропонуються художні тексти, в яких можна було б 
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"вичитувати" різні настрої, їх розвиток і в яких учні шукали б "героя, який говорить", намагаючись 
зрозуміти та відчути ставлення, настрої, характер інтонацій, оцінки. Внаслідок читання таких  текстів 
збагачується початкове читацьке враження. Діти відчувають інтонаційну змістовність вірша, розвиток 
настроїв героїв твору, в результаті чого розуміють їх характери, оцінку автора. Відчувши всю складну 
гаму настроїв, діти вчаться виражати її словами. У свою чергу, самі слова допомагають дитині 
усвідомити почуття, яке народжується: веселе і сумне, загадкове, таємниче тощо. Такі завдання стають 
"перехідним містком" до розуміння учнями змісту інтонаційно-логічного розвитку музичного твору, 
значно збагачують їхню емоційно-чуттєву сферу. 

Сприймання творів мистецтва, на думку ряду дослідників, включає в себе декілька рівнів. Цілісне 
сприймання художнього твору пов'язується дослідниками з таким рівнем сприймання мистецтва 
людиною, коли нею здійснюється власна інтерпретація особистості автора (О.М. Торшилова, 
М.З. Дукаревич). У сприйманні художніх творів молодші школярі демонструють в основному активне 
входження у фабулу художнього твору. Інтерес до автора художнього твору у дітей молодшого 
шкільного віку виявляється рідко. Діти через егоцентричний спосіб сприйняття світу і людини не можуть 
уявляти ставлення композитора до світу, коло його почуттів і настроїв, унікальність бачення 
композитором світу і відображення цього бачення в мистецтві. Тому необхідно більше надавати 
навчально-виховному процесу людинознавчої спрямованості, частіше виходити в бесідах з дітьми на 
особистість письменника, композитора. Педагогічними умовами ефективної реалізації завдань 
емоційного виховання молодших школярів засобами предметів мовно-літературного циклу та музики є 
також емоційне стимулювання навчальної діяльності, врахування особистісних якостей розвитку дитини, 
створення сприятливої емоційної атмосфери для розвитку особистості молодшого школяра, оволодіння 
учнями експресивно-емоційною лексикою, задоволення потреби учнів у спілкуванні, вміння вчителя 
регулювати емоційні реакції учнів, позитивний приклад дорослих. Важливим фактором виховання 
емоційної культури молодших школярів є особистість учителя, його професіоналізм, творчий підхід, 
вміння створювати атмосферу співдружності, співтворчості, спілкування. 
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Дорошенко Т.В.  Воспитание эмоциональной культуры младших школьников средствами 
интегрированного изучения предметов языково-литературного цикла и музыки. 

Автор статьи, обосновывая  актуальность воспитания эмоциональной культуры младших школьников 
средствами интегрированного изучения предметов языково-литературного цикла и музыки, 
сосредотачивает внимание на средствах и педагогических условиях решения этой проблемы. 

Doroshenko T.V.  Bringing up Students' Emotional Culture at Primary School by Means of Integral Teaching 
Philological Subjects and Music. 

The article is devoted to the problem of bringing up students’ emotional culture at primary school by means of 
integral teaching philological subjects and music as well as  focuses on the  means and ways of solving this 

problem. 
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РОЛЬ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
ПЕДАГОГА-СЛОВЕСНИКА 

У статті розглядаються деякі особливості інтегрованого викладання дисциплін на кафедрі філології і 
лінгводидактики педагогічного факультету. 

Педагогічний факультет – підрозділ водночас типовий за своєю структурною організацією і 
унікальний, оскільки надзвичайно багатопрофільний: саме тут майбутні вчителі початкових класів 
здобувають додаткових спеціальностей за вибором – "Музика", "Образотворче мистецтво", 
"Хореографія", "Англійська мова", "Психологія". Це вочевидь зумовлює актуальність проблеми 
інтегрованого викладання суміжних навчальних дисциплін кафедрами факультету (зокрема, викладачами 
кафедри філології і лінгводидактики), а також спонукає до використання міжпредметних зв’язків при 
викладанні того чи іншого курсу, передбаченого навчальним планом. Взагалі в рамках кредитно-
модульної технології навчання, поступовий перехід до якої здійснюється в університеті, багатопланова 
дидактична інтеграція виконує чимало складних функцій: "Вона спричиняє не лише вирішення 
глобальних змістових проблем (ступеня інтеграції навчального змісту з науковим, реформування 
навчальних планів тощо), а й тактичних завдань (інтегративні процеси всередині самої навчальної 
дисципліни, міждисциплінарні зв’язки тощо). Дидактична інтеграція у вищій школі виконує такі функції: 
формування  цілісних знаннєвих структур у взаємодії загальноосвітніх і професійно орієнтованих 
навчальних дисциплін; зменшення навчального навантаження студентів у зв’язку з інтеграцією 
загальнокультурних та суспільних, споріднених професійно орієнтованих дисциплін, економія 
навчального часу; розвиток абстрактного мислення, узагальнених навичок і вмінь; формування основ 
наукового світогляду, інтегрованих знань з напряму підготовки" [1: 75]. Проблема дидактичної інтеграції 
є предметом багатьох наукових досліджень [2 - 4 ]. 

Беззаперечним є те, що дидактична інтеграція служить для формування не просто педагога-
професіонала, а педагога-просвітителя, спроможного стати для своїх вихованців носієм культури. Отже, 
сучасний вчитель – людина гуманна і гуманітарно-розвинена. "Коли мова йде про підготовку вчителя, – 
зазначає В. Буряк, – робиться наголос на знаннях, педагогіці, психології, інших складових. Але, на жаль, 
сьогодні мало хто говорить про культуру вчителя як професійну рису. Зрозуміло, знання предмета, 
досвід – це теж складові культури вчителя. Але вчитель – носій культури не лише педагогічної, а й 
загальної. Тому вчитель дуже часто – це просвітитель у кращому розумінні цього слова <…>. 
Гуманітаризація освіти, підготовки майбутнього фахівця – дуже складний процес впровадження у 
свідомість студента як особистості загальнолюдських цінностей, що мають неперехідне значення. 
Гуманізація освіти – це не тільки розширення кількості гуманітарних дисциплін, що вивчаються 
студентами. Це формування культури студентів, гуманної за змістом. Ми повинні розглядати культурні 
цінності як найважливіший засіб спілкування між людьми" [5: 50-51].  

Поняття про культуру й мистецтво лежить в центрі уваги багатьох галузей наукових знань. Але, з 
огляду на поставлену нами проблему, цікавим видається філософське визначення культури і мистецтва у 
поєднанні з поняттям "освіта", пропоноване Л. Левчук: "Термін "культура" відображає історично 
визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил та здібностей людини, виражений у темах і формах 
організації життя й діяльності людей, а також у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях. 
Складна внутрішня понятійна структура категорії "культура" відбиває її міжпредметний характер. Саме 
тому науковий інтерес до вивчення культури виникає у різних галузях знань. Дещо інше навантаження 
має мистецтво. Воно задовольняє універсальну потребу людини – сприймання навколишньої дійсності у 
розвинутих формах людської чуттєвості. Володіючи образністю, метафоричністю, асоціативністю, 
мистецтво водночас впливає на почуття, думки, волю людини, пробуджуючи, формуючи художньо-
естетичне, творче ставлення до дійсності. Коли ж ми намагаємося визначити, що закладено в поняття 
"освіта", то наголошуємо на єдності процесу і результату засвоєння систематизованих знань, навичок, 
які є необхідною умовою підготовки людини до життя і праці. На нашу думку, ці загальні визначення 
культури, мистецтва і освіти дають змогу окреслити простір їх взаємодії передусім через проблеми 
людини і творчості, через процес людинотворення"[6: 7]. 

Підготовка вчителя початкових класів тим більше відповідальна, що це "людинотворення" (інакше 
кажучи – творення культурно-розвиненої особистості майбутнього педагога) спроектоване на дітей 
молодшого шкільного віку, які побачать світову культуру, витвори мистецтва очима свого першого 
вчителя. Порівнюючи професію митця (літератора, музиканта, художника, скульптора, хореографа) з 
професією вчителя, науковці бачать в них спільне – багатий внутрішній світ, вміння руйнувати 
стереотипи, самостійно мислити, здатність до самозаглиблення ("прорив до себе") і самовираження. 
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Саме про такого першого вчителя мріють батьки, такий вчитель є  авторитетною ( але ні в якому разі не 
авторитарною!) постаттю для вихованців.  

Формуючи культурно-розвинену особистість майбутнього педагога, ми завжди беремо до уваги, що, 
попри обов’язкове знання комплексу точних і гуманітарних дисциплін, вчитель початкових класів – 
насамперед словесник. Про значення національної мови у становленні української культури як частини 
світової докладно пише видатний вчений-гуманітарій Іван Дзюба: "Національна мова – становий хребет 
національної культури, і навіть невербальні, несловесні мистецтва через ряд опосередкувань усе-таки 
пов’язані з мовою, з уявленнями, оформленими мовно, і навіть із самим звучанням мови (згадаймо 
твердження академіка Б. Астаф’єва про "інтонаційний фонд нації" – основні прообрази музичних та 
поетичних інтонацій, які у згорнутому вигляді містяться вже в національній системі вимови). 
Національна культура – це не тільки твори професійного чи народного мистецтва, то вже її 
вивершення, а її підґрунтя – це насамперед буденне життя слова і думки, незліченних душевних актів у 
слові; і поезія, як стверджував Потебня, не тільки у творах поезії, а й у повсякденному слові як 
стихійній творчості кожної людини. Тому мова – це найголовніше і найглибше джерело національної 
духовності взагалі, і доля мови – це не просто доля літератури та інших пов’язаних зі словом видів 
мистецтва; це доля національної духовності взагалі, нації взагалі [7: 578-584]. 

Вивчаючи слово та його комунікативну, естетичну роль у нашому житті, студенти педагогічного 
факультету постійно простежують органічний взаємозв’язок мови з різними видами мистецтва –
насамперед словесного, яким є художня література, – а також із музикою, хореографією, живописом в 
усіх жанрах. Зазначений вище термін "інтегративні процеси" знаходить своє відображення у структурі 
цілого ряду навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою філології і лінгводидактики. Це, перш за 
все, курс "Основи культури і техніки мовлення" та спецкурс "Виразне читання", де цілий ряд тем 
передбачає звертання до музики, сценічного мистецтва та хореографії ("Технічні показники мовлення. 
Голос, дихання, інтонація, темп, дикція", "Виразне читання вголос. Виконавський аналіз художнього 
тексту. Читання з музичним супроводом", "Інсценізація художніх творів. Невербальні засоби виразності" 
тощо). Спеціально розроблено курс "Українознавство" з урахуванням специфіки обраного студентами 
фаху, де особливо яскравою є практична частина – відтворення студентами сценаріїв давніх поліських 
календарних і родинних обрядових свят, переважно синкретичних. У рамках курсів "Сучасна українська 
мова з практикумом", "Сучасна російська мова з практикумом", "Дитяча література з основами 
літературознавства", "Практична стилістика сучасної української мови", "Лінгвістичний аналіз тексту" 
викладачі звертаються до класичних творів світової літератури. На особливу увагу заслуговує  питання 
про використання творів мистецтва на заняттях з методики викладання мови у початкових класах.  

"Сучасний учитель-словесник здатен багато зробити для того, щоб  залучити школярів до мистецтва 
слова, здатного допомогти юній людині пізнавати світ і саму себе. Живучи без поезії й музики, без 
живопису й театру, людина зрікає себе на тьмяне, безбарвне існування. Витвори мистецтва, 
матеріалізуючи в образах естетичні почуття, є дієвим засобом емоційного виховання, вони покликані 
служити джерелом радості й людського натхнення. "Чим більш повно людина відчуває прекрасне у 
мистецтві і у житті, тим багатший її внутрішній світ," – зазначає Н. Миропольська [8: 6] (переклад наш). 
Ці слова рівною мірою можна віднести й до вищої ланки освіти. Вміти побачити у колі студентів 
обдаровану особистість, яка може розвинутись згодом у яскравого митця – художника, поета, музиканта 
– не важко. Але бути гідним того, щоб стати взірцем інтелекту, загальнолюдської культури для такого 
студента – це вже проблема самоосвіти вузівського викладача, про яку чомусь мало говорять. Ми іноді 
спостерігаємо, як "іскра божа" природженого таланту, виплекана мудрими батьками та гарними 
вчителями мови, літератури, музики, малювання, поступово "згасає", губиться через наше байдуже 
ставлення або власну некомпетентність. Беззаперечно, що наші випускники зможуть допомогти своїм 
вихованцям побачити культуру України лише тоді, коли побачать цю культуру, здобуваючи диплом 
бакалавра або магістра у вищому навчальному закладі.  
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В статье рассматриваются некоторые особенности интегрированного преподавания дисциплин на 
кафедре филологии и лингводидактики педагогического факультета. 

Klymova K. Ya. The Role of World Culture in Forming a Creative Personality of Language and Literature 
Teachers. 

The article highlights some peculiarities of teaching integrated disciplines at the Philology Department and 
Linguodidactics at the School of Pedagogics.  
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ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕГРАЦІЇ МИСТЕЦТВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ 

У статті розкривається ефективність технології використання образотворчого мистецтва й 
аранжування квітів у процесі вивчення літератури як мистецтва слова в школі. 

У системі духовно-естетичного розвитку особистості велике значення мають твори художньої 
літератури, сила якої в тому, що слово здатне не лише викликати зорові й слухові образи в свідомості 
людини, а й передавати почуття, переживання, прагнення. На це звертає увагу А. Лісовський, 
підкреслюючи: "... Народившись як індивід природний, кожна людина приходить у світ людей по 
сходинках мистецтва" [1: 31]. Головним завданням літературної освіти має бути вироблення в учнів 
уміння вчитуватися в художній твір, пізнавати багатозначний безмежний світ літературного мистецтва. 
Такий підхід до сприймання художньої літератури передбачає різні інтерпретації цього мистецтва 
учнями, індивідуальне бачення художніх образів, що залежить від освіченості, рівня літературної освіти, 
життєвого досвіду, загального розвитку. Важливою умовою творчого спілкування зі словесним 
мистецтвом є розвиток емоційно-почуттєвої сфери, тобто здатності вдумуватися, співпереживати, радіти, 
засуджувати, співчувати. Ще Я. Коменський у "Великій дидактиці" зазначив, що матеріал для всіх 
роздумів розум отримує тільки від відчуттів і акт мислення здійснюється не інакше, як через внутрішні 
відчуття, тобто через споглядання образів, відокремлених від речей [2: 323].  

Ефективне спілкування з літературним мистецтвом потребує урізноманітнення технології навчання на шляху 
від емоційного занурення в текст – до аналізу художнього твору, таємниці якого розкриються перед дитиною, якщо 
вона зуміє образною уявою й душею з хвилюванням відгукнутися на художнє слово письменника. 

Одним із шляхів продуктивного вивчення літератури є синтез її з іншими видами мистецтв, які об’єднує 
емоційно-естетична природа. В основі пропонованої технології лежить положення про те, що, незважаючи на 
специфіку зображувально-виражальних засобів окремих мистецтв, між ними існує зв’язок, оскільки вони 
підкоряються деяким загальним закономірностям, і в певних умовах окремі мистецтва можуть користуватися 
засобами інших мистецтв [3: 14-15]. Так, імпресіонізм, виразно проявившись спершу  у французькому живописі, 
у свою чергу вплинув і на інші види мистецтв, зокрема на розвиток літератури. Тому, спрямовуючи внутрішню 
роботу учнів на розкриття зв’язків між мистецтвом слова і живописом, добре було б використати при розгляді 
імпресіоністичної творчості М. Коцюбинського (новели "Інтермецо", "Цвіт яблуні", "Невідомий") репродукції 
картин французьких художників-імпресіоністів, зокрема Клода Моне "Імпресія. Схід сонця".  

До вивчення усної народної творчості на історичну тематику можна використати народні картини ХVІІ – 
ХVІІІ ст., зокрема композицію "Козак-бандурист" (пізніша назва "Козак Мамай"). До того ж "написи на цих 
картинах часто буквально повторюють окремі рядки віршів "шкільної" та "вертепної драми: "Козак душа 
правдивая, сорочки не має...", "Гей, бандуро моя золотая..." [4: 101]. Гарним допоміжним матеріалом при цьому 
будуть також полотна відомих художників: С. Васильківського "Козацький пікет", "Запорожець у розвідці", 
"Сутичка запорожців з татарами", І. Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові", А. Монастирського 
"У таборі Кармелюка", М. Кривенка "Їхав козак на війноньку...".  У цих картинах живе героїчний дух минулого, 
тому вони можуть допомогти більш повно збагнути художній світ програмних творів літературного мистецтва. 

Під час вивчення літературної творчості Т. Шевченка, пов’язаної з діяльністю Б. Хмельницького ("Розрита 
могила", "Великий льох", "Стоїть в селі Суботові", "Близнецы"), потрібно приділити увагу малярській 
спадщині письменника (офорти "Богданові руїни в Суботові", "Смерть Богдана Хмельницького", "Дари в 
Чигрині 1649"). Зіставлення цих видів мистецтв виявляє специфіку художньої дійсності літературного твору, 
сприяє поглибленню художнього пізнання світу, переданого засобами "словесного живопису". 

Для того щоб допомогти учням зрозуміти цілісну суттєву домінанту літературного твору, бажано 
використовувати такі полотна живопису, графіки, що мають пряме відношення до літературних образів, у яких 
ця домінанта, художньо-естетичне відкриття, найбільш виражено. Так, картина голландського художника 
Рембрандта "Повернення блудного сина" створена під впливом євангельської притчі про блудного сина;  
сюжети картин Т. Шевченка "Катерина", Л. Жемчужникова "Кобзар з поводирем на шляху", "Покинута" навіяні 
мотивами однойменної поеми Т. Шевченка "Катерина". Порівнюючи тематичні твори, важливо допомогти  
учням збагнути, який настрій картини, що хотів передати художник, як відтворено літературні образи засобами 
живопису. Розкриваючи внутрішній зв’язок між творами мистецтв на одну тему, важливо зберегти специфіку 
літератури, навчити учнів розглядати літературний твір у художньо-естетичній цілісності. 

Зображувально-виражальні засоби, характерні для живопису, використовуються і в мистецтві 
дизайну, одним з основних видів якого є фітодизайн [5: 258-259, 6]. Він передбачає створення образних 
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композицій, вираження почуттів, думок за допомогою квітів, листя, гілок та ін. і цим самим підносить 
настрій. Мистецтво аранжування квітів має давню історію, особливі традиції його виникли на Сході й 
пов’язані, звичайно, з японською ікебаною. Взагалі фітодизайн потребує вдалого поєднання кольорової 
гами, зовнішньої форми й символіки квітів. Літературний твір – це джерело ідей, які, залежно від 
настрою та внутрішнього натхнення, можна за допомогою квітів втілювати по-різному. 

Як показує досвід, технологія інтеграції літератури як часового виду мистецтва з просторовими  
мистецтвами – живописом, аранжуванням квітів – на уроці викликає в учнів інтерес до навчання, полегшує 
сприйняття авторського задуму, проблематики художнього твору, мотивів, індивідуальних образів, оскільки, 
скажімо, композиції квітів, їх кольори, назви певною мірою конкретизують асоціативні уявлення, викликані 
чи літературним твором, чи всією творчістю письменника, передають образ, ситуацію статично. 

Так, засушена троянда асоціюється в уяві учнів з поезією в прозі Лесі Українки "Твої листи пахнуть 
зів’ялими трояндами…"; букет з осінніх квітів чи живописних гілочок шипшини з плодами, обрамлений 
жовтим листям, – з поезією Л. Костенко "Осінній день..."; волошки на фоні чорнобривців із гілочками калини, 
яка символізує трагічну долю рідного народу, – це образ України, що пронизує творчість багатьох 
письменників; образ Орисі П. Куліша діти передають за допомогою макового цвіту, калини; гілочки з цвітом 
яблуні або світлі весняні квіти (культивування світлого й красивого – одна з рис імпресіонізму) 
використовують, щоб  передати життєствердну ідею новели М. Коцюбинського "Цвіт яблуні". 

Технологія поєднання вивчення літератури з елементами аранжування квітів активно впроваджується 
в Житомирській гуманітарній гімназії №23. Наведемо уривки текстів одинадцятикласників, які захищали 
свої композиції букетів до творчості Остапа Вишні.  

Остап  Вишня  
У моїй композиції жовті квіти передають тепло української землі, сині – блакить нашого неба. 

Чорнобривці – символ рідної для письменника Полтавщини. Композиція складається з двох частин, які 
відбивають період світлих надій і чорної розпуки. Різнобарвні квіти – це його твори, усмішки. Червона 
перчина символізує сатиру, гостре, "з перцем", висміювання бюрократії, міщанства, неграмотності. 
Обплетені веселі квіти символізують роки, сповнені творчості, квітучої радості, надії. 

Друга гілка композиції передає трагічний шлях письменника, його загублені сподівання та мрії. Гілка, 
обплетена колючою рослиною й чортополохом, символізує період ув’язнення та заслання Остапа Вишні 
на 10 років. Але навіть це не зупинило його бажання творити. 

Для букета були спеціально взяті осінні квіти, квіти тієї щасливої пори, в яку народився письменник, і 
тієї сумної, коли помер. На квітах лежать маленькі окуляри й ніби чекають, що ось прийде їх господар, 
візьме аркуш, ручку, надіне окуляри й почне писати... 

Квіти  душі  
Розглядаючи творчість гумориста Остапа Вишні, ми прийшли до висновку, що "письменник не так 

живе й не так росте, як проста людина". Так само й квіти! Вони схожі на оригінальних людей. Кожна 
квітка уособлює яскраву особистість митця. 

На нашу думку, цей букет символізує життя Остапа Вишні, сповнене сонячних днів, прагнення до 
життя, яке приносило йому чимало радості, але також і суму. Він ніколи не був песимістом, та інколи 
ставив собі запитання: "Яка тебе лиха година в літературу потягла?" Кольори цього букету уособлюють 
тепло душі чудової людини. Але життя букету не довговічне, так само, як і життя навіть 
найталановитішої людини. 

"Походження  світу" 
Готуючись до уроку, ми переглянули чимало творів Остапа Вишні. Найбільш нам запала в душу 

гумореска "Походження світу". Через квіти ми спробували передати сюжет твору. 
Цим букетом ми зобразили все живе, що є на землі. Як бачимо, наше життя не таке сіре й буденне, як 

нам здається...  
Ми вдячні Остапові Вишні, що він допоміг нам зрозуміти, яким різноманітним та прекрасним є світ 

навколо нас! 
Крізь  терни  до з ірок  

У цій композиції ми намагаємося через квіти-символи відобразити життєвий та творчий шлях Остапа 
Вишні. 

Лопухи, що займають більшу частину композиції, – це символ тогочасного уряду, який придушував 
творчість митців. Зверху коло реп’яхів – це репресії, яких зазнав гуморист. 

Шипшина – творчість письменника в роки заслання, яка була більш песимістичною, але все одно незламною.  
У центрі композиції квітка чорнобривця – талант митця, який розцвів, не дивлячись ні на що. І він 

залишиться в наших серцях назавжди!  
Ось як через посередництво квітів діти виражають свої думки, почуття, навіяні творчістю письменника. 

Наведені приклади свідчать про ефективність технології поєднання вивчення літератури з мистецтвом 
аранжування квітів. Комплексний підхід, з одного боку, викликає інтерес учнів до предмета, формує цілісне 
сприйняття навколишнього світу, на основі асоціативних зв’язків забезпечує міцність знань, вчить школярів у 
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звичайному бачити щось особливе, незвичайне, а з другого, – сприяє розвитку мовленнєвої культури.  
Поєднання сприйняття мистецтва слова з художньою практичною діяльністю духовно збагачує учнів. Немає 
сумніву, що в результаті синтезу мистецтв розширюється потенціал уроків літератури, діти можуть у 
конкретній формі більш образно виразити власне бачення сприйнятого матеріалу. Зазначимо: чим 
оригінальніша особистість учня, тим цікавішими є композиції букетів до прочитаних творів. 

На кожному етапі літературної освіти, по-різному використовуючи зв’язки мистецтв, потрібно пам’ятати, що 
основою вивчення літератури як навчального предмета є художні твори – читання їх, сприйняття духовного 
світу, інтерпретація. Це вимагає від суб’єктів навчання відповідної техніки, спеціальних знань, умінь, у тому 
числі проникати в таємниці творчості, а від учителя – ще й особливого такту, методичної майстерності.  

Елементи інтеграції мистецтв у процесі вивчення літератури передбачають різні види роботи, 
спрямовані силою мистецького впливу на підготовку ситуації "співтворчості": 

- розказати, які літературні твори і як знайшли відображення в інших видах мистецтв; 
- дібрати до поданих репродукцій картин, букетів квітів рядки з творчості письменника;  
- розказати про символічне значення різних квітів, рослин. Навести для ілюстрації думок 

приклади з художньої літератури;  
- зробити порівняльний аналіз творів різних видів мистецтв на одну тематику; 
- прийом "великий план": виділити в букеті деталі сюжету літературного твору; 
- створити композиції букетів, які можна назвати: "Земле моя, всеплодющая мати" (І. Франко), "Лісова 

пісня" (Леся Українка), "Минають дні, минає літо" (Т. Шевченко), "Пастуша ідилія" (за поезією Л. Костенко), 
"З журбою радість обнялась" (Олександр Олесь). Зробити коментар до них; 

- організувати виставку букетів, присвячених письменникові, його творчості; 
- скласти текст для захисту композиції букету;  
- підготувати ілюстрації, листівки, фотоматеріали до інтегрованого уроку; 
- написати, які відкриття ви зробили для себе на інтегрованому уроці. 
Поєднання індивідуальних, групових і колективних форм роботи з елементами  змагання науроках, 

присвячених мистецтву, – важлива умова розвитку естетичних смаків, творчих умінь та навичок учнів. 
Використання різних видів мистецтв під час вивчення літератури допомагає створенню художньо-

емоційної партитури уроку, відкриває простір для уявлення, фантазування, творчості учнів, у результаті 
чого вони активно інтерпретують художні образи, глибоко засвоюють навчальний матеріал.  
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В статье раскрывается эффективность технологии использования изобразительного искусства и 
аранжировки цветов в процессе изучения литературы как искусства слова в школе. 

Kucheruk O.A., Vigovskaja A.V. The elements of arts integration in the process of literature studies. 

The article reveals the  effectiveness of using painting techniques and the art of flower arranging in the process 
of literature studies in school. 
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ІНТЕГРАЦІЯ МУЗИКОЗНАВЧИХ І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ ЯК ЧИННИК 
ТВОРЧОЇ ІНТУЇЦІЇ МУЗИКАНТА 

У статті викладено зміст та шляхи інтеграції музикознавчих і психолого-педагогічних знань, що 
складають наукову основу творчої інтуїції виконавців у процесі ансамблевого музикування. 

Дослідження ансамблевої компетентності як професійної якості музиканта (виконавця і педагога) 
потребує наукового осмислення феномена творчої інтуїції як одного з важливих чинників спільного 
виконання музичних творів. Ансамблеву компетентність ми розуміємо як здатність до орієнтації в різних 
ситуаціях музично-виконавської взаємодії, що виявляється у розмірності й адекватності агогічних, 
динамічних, метроритмічних намірів партнерів, ідентичності їх інтонаційно-синтаксичної, 
артикуляційної, віртуозно-технічної культури в кожному конкретному мікроепізоді партитури, на 
кожному її часовому відрізку, та у відповідності їх емоційних станів. Структурні компоненти 
ансамблевої компетентності – почуття ансамблю, професійні знання та професійні навички – складають 
основу для проявів інтуїції й процесів антиципації в музично-виконавській взаємодії. 

Відомо, що часто причиною ансамблевих та індивідуальних похибок у виконанні виявляються такі 
психологічні фактори, як недостатньо чуйне сприйняття художніх намірів партнерів, відсутність 
необхідної реакції, творчої інтуїції [1: 133]. Це зумовлено складністю завдань спільного виконання 
музичних творів‚ до яких ми насамперед відносимо синхронізацію: спільний вступ та зняття звука‚ 
дотримання пауз і цезур‚ визначення міри агогічних відхилень‚ виконання повільних темпів тощо. 
Оскільки крім синхронізації спільна музично-виконавська діяльність потребує узгодження виконання в 
динамічному‚ артикуляційному та образно-емоційному плані, виконання цих складних завдань 
детермінує характер вимог до різних сторін підготовленості партнерів та до їх вміння взаємодіяти. Тому 
загальновизнаною є думка, що інтуїція партнерів поряд із їх віртуозно-технічною вправністю та 
музикознавчою обізнаністю відіграє важливу роль у спільній музично-виконавській діяльності. 

 Головним чином інтуїція проявляється під час концертного виконання музичних творів. Трапляється‚ 
що один із партнерів не дотримує завчасно визначеної тривалості паузи‚ бере швидший або повільніший 
темп у сольному епізоді‚ тобто внаслідок впливу так званого естрадного хвилювання діє не відповідно до 
спільно вироблених у репетиційному процесі критеріїв оптимального звукотворення (рос. 
"звукоизвлечения")‚ динаміки‚ темпоритму‚ агогіки тощо. У такому разі постає необхідність 
надзвичайно швидкого, майже миттєвого розуміння складної ситуації та винаходу правильного рішення. 
Проте адекватна реакція на непередбачені ситуації уможливлюється тільки в результаті тривалої‚ 
складної‚ копіткої попередньої роботи [2: 294]. 

У філософії інтуїція розглядається як пряме знаходження істини, не опосередковане логічними 
міркуваннями. Наше розуміння феномена інтуїції та напрямків її розвитку будується на теоретичній 
концепції К. Платонова, який обґрунтував динамічну функціональну структуру особистості [3]. Отже, у 
структурі особистості К. Платонов розрізняє чотири підструктури. Однією з важливих підстав для 
виокремлення цих підструктур є те, що кожна з них має свій особливий, основний для неї вид 
формування. 

Так, перша підструктура – "спрямованість особистості" – включає прагнення, бажання, інтереси, 
нахили, потяги, ідеали, переконання, світогляд. "Елементи (риси) особистості, що входять до цієї 
підструктури, не мають безпосередніх природжених задатків, а відбивають індивідуально відображену 
групову суспільну свідомість" і формуються шляхом виховання. 

Друга підструктура – "досвід" – об’єднує знання, навички, вміння, звички і формується навчанням. 
Третя підструктура – "особливості психічних процесів" – включає пам’ять, емоції, відчуття, 

мислення, виховання, почуття, волю і формується через вправляння (рос. "упражнение"). 
Четверта підструктура – "біопсихічні властивості особистості" – включає особливості темпераменту, 

а також вікові, статеві особливості, і так звані "органічні зміни". Вона формується за допомогою 
тренування. Автор зазначає, що, оскільки властивості особистості, що входять до цієї підструктури, 
набагато більше залежать від фізіологічних особливостей мозку, то мова тут може йти не стільки про 
формування, скільки про компенсацію тренуванням [3: 137-141]. 

Аналіз наукових праць, присвячених дослідженню професійних якостей музиканта (виконавця і 
педагога), засвідчує, що ці якості, як правило, є результатом взаємозв’язку усіх чотирьох підстуктур 
динамічної функціональної структури особистості. Таким чином, інтуїцію також слід розглядати як 
комплексну якість і результат взаємодії декількох підструктур.   

С. Гільманов, досліджуючи феномен інтуїції у професійній діяльності педагога, дає таке його 
визначення: "Інтуїція – це безпосередність, неусвідомленість, швидкість, раптовість, що виявляється під 
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час вирішення конкретних завдань і проблем та ґрунтується на цілеспрямованій здатності культурно 
розвиненої уяви, які реалізуються через різноманітний досвід (соціальний, індивідуальний, 
професійний), що зберігається в пам’яті через образно-емоційний, асоціативний, модельний характер 
мислення, через ФАПМ (функціональну асиметрію півкуль мозку)" [4: 53]. Автор розглядає інтуїцію як 
типологічну рису особистості, здібність особистості, характеристику мислення, спосіб розв’язку задач, 
професійну якість [4: 53]. При цьому він з’ясовує можливості розвитку цієї складної якості. Дослідник 
визначає такі прояви інтуїції: а) інтелектуальна інтуїція – виявляється у пізнавальній діяльності; б) 
чуттєва інтуїція – виявляється у перетворювальній діяльності (практичній); в) естетична‚ етична інтуїція 
– виявляється у ціннісно-орієнтаційній діяльності; г) "проективна інтуїція"‚ "симпатична інтуїція" (рос. 
"симпатическая интуиция") – емпатія – виявляється в комунікативній діяльності [4: 51-52]. На думку 
автора‚ основою інтуїції як інтимної‚ особистісної якості є збіг спрямованості особистості майбутнього 
вчителя‚ сфери його потреб‚ мотивації з основною метою педагогічної діяльності [4: 98]. Основні 
підстави і механізми інтуїції автор розглядає в певному ранговому порядку‚ а саме: 1-й ранг – 
професійний досвід; 2-й – зорова образність;  3-й – загальнокультурний досвід‚ ейдетична пам’ять‚ 
винахідливість‚ імпровізація‚ відтворююча уява (рос. "воспроизводящее воображение"); 4-й – 
емоційність‚ багатство асоціацій‚ словесно-логічна пам’ять‚ гумор‚ чуття навчального матеріалу; 5-й – 
художня (естетично-етична) образність‚ розвиненість педагогічного мислення‚ емпатії; 6-й – структурна 
уява‚ чуття міри і продуктивна уява. 

Отже, однією з важливих підстав інтуїції автор вважає загальнокультурний досвід особистості, який 
ґрунтується на ерудиції, вмінні логічно мислити ти високій загальній культурі [4: 98]. Дослідник 
обґрунтовує такі рівні вияву інтуїції: емпіричний, досвідно-логічний (рос. "опытно-логический"), 
науковий [4: 77-78]. При цьому рівень інтуїції тим вищий, чим більшу роль відіграє у ній 
загальнокультурний досвід [4: 98].  

Виходячи з необхідності розвитку інтуїції як специфічної якості музиканта (педагога і виконавця), 
вважаємо за доцільне в процесі розвитку і формування структурних компонентів ансамблевої 
компетентності [5] звернути, зокрема, увагу і на підвищення наукової музикознавчої та психолого-
педагогічної грамотності студентів як основи професійного досвіду. Зауважимо у цьому зв’язку, що 
серед професіоналів (зокрема, юристів) недарма є популярним вислів "інформація – мати інтуїції". Тому 
визначимо зміст інтегративних навчальних семінарів, що узагальнюють музикознавчі та психолого-
педагогічні знання, необхідні для успішного ансамблевого музикування. 

Так, результати аналізу наукових досліджень‚ а також програм предметів‚ що складають навчальні 
плани виконавських і музично-педагогічних факультетів‚ дозволили об’єднати цей навчальний матеріал  
у два блоки – музикознавчий та психолого-педагогічний. 

До першого блоку ми віднесли знання студентів у галузі теорії та історії музики‚ які вони отримують 
у межах вивчення курсів теорії музики‚ гармонії‚ поліфонії‚ історії музики та аналізу музичних форм.  

Так, знання у галузі теорії музики є важливим фактором усвідомлення музичного твору як синтезу 
різноманітних засобів музичної виразності‚ розуміння значення виконавського мистецтва в процесі 
сприйняття та популяризації музичних творів та осягнення взаємозв’язку нотного тексту і художнього 
виконання в плані можливості відмінного трактування музичних образів різними виконавцями. 

Знання у галузі гармонії є необхідною умовою успішності  професійної діяльності музиканта (як 
педагога, так і виконавця) – адже вони лежать в основі таких видів музичної діяльності як читання з 
листа‚ транспонування‚ підбирання на слух‚ добір акомпанементу‚ аранжування музичних творів для 
різних виконавських складів тощо.   

Знання у галузі поліфонії сприяють осягненню основних закономірностей поліфонічного 
багатоголосся‚ усвідомленню виражальних і формотворних можливостей поліфонії. 

Знання студентів у галузі історії музики є основою їх музичного світогляду‚ що безперечно впливає 
на будь-які види виконавської діяльності під час навчання та професійної роботи. 

Знання у галузі аналізу музичних творів сприяють осягненню  єдності змісту та художньої форми 
музичних творів на тлі усвідомлення музичних форм-композицій‚ що склалися історично‚ та шляхів їх 
видозмінення.  

Таким чином‚ підсумуємо‚ що інтеграція навчального матеріалу музикознавчого циклу та 
актуалізація його в процесі спільного музикування складають наукові підстави для: 
− усвідомлення партнерами виражальних можливостей різноманітних елементів музичної мови‚ а 

саме - інтонації як звуковисотного‚ метроритму як часового‚ динаміки як гучнівного‚ тембру як 
колірного параметрів музичної тканини; 

− аналізу мелодії‚ гармонії‚ тонального плану‚ фактури в контексті їх функціонально-рольового 
розподілу між партіями ансамблю; 

− орієнтації в жанрово-стильових особливостях творів‚ що виконуються‚ та в культурно-історичних 
умовах їх написання; 
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− осягнення масштабно-синтаксичних одиниць (мотиву‚ фрази‚ речення‚ періоду тощо) на рівні 
музичної форми‚ тобто їх ієрархічного підпорядкування загальній драматургії твору з огляду на 
особливості його архітектонічної будови; 

− формування у студентів груп навичок слухового контролю‚ виконавського ансамблю‚ вербалізації 
музичного змісту та вільного орієнтування в нотному тексті. 

Разом з тим незаперечне значення для становлення ансамблевої компетентності студентів-музикантів 
має також знайомство з теоретичним доробком відомих музикантів і педагогів з питань акомпанементу 
та ансамблевої гри‚ що розгалужується за такими напрямками: 
− історична генеза спільної музично-виконавської діяльності‚ народні традиції інструментального та 

вокально-інструментального ансамблю та зародження викладання концертмейстерського класу й 
ансамблю в системі музичної освіти (Б. Водяний‚ Т. Воскресенська‚ А. Гуменюк‚ Т. Калугіна‚ 
О. Левко‚ Л. Пінкош‚ Г. Польська‚ О. Сорокіна та ін.); 

− сутність спільної музично-виконавської діяльності‚ її відмітні ознаки і особистісні якості виконавців 
у контексті професійної підготовки в спеціальних навчальних закладах (викладання 
концертмейстерського класу й ансамблю) та професійної діяльності концертмейстера й 
ансамблевого виконавця (Д. Благой‚ К. Виноградов‚ Т. Вороніна‚ А. Готліб‚ Р. Гураль‚ Р. Давидян‚ 
Л. Живов‚ Л. Зеніна і Н. Бажанов‚ Н. Козіна‚ М. Крючков‚ Т. Курасова‚ П. Лобанов‚ 
О. Люблінський‚ В. Подольська‚ М. Різоль‚ Т. Самойлович‚ Н. Скоробагатько‚ М. Смірнов‚ 
Р. Хавкіна-Трахтер‚ Є. Шендерович).  

Детальний огляд наукового доробку з цих питань здійснено в межах дослідження теоретико-
методичних основ навчання ансамблевої гри [5]. 

До другого блоку ми віднесли знання‚ що спрямовані на забезпечення психолого-педагогічного 
підґрунтя для дійсної співпраці партнерів на тлі конструктивного спілкування під час спільного 
музикування. Отже‚ реалізація психолого-педагогічного підходу до спільної музично-виконавської 
діяльності передбачає розгляд цієї діяльності за такими напрямками: 
− окреслення відмітних ознак спільної музично-виконавської діяльності‚ а саме: просторової й часової 

співприсутності учасників‚ єдиної мети та спільної мотивації діяльності‚ рухомого рольового 
статусу партнерів‚ характеру розподілу єдиного процесу спільної музично-виконавської діяльності 
(одномоментне‚ паралельне або комплементарне сполучення індивідуальних дій партнерів) та 
міжособових стосунків‚ що забезпечують функціональну спеціалізацію та узгоджену координацію в 
процесі ансамблевого музикування; 

− дослідження організаційно-процесуального плану ансамблевого виконання (акомпанування) у 
відповідності до вимог синхронізації звучання всіх партій‚ врівноваженості в силі їх звучання та 
узгодженості штрихів; 

− усвідомлення вимог спільної музично-виконавської діяльності до особистості виконавця‚ що 
зумовлюють необхідність урахування типологічних рис відчуття суб’єктивного часу‚ тобто 
властивої кожному з партнерів індивідуальної міри уявлення та відтворення музичних темпів з 
метою їх узгодження в ансамблевому виконанні; 

− з’ясування ролі спілкування в оптимізації спільної діяльності‚ стилів спілкування партнерів в 
ансамблі та їх впливу на успішність спільного виконання; розгляд особливостей вербальної та 
невербальної комунікації під час репетиції та концерту; визначення психологічних  бар’єрів‚ що 
гальмують ансамблеву взаємодію‚ та шляхів їх усунення; 

− визначення сутності почуття ансамблю як інтегративної якості учасника спільної музично-
виконавської діяльності‚ що являє собою сукупність професійно важливих властивостей 
особистості (увага‚ пам’ять)‚ спеціальних музичних (чуття ритму‚ внутрішні слухові уявлення) та 
професійно-педагогічних (емпатійність‚ комунікативність‚ артистизм) здібностей.  

Засвоєння студентами викладеного обсягу психолого-педагогічних знань сприяє формуванню у них 
груп навичок слухового контролю (на основі знань про особливості сполучення індивідуальних дій у 
спільній музично-виконавській діяльності)‚ виконавського ансамблю (на тлі усвідомлення особливостей 
колективного суб’єкта спільної музично-виконавської діяльності та сутності почуття ансамблю)‚ 
вербалізації музичного змісту та невербального спілкування (на основі розуміння відмінностей 
комунікативних процесів під час репетиції та концертного виконання)‚ перешкодостійкості (на основі 
усвідомлення необхідності подолання деструктивного впливу естрадного хвилювання на спільне 
виконання). 

Індивідуальна робота, у свою чергу, спрямована на активізацію професійно важливих властивостей 
особистості‚ розвиток професійних здібностей та формування професійних навичок ансамблевого 
музикування. Інтеграція музикознавчих та психолого-педагогічних знань студентів стимулює прояви 
інтуїції саме в процесі спільного виконання музичних творів, що є одночасно і метою, і засобом 
навчання. Розв’язування цих завдань відбувається в процесі виконання спеціально відібраних і певним 
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чином побудованих завдань, що моделюють ситуації майбутньої професійної діяльності, в межах 
спецкурсу "Концертмейстерський клас і ансамбль" та на заняттях з музичного інструменту. 

Таким чином, аналіз наукових праць та практичного досвіду дозволяє стверджувати, що інтеграція 
музикознавчих і психолого-педагогічних знань студентів-музикантів уможливлюється за умови 
проведення навчальної роботи за такими напрямками: 
− обговорення різних аспектів ансамблевої взаємодії на інтегративних семінарах; 
− організація спільної музично-виконавської діяльності. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Давидян Р. Психологические аспекты квартетного музицирования // Музыкальное исполнительство и 
современность / Сост. М.А. Смирнов. – В. 1. – М.: Музыка, 1988. – С. 128-155. 
2. Теплов Б.М. Ум полководца // Избранные труды: В 2-х т. Т. І. – М.: Педагогика, 1985. – С. 223-305. 
3. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 1986. – 252 с. 
4. Гильманов С.А. Интуиция в профессиональной деятельности педагога: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – 
Тюмень, 1990. – 256 с. 
5. Моісєєва М.А. Теоретико-методичні основи навчання ансамблевої гри: Навчально-методичний посібник. – 
Житомир: Волинь, 2002. – 208 с. 

 
Матеріал надійшов до редакції 1. 03. 2005 р. 

Моисеева М.А. Интеграция музыковедческих и психолого-педагогических знаний как фактор 
творческой интуиции музиканта. 

В статье изложены содержание и пути интеграции музыковедческих и психолого-педагогических 
знаний, составляющих научные основания творческой интуиции исполнителей в процессе ансамблевого 

музицирования. 

Moisyeyeva М.А. Integration of Skills Relating to Music, Psychology and Pedagogics as a Factor of Creative 
Intuition of a Musician. 

The article presents the content and the ways of integrating skills relating to music, psychology and 
pedagogics, which constitute the  scientific basis for performers’ creative intuition in the process of 

ensemble music playing. 



 

© Підлужна Г.В., 2005 
55 

УДК 371.321 
Г.В. Підлужна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет) 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ ЧИТАННЯ, МУЗИКИ 
ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

У статті розглянуто психолого-педагогічні особливості організації та проведення інтегрованих уроків 
художньо-естетичного циклу в початковій школі. 

Одним із пріоритетних напрямків збагачення змісту освіти та інтенсифікації процесу навчання в 
початковій школі є інтегративні процеси, зокрема проведення уроків на основі інтеграції навчального 
матеріалу з кількох предметів, що об'єднуються за однією темою. Така інтеграція (від латинського integer 
– повний, цілісний) має на меті створення передумов для різнобічного розгляду певного об'єкта, поняття, 
явища, формування системного мислення, збагачення уяви, позитивного емоційного ставлення до 
пізнання оточуючого світу. 

Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчує, що інтеграція – не абсолютно нове явище у 
вітчизняній методиці початкового навчання. Ще в середині ХІХ століття відомий педагог, 
основоположник звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти К. Ушинський розробив 
своєрідну систему занять, відому під назвою "методу письма-читання" [1: 29]. У 20-х роках минулого 
століття інтеграція була покладена в основу комплексних програм, які, на жаль, виявилися на той час 
неефективними, оскільки не забезпечували одержання учнями ґрунтовних знань і формування вмінь 
[2: 57-58]. 

Одним із найвдаліших прикладів інтеграції різних видів діяльності молодших школярів із метою 
ефективного навчання й виховання стали уроки мислення в природі, які були розроблені й упроваджені 
відомим ученим-педагогом В. Сухомлинським у 60-х роках ХХ століття в Павлиській школі. Цей досвід і 
нині широко використовується в багатьох школах України та за її межами. 

Інтегративні зв'язки в навчально-виховному процесі сучасної початкової школи стали предметом 
досліджень вітчизняних учених М. Вашуленка, Н. Бібік, Л. Кочиної, Т. Бойченко, Н. Коваль, О. Манюка, 
Т. Пушкарьової та ін. У результаті цих досліджень створено інтегровану програму з навчання грамоти, 
математики та навколишнього світу [3: 24-31], інтегровані курси "Навколишній світ" [4: 31-35], "Основи 
здоров'я" [5: 208-232] та ін. У багатьох школах за ініціативою вчителів проводяться інтегровані уроки з 
народознавства, етики, мистецтва тощо. 

Уроки інтегрованого змісту необхідно відрізняти від уроків із використанням міжпредметних зв'язків. 
Характерною ознакою перших є поєднання блоків знань із різних навчальних предметів. Використання 
ж міжпредметних зв'язків передбачає введення в структуру уроку завдань і запитань, що стосуються 
інших навчальних дисциплін і мають допоміжне значення для вивчення теми [6: 2]. Наприклад, 
вивчаючи на уроці читання в 4 класі твір Д. Чередниченка "Рідні краєвиди" [7: 74-75], під час вступної 
бесіди вчитель, зосереджуючи увагу школярів на ознаках весни, використовує дитячі малюнки на тему 
"Прихід весни" та активізує знання про цю пору року, одержані на уроках природознавства. У даному 
випадку простежуються міжпредметні зв'язки: читання – природознавство – образотворче мистецтво. 
Якщо ж учитель проводить урок на тему "Весна в моїй уяві", де інтегрується зміст кількох навчальних 
предметів (читання, музики, образотворчого мистецтва), а школярі включаються в різні види діяльності 
(читають про весну, складають міні-твори про неї, "слухають" її та малюють), створюючи літературно-
художній образ весни, то такий урок вважається інтегрованим. 

Шкільне навчання – багатогранний процес, у якому особистість дитини розвивається як єдине ціле: 
формуються вербальні, логічні, абстрактні, аналітичні вміння. Не можна ігнорувати розвиток інтуїції, 
фантазії й таких форм художнього мислення, як гіперболізація, типізація, схематизація. Педагогу 
важливо вміло добирати такі види творчої діяльності, які забезпечували б взаємодію та 
взаємодоповнюваність правої (художньо-образної) й лівої (словесно-понятійної) півкуль головного 
мозку, сприяли б повноцінному розвиткові учнів. 

Реалізації зазначених підходів до навчання й виховання молодших школярів, на наш погляд, значною 
мірою сприяють інтегрованості заняття з таких навчальних дисциплін, як читання, музика та 
образотворче мистецтво, адже "саме з мистецтвом пов'язані перспективи гуманізації освіти, 
ствердження нових ідеалів розвитку духовної культури суб'єкта навчання, реалізація принципів 
діалогічності в педагогічному процесі, орієнтація на його творчий характер" [8: 40]. 

Взаємозв'язки у викладанні предметів художньо-естетичного циклу здійснюються на теоретичному й 
емпіричному рівнях. 

Теоретичний рівень інтеграції передбачає узагальнення й систематизацію знань про художню 
картину світу. На цьому рівні відбувається усвідомлення сутності понять художнього змісту й форми, 
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жанру й стилю, художньої метафори та ін., що потребує зіставлення різних явищ мистецтва, 
порівняльного аналізу засобів художнього осмислення навколишньої дійсності. 

Оскільки специфіка художньої інформації полягає в тому, що, на відміну від наукової, вона містить 
знання не про об'єкт, а про значення, смисл, цінності, які об'єкт має для суб'єкта, теоретичний рівень 
інтеграції має доповнюватися емпіричним рівнем інтеграції особистісно-чуттєвих вражень художнього 
сприйняття, який ґрунтується на психологічних механізмах синестезії. Синестезія, або співвідчуття, – це 
міжсенсорні асоціації, які виникають у суб'єкта внаслідок взаємовпливу візуальних, слухових та інших 
образів мистецтва й зумовлюються інтегративною природою конкретно-чуттєвого осягнення їх 
художнього смислу [9: 1211]. Найбільш яскраво синестезія виражена засобами художньої літератури, 
особливо поезії, яка стимулює фантазію в цілому: слово активізує візуальні й слухові параметри 
сприймання образу. Для мистецтва живопису, статичного за своєю формою, також характерна 
синестезійність: художник передає динаміку зорових образів засобами мазка (текстури), композиції, і, як 
наслідок, картина "звучить". Внутрішня синестезійність значною мірою притаманна й музиці. 
Найчастіше сенсорна інтеграція звукових образів пов'язана з "візуалізацією" музики, яка має здатність 
передавати пластику, рух, колір, світло тощо, адже асоціативні відчуття людини спираються на її 
життєвий досвід, у якому звукове невіддільне від інших відчуттів у цілісному сприйнятті [8: 43]. 

Таким чином, добираючи тематику інтегрованих занять художньо-естетичного циклу, розробляючи їх 
структуру та визначаючи зміст, необхідно в комплексі враховувати психолого-педагогічні особливості 
молодших школярів, зокрема синестезійний рівень сприймання ними художньої літератури, живопису, 
музики. Відповідно до цього визначається головна мета таких уроків та співвідношення між матеріалом 
із різних навчальних дисциплін, що об'єднується на ньому. Кількість уроків інтегрованого змісту (якщо 
це не визначено програмою) залежить, з одного боку, від умінь учителя органічно синтезувати матеріал 
із різних предметів, а з іншого – від рівня розвитку школярів конкретного класу. Найчастіше інтегровані 
уроки проводять як вступні до теми та узагальнюючі. До них доцільно заздалегідь готувати й дітей: 
активізувати мовлення, розвивати творчу уяву, збагачувати емоції тощо. Наприклад, інтегроване 
заняття з читання, образотворчого мистецтва й музики на тему "Весняні мелодії природи" (4 клас) 
доцільно провести як вступне (на початку вивчення розділу "З любов'ю до рідної землі" в "Читанці" 
О. Савченко) за такою орієнтовною структурою: 

І. Організація класу до роботи. 
Повідомлення теми й мети заняття. 

ІІ. Створення сприятливого емоційно-психологічного мікроклімату. 
(На цьому етапі доцільно провести "хвилинку поезії", організувати роботу в парах з метою 

побудови діалогів на тему "Моя улюблена пора року", провести розминку-"криголам" "Приємна записка" 
тощо). 

ІІІ. Робота над твором Д. Чередниченка "Рідні краєвиди" [7: 74-75]. 
(Після вступної бесіди про ознаки приходу весни та словникової роботи діяльність школярів 

спрямовується на засвоєння змісту твору, формування якостей читання (правильності, усвідомленості, 
темпу й виразності), розвиток мовлення, мислення та творчої уяви. Важливо зосередити увагу школярів 
на образних засобах, використаних автором, на почуттях, викликаних прочитаним текстом. Доцільно 
запропонувати дітям відшукати у творі "кольорові" та "мелодійні" слова, створити словесні ілюстрації до 
нього). 

ІV. Слухання музичного твору з наступним обговоренням. 
 (Після вступного слова вчителя про те, що картини рідної природи знайшли відображення в 

багатьох музичних творах, та короткої біографічної довідки про композитора дітям пропонується 
послухати музику. Коло програмних інструментальних творів з цієї тематики досить широке: М. Равель. 
"Гра води"; М. Чюрльоніс. Фрагменти з поеми для оркестру "В лісі"; Е. Гріг. "Струмок", "Навесні"; 
Р. Шуман. "Весняна пісня" (з "Альбому для юнацтва"); А. Вівальді. "Пори року. Весна"; С. Прокоф'єв. 
Варіації феї Весни з балету "Попелюшка" та ін. Час звучання музичного твору, призначеного для 
активного сприймання, – дві-три хвилини. Під час обговорення прослуханої музики необхідно 
активізувати уяву дітей, дати їм можливість висловити свої враження, описати свої фантазії. Доречним 
буде завдання зіставити обидва твори (літературний та музичний), з'ясувати, що в них спільного. 
Важливо звернути увагу школярів на особистісне ставлення композитора до природи як до джерела 
натхнення).  

V. Робота з репродукцією картини В. Яценка "Рання весна" [7:76]. 
 (Після короткого вступного слова вчителя про зображення весняної пори в творах живопису та 

біографічної довідки про В. Яценка діти розглядають репродукцію. Наступна бесіда передбачає 
"читання" картини: з'ясовується, яка пора року на ній зображена; що зображено на передньому плані та 
вдалині; які фарби використав художник і чому; що зображено світлим тоном, а що – темним; який 
настрій створює картина тощо. З метою узагальнення літературно-художнього образу весни завершити 
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роботу доцільно проведенням своєрідних паралелей між усіма трьома творами мистецтва: літературним, 
музичним та живописним). 

VІ. Художня творчість школярів. 
 (Цей етап можливий у разі, якщо для інтегрованого заняття вчитель виділить 2 години. Дітям 

пропонується виконати завдання творчого характеру за вибором: а) намалювати власну ілюстрацію до 
прочитаного чи почутого на уроці; б) написати твір-мініатюру за темою заняття; в) скласти вірш-сенкан 
про весну. 

 У кінці заняття доцільно організувати виставку учнівських робіт у вигляді "галереї" та провести 
"презентацію". 

VІІ. Підсумок уроку. 
 (Узагальнюються знання школярів із виучуваної теми, висловлюються враження від заняття). 
VІІІ. Домашнє завдання. 
 (Важливо запропонувати завдання творчого характеру, диференційовані за рівнями розвитку 

учнів). 
Таким чином, мистецтво слова, музика й живопис з їх потужною силою емоційного впливу на 

свідомість  школярів мають розглядатися не тільки як джерело художнього виховання, формування 
емоційно-естетичної культури, а також як універсальний засіб розвитку творчого потенціалу та 
мислення. Результативним шляхом розв'язання цих завдань, про що переконливо свідчить практика, є 
поліцентрична інтеграція як взаємопроникнення різних видів мистецтв. 
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Подлужная Г.В. Психолого-педагогические особенности интегрированных уроков чтения, музыки и 
изобразительного искусства. 

В статье рассматриваются психолого-педагогические особенности организации и проведения 
интегрированных уроков художественно-эстетического цикла в начальной школе. 

Pidluzhna H.V. Psychological and Pedagogical Peculiarities of Integrated Classes in Reading, Music and Arts. 

The article deals with psychological and pedagogical peculiarities of the organisation and conducting of 
integrated classes of the artistic and aesthetic cycle in a primary school. 
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УРАХУВАННЯ СИСТЕМНОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ У ФОРМУВАННІ  
КОМУНІКАТИВНО-СТИЛІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ  

У статті висвітлюється питання важливості оволодіння студентами філологічних спеціальностей 
стилістичними нормами, які формують і розвивають їх комунікативно-стилістичну грамотність.  

У сучасній науковій і методичній літературі зі стилістики велику увагу лінгвістів приділено розвитку 
у студентів-філологів понять про системність функціонального стилю [1;2;3;5:30], провідну роль 
екстралінгвістичних факторів, які впливають на вибір мовних засобів [4;7]. 

Мета статті – вказати на необхідність оволодіння нормами стилю, довести важливість урахування 
системності певного функціонального стилю для формування і розвитку комунікативно-стилістичної 
грамотності студентів мовних спеціальностей. 

Загальновідомо, що мова – засіб спілкування у всіх сферах людської діяльності, а стиль – різновид 
мови у конкретній мовленнєвій ситуації. Ця теза лягла в основу функціонального принципу сучасного 
розуміння й класифікації стилів. Проте у мовознавстві визначення поняття "стиль" стоїть особливо 
гостро. Його вирішенню заважає термінологічна плутанина, оскільки і у літературознавців, і у 
мовознавців цей термін нерідко використовується недиференційовано, наповнюється різним змістом. 
Так, літературознаці говорять про стиль того чи іншого твору як про систему характерних ідейно-
художніх рис; про стиль письменника, про стиль жанру, стиль літературного напрямку. Мовознавці ж у 
це поняття вкладають і манеру мовлення, і його правильність, і ідеальне володіння мовою (порівн.: 
гарний - поганий стиль), і експресивне забарвлення мовлення (високий стиль, нейтральний стиль), і 
форму мовлення (стиль усного чи письмового мовлення), і соціальну специфіку мовлення (просторіччя, 
арготизми, жаргонізми), і своєрідність мовлення у певній сфері суспільної діяльності (стиль офіційно-
діловий, публіцистичний, науковий). 

Проте попри всі розбіжності у тлумаченні терміну "стиль" літературознавцями, з одного боку, та 
мовознавцями – з іншого, нерідко відбувається змішення або заміна лінгвістичного і літературознавчого 
визначень стилю. Літературознавці іноді висловлюють думку, що поняття стилю бере свій початок з 
теорії мистецтва, і тому має право на існування лише у літературознавстві, а не у лінгвістиці, де цей 
термін розуміється дуже широко. Між тим відомо, що ще М.В. Ломоносов уживав термін  "стиль" по 
відношенню до мови, а пізніше й В.Г. Белінський використовував його лише як лінгвістичний, бо для 
співвідносного літературознавчого поняття він застосовував термін "слог".  

У кожній сфері громадської діяльності людини існують свої особливості добору та об’єднання 
мовних засобів, які утворюють "особливі сукупності" та "особливі організації" (термін М.М. Кожиної). 
Головне, що вибір і об’єднання мовних засобів має характер свідомої норми. Стильові норми мають 
конкретно-історичний характер. Їх зміна відбувається під впливом як екстралінгвістичних, так і 
інтралінгвістичних факторів. У межах кожного стилю існує своя система норм, свій ступінь строгості й 
свободи, свої критерії правильності, точності, естетичності. Ці критерії відзеркалюють функціональну 
специфіку того або іншого стилю, його традиції, а також типові форми мовленнєвої реалізації. 

Оволодінню нормами стилю необхідно навчатися майже так, як і мовним нормам. Можна привести 
багато прикладів того, як студент, який до певної міри володіє письмовою та розмовною формами 
літературної мови, вагається при написанні заяви, ділового листа або іншого документа чи не може 
стилістично грамотно викласти вивчену тему з предмету. Отже, необхідно вивчати норми будь-якого 
стилю. 

Норми стилю виводяться із практики його функціонування у відповідних мовленнєвих ситуаціях. 
Утворившись на основі існуючих зразків, стильові норми одночасно відкривають можливості й для 
творення нових текстів, типологічно подібних до попередніх. 

На заняттях зі стилістики студенти повинні чітко усвідомити, що стильові норми стосуються трьох 
головних параметрів стилю: 1) добору лінгвістичних засобів; 2) правил їх сполучення; 3) співвідношення 
міжстильових та власне стильових мовних явищ. Оволодівши у певній мірі нормами, відчувши 
системність функціонального стилю, студент-філолог зрозуміє, що стильова норма – осереддя всіх 
функціонально-стилістичних вимог до мовлення. Із зазначеного очевидно, що стильові норми 
детальніші, ніж загальнолігвістичні, строжіші, тонші, але вони й більш вільні – отже, дають більший 
простір для творчості. 

М.М. Кожина визначає системність функціонального стилю як єдність лінгвістичного та 
екстралінгвістичного, як взаємозв’язок одиниць різних рівнів на основі виконання ними єдиного 
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комунікативного завдання [6:45-48]. Це теоретичне положення на практиці реалізується як вимога 
умотивованості, логічної послідовності стилістичного аналізу, коли всі параметри стилю 
концентруються навколо його домінанти, основних стильових рис. Наприклад, фрагментарність, 
неповнота, спонтанність, непідготовленість розмовного стилю визначають значимість 
екстралінгвістичних факторів передачі інформації: ситуативність, широке використання жестів, міміки, 
інтонації. 

Складність та розгалуженість синтаксичних конструкцій наукового стилю, зокрема, ускладненість 
простого речення, створюють смислову насиченість, детальність при описі фактів об’єктивної дійсності, 
необхідність ретельної аргументації при конструюванні кожної наукової думки. 

Точність та певна заштампованість офіційно-ділового мовлення створюються за рахунок концентрації 
спеціальної канцелярської лексики та фразеології, вживаних лише у прямому значенні, пасивних 
конструкцій, дієприкметникових зворотів, складних сполучників та прийменників, офіційних 
найменувань установ, організацій, посад, а також повторів слів, виразів, важливих для змісту того чи 
іншого документа. 

На заняттях зі стилістики студенти повинні також з’ясувати, що ступінь допустовості й можливості 
виявлення творчої індивідуальності автора, його мовної особистості у різних функціональних стилях 
різний. Цей факт пояснюється екстралінгвістичною специфікою того чи іншого стилю в цілому. Так, 
діловий стиль зовсім не припускає й, фактично, унеможливлює особливості конкретної авторської 
манери викладу думок. А у художньому мовленні, навпаки, ідіостиль автора виявляється найбільш 
яскраво й безперешкодно. 

Щодо наукового та публіцистичного стилів, то вони, зазвичай, розвиваються у межах певних моделей 
і конструкцій [7:38]. Тому наукове мовлення, а також мова офіційних засобів масової інформації 
припускають лише мінімальну індивідуальність автора й помітно обмежують її. Проте слід зазначити, 
що, наприклад, у науковому мовленні не заборонені прояви авторської манери викладу думок. Відомі 
багаточисельні зразки наукових творів з яскравим авторським ідіостилем у жанрах монографії, лекції, 
публічного виступу тощо (акад. І. Павлов, В. Виноградов, В. Костомаров, І. Огієнко, Б. Кулик, І. Білодід 
та інші). 

Досвід проведення занять зі стилістики для студентів філологічних спеціальностей показує, що 
найбільш уразливе місце стилістичного аналізу – неуміння розкрити системну організацію стилю, 
хаотичність характеристик стилю. Тому, на наш погляд, викладач повинен підвести студента до 
розуміння того, як, наприклад, досягається послідовність, логічність наукового стилю; у чому 
виявляється імперативність багаьох жанрів ділового мовлення; як у публіцистичному стилі співіснують і 
взаємодіють експресивна та інформативна функції тощо. Адже один стиль відрізняється від іншого як 
своїм складом і характером поєднання мовних засобів, так і закономірностями їх уживання. Стиль має 
своєрідну структуру мовлення, яка формується в залежності від складу мовних засобів та норм їх 
уживання. Тому викладач, розкриваючи поняття  "стиль", повинен підкреслити, що це, насамперед, 
категорія структурно-синтаксична. У підтвердження можна навести ряд текстів, які належать до різних 
стильових різновидів. Наприклад, у протоколі відразу ж виявляються риси офіційно-ділового стилю, 
оскільки у ньому власне будова мовлення вельми специфічна: відпрацьовані прийоми висловлювання 
думок, багаточисельні кліше, штампи, шаблони та ін. Відповідно, свою специфічну структуру мають і, 
наприклад, судове рішення або ж відзив опонента про дисертацію тощо. 

Проте стиль – це категорія не лише структурно-синтаксична, а й лексико-семантична, адже 
стилістична забарвленість слів вкрай неоднорідна, що послідовно відтворено у філологічних словниках – 
у них подаються стилістичні позначки: "просторічне", "розмовне", "застаріле", "книжне", "поетичне", 
"діалектне" тощо. Причому стилістична диференціація слів, зазвичай, супроводжується й 
диференціацією їх значень, оскільки для певного стилю характерні не лише "свої" лексичні одиниці, а й 
певна система значень слів, що і дозволяє характеризувати стиль як категорію лексико-семантичну. 

І, насамкінець, професійна орієнтація занять зі стилістики вимагає, щоб майбутній учитель-філолог 
умів орієнтуватися у текстах будь-якого стилю, здобув навички наукового стилістичного аналізу, міг 
виділяти головне не лише у змісті тексту, а й в організації його мовних засобів, володів різними 
методами та прийомами стилістичного аналізу. Це, у свою чергу, допоможе перейти від аналізу тексту до 
його синтезу, тобто до виконання завдань творчого характеру. Осягнувши стилістичні закони й норми, 
студенти поступово привчаться використовувати у своєму мовленні засоби різних стилів, будуть 
"відчувати" стильоутворюючі та стильопорушуючі фактори тексту, зможуть самі творити зв’язні тексти 
у відповідності до комунікативного завдання, виявляючи свою індивідуальну мовну особистість [4:4]. 
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Приймак А.Н. Учет системности функционального стиля при формировании коммуникативно-
стилистической компетенции студентов-филологов.  

В статье объясняется важность овладения студентами филологических специальностей 
стилистическими нормами, которые формируют и развивают их коммуникативно-стилистическую 

грамотность. 

Pryymak A.M. The Systematic Character of Language Functional Styles and Its Role in Formulating 
Communicative and Stylistic Competence of Students.  

The article explains the importance of the acquisition of stylistic standards which formulate the communicative 
and stylistic Competence of the Students of language disciplines.  
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ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

У статті розглядаються проблеми інтеграції фахових та естетичних знань у професійній підготовці 
майбутніх учителів, розкриваються переваги інтеграції мистецтв на основі спільності художнього 

образу. 

Розвиток освіти в сучасних умовах вимагає підготовки вчителя, який уміє поєднувати навчання з 
гармонійним формуванням особистості. Аналіз вітчизняних і зарубіжних технологій підготовки 
педагогів до духовного виховання  свідчить, що у світовій освітянській практиці мистецтво 
розглядається як універсальний суспільний феномен, який сприяє глибокому усвідомленню своєрідності 
людства, подібності і відмінності між расами, релігіями, культурними традиціями тощо. Будучи 
результатом людської творчості, джерелом естетичної насолоди, воно незамінне в розвитку креативних 
здібностей людини. Крім того, мистецтво виступає для особистості засобом пізнання самої себе і 
навколишнього середовища, формує звички контролю за власним фізичним, розумовим і емоційним 
станом і його розвитком.  

Натомість предмети мистецтвознавчого циклу включено у зміст лише окремих педагогічних 
спеціальностей: учителя музики, образотворчого мистецтва, мови та літератури. Всі інші спеціальності 
залишаються поза  спеціальною художньою підготовкою. Але, як зазначають дослідники (Г.М. Падалка,        
О.М. Коробко,  О.П. Рудницька та ін.), вузівська підготовка учителя не може бути ефективною поза 
інтеграцією фахових та естетичних дисциплін. 

Розглядаючи підстави для інтеграції естетичних знань у фахові дисципліни, що безпосередньо 
пов'язані з професійною діяльністю майбутніх учителів, ми виходили з того, що кожне мистецтво  
пов’язано з певними сторонами життя і має свої специфічні виразні засоби  (В.В. Ванслов, М.С. Каган, 
П.К. Суздалєв, О.П. Щолокова та ін.). Можливості кожного мистецтва в  галузі безпосереднього 
відображення дійсності обмежені, і лише сукупність  мистецтв може відбити всю повноту людських 
потенцій, допомогти удосконаленню  психіки й збагатити внутрішній світ особистості.  

На думку І.П. Яковлєва [1], під інтеграцією треба розуміти процес об’єднання в ціле яких-небудь 
елементів, у результаті чого виникають, висвітлюються їхні нові властивості. При цьому  посилення 
зв’язків між елементами веде до нового якісного стрибка у пізнанні їх сутності.  Сторони прояву такого 
якісного новоутворення виявляються у прагненні до всебічного розвитку явищ, що інтегруються, а саме: 
включення в систему нових властивостей  елементів, раніше не використаних і не розвинених, що веде 
до нових результатів кількісної і якісної властивостей, що є цілями інтеграції; у гармонізації зв’язків між 
усебічно розвинутими елементами, оскільки внутрішні зв’язки з твердих, однозначних стають 
мобільними, комплексними, що приводить до якісного зростання  розмаїтості властивостей і функцій.  

Така точка зору дозволяє розглядати інтеграцію як принцип навчання, що базується на гармонійному 
об’єднанні знань на основі спільності наукового змісту, предмета, об’єкта, цілей викладання та 
подібності наукових понять і термінів.  

У своєму дослідженні ми розглядаємо інтеграцію естетичних і професійно-орієнтованих знань як  
принцип професійної підготовки майбутніх учителів,  що забезпечує усвідомлення предмета пізнання на 
основі спільності естетичного ідеалу та художнього образу,  створюваного різними художніми засобами,  
але за єдиними естетичними законами. 

Інтеграція мистецтв за спільністю ідей, стилів, напрямків, художніх шкіл спонукає до розвитку у 
студентів в першу чергу наукового методу пізнання, що дуже важливо для фахівця-предметника. Але 
такий підхід переважно активізує інтелектуальну сферу і не повною мірою ураховує розвиток емоційно-
чуттєвої сфери особистості.   

Розглядаючи науку і мистецтво рівноправними формами пізнання реального світу, а педагога – 
носієм цих знань, ми вважали, що формування професійно важливих якостей майбутніми педагогами 
неможливе без набуття ними власного досвіду пізнання оточуючого світу крізь призму розуміння 
прекрасного та інтелектуального. З урахуванням цього ми звернулися до  визначення співвідношення   
інтелектуального і власне естетичного. За результатами аналізу наукових джерел, це співвідношення 
виявляється через: єдність у творах науки і мистецтва розуму й почуття. Найвищий вияв розум знаходить 
у науці, а людські почуття завжди несуть у собі елемент естетичного. У процесі оволодіння основами 
наук і мистецтв пізнавальна діяльність набуває понятійно-образної, емоційно-перетворювальної 
спрямованості, що забезпечує взаємодію інтелектуального й естетичного; спільну структуру наукового і 
художнього пізнання. Тут у своїй єдності виступають три взаємопов’язані, взаємообумовлені, 
взаємозалежні рівні пізнання: мислення наочно-дійове, що є безпосередньою формою зв’язку з дійсністю 
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на основі практики й забезпечує адекватність нашого мислення об’єкта;  чуттєво-образне мислення, що 
виконує функцію відокремлення сприйняття від реальної дійсності й перетворення її на факт свідомості в 
ізоморфній формі образу, який відбиває цілісну модель об’єктивного світу та включає ставлення до неї 
людини; інтелектуально-логічне, що забезпечує проникнення в сутність явищ. Саме на взаємодії цих 
типів мислення відбувається процес зближення наукового, технічного та художньо-естетичного аспектів 
пізнавальної діяльності; єдність, подібність процесів наукової та естетичної творчості. Відомо, що 
важливою метою будь-якого виду творчості є пізнання й перетворення навколишнього світу, людини. Ця 
ж мета втілюється на шляху  до істини й краси. Спільну основу наукової і естетичної творчості складає 
здатність особистості до образного, асоціативного мислення, наявність уяви, фантазії та інтуїції, оскільки 
вони дозволяють людині утримувати знання про навколишній світ  не у вигляді абстракцій, а у формі 
ніби постійного життя, що спостерігається безпосередньо [2: 6-7]. 

Означені процеси підсилюються в професійній діяльності вчителя під впливом очікуваного 
результату. Особливість переживання педагога виявляється в його здібності до вербально-емоційного 
донесення естетичної інформації, результатом якого є емоційно-розумова реакція учнів. Підсилення 
естетичного переживання може здійснитися завдяки  чергуванню позитивних і негативних емоцій, що 
створюють ефект співпереживання, надзвичайно напруженого стану інтелекту, волі, почуттів, на що 
вказують сучасні дослідники (Н.Ф. Бучило).  

У рамках філософсько-педагогічній інтерпретації художньо-естетичний досвід розуміється як 
результат художньо-естетичної діяльності особистості, її спілкування з художніми цінностями, 
відображення у її свідомості змісту та форми художніх явищ, важливішою стороною якого виступає 
естетичне ставлення до мистецтва як діяльнісний емоційно-оцінний процес зв’язку особистості з 
художніми об’єктами. Показником розвитку  особистісного досвіду спілкування виступає естетична 
мовна компетенція. Дослідники (Лісінська Т.Ю., Розін В.М.)  визначають естетичну мовну компетенцію 
як сукупність мовних та позамовних фонових знань, що проявляються  у мовленнєвій діяльності, 
спрямованій на мобілізацію інтелектуальних та емоційних можливостей особистості  в оволодінні 
функціями мистецтва слова, розвитку естетичного чуття мови, творчої уяви, формуванню естетичної 
свідомості тощо. На наш погляд, здібність грамотно, професійно висловити своє ставлення до 
художнього твору та естетичного в дійсності є необхідною для будь-якого фахівця соціономічного 
напрямку, перш за все, учителя, діяльність якого  завжди має виховний  вплив. 

Розглядаючи естетичний досвід як спосіб пізнання краси в оточуючому світі та мистецтві, 
розуміється, що його формування здійснюється під впливом багатьох факторів, які умовно можна 
розділити на дві групи: художні (практичні) знання та естетико-мистецтвознавчі (теоретичні) знання. 
Варто зауважити, що сприйняття художніх образів, згідно з точкою зору Н.Б. Берхіна, – це особливий тип 
мислення [3]. Емоція безпосередньо визначає зміст художнього мислення, а виходить, – і зміст 
художнього знання. Художнє знання, відповідно до визначення дослідника, – це особливе знання, що, на 
відміну від життєвого і наукових, представлено в конкретно-почуттєвих образах, має суб’єктивний 
відтінок і виражає житейське зацікавлене, жагуче ставлення. 

Втім, істотною рисою особистості-професіонала є його здатність до вироблення самостійної, 
індивідуальної позиції, здатність більш чітко, свідомо й продуктивно виразити і практично задовольнити 
естетичні потреби навчально-виховного процесу,  усвідомити ті об’єктивні процеси, що ще не 
усвідомлені учнями. 

Естетичне, усвідомлюючись у процесі навчально-пізнавальної  діяльності майбутнього вчителя, 
пов'язаної за своїм змістом з його майбутньою професійною діяльністю, об’єктивує в собі матеріально-
духовну практику людини. Тим самим воно відбивається у художньо-естетичному смаку, одній з 
важливіших професійних якостей майбутнього вчителя, в якій виявляються естетична норма суспільства 
й естетична своєрідність особистості професіонала. Художньо-естетичний смак  фахівця має двоїстий 
характер щодо естетичного ідеалу: з одного боку, він формується завдяки естетичним переконанням та 
естетичним поглядам, що вбираються естетичним ідеалом, з другого – під впливом професійної 
діяльності, що визначає  зміст естетичного ідеалу.  

Взаємовідносини  художньо-естетичного смаку та естетичного ідеалу будуються на здібності 
особистості самостійно оцінювати естетичні явища, нові художні напрямки, естетичну норму суспільства 
взагалі. Саме аргументована естетична оцінка дозволяє вчителю не тільки розуміти красиве або 
огидливе, трагічне – комічне, піднесене та низьке в мистецтві та оточуючому середовищі, але й 
переконливо відстоювати свою точку зору, що необхідно кожній людині, а вчителю – особливо. Для 
цього потрібно учителю постійно духовно збагачуватися, розвивати свій кругозір, спілкуватися з 
мистецтвом. 

Спираючись на наукові дослідження і педагогічну практику виховання, можна стверджувати, що 
найбільш ефективним методом пізнання мистецтва, що виправдовується природним характером 
людського мислення, є вивчення художнього твору, перш за все, через розуміння художнього образу. 
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Художній образ  належить до духовної сфери людської діяльності і виконує функції, які роблять його 
близьким педагогічному процесу: пізнавальну, комунікативну, естетичну та виховну.  

У структурі художньої свідомості відношення повсякденних і теоретичних рівнів має безпосередньо-
опосередкований характер, а ця її особливість найбільш повно виявляється саме в природі художнього 
образу, яка характеризується, на думку Є.П. Крупник [4], "полімодальністю", багатоликістю. Більш 
конкретне обґрунтування естетичної природи і пізнавальної сутності художнього образу міститься в 
дослідженнях Г.Д. Гачева, А.Я. Зися, Л.Т. Левчука, А.А. Салієва, Є.Г. Яковлєва та ін. Важливою 
особливістю художнього образу визначається його індивідуальна виразність, за допомогою якої автор 
твору відображає своє бачення конкретних закономірних процесів і явищ оточуючого світу за законами 
краси. Через художній образ   поєднується суб'єктивне з об'єктивним, сутнісне з можливим, одиничне з 
загальним, ідеальне з реальним, виробляється згода всіх цих конфронтуючих  сфер буття, їхня всеосяжна 
гармонія. 

Отже, художній образ є основною категорією мистецтва і його методом відображення. Тому головне 
завдання полягає у систематичному розвитку в особистості здатності сприймати художній образ і 
посильно створювати його у творчій роботі. Для безпосереднього сприйняття художнього образу не 
потрібні спеціальні розумові прийоми, які б принципово відрізнялися від повсякденного пізнавального 
досвіду. Але осмислення сприйнятих образів, розкриття їх значення потребує глибокої та складної 
розумової діяльності від особистості, її конкретної художньої підготовки.  

Наведені міркування свідчать про те, що інтеграція мистецтв за спільністю художнього образу має 
глибокий педагогічний вплив. Саме у такий спосіб у ньому найбільш повно розкривається відношення 
теоретичного і буденного рівнів, а також сукупність усіх естетичних категорій (естетичний смак, 
почуття, естетичне сприйняття та ін.). Отже, художній образ виступає одиницею, що моделює сукупність 
усіх якостей естетичної свідомості як складового цілого. Такий підхід відповідає принциповому 
положенню художнього виховання про те, що оскільки основною категорією мистецтва та його методом 
відображення дійсності є художній образ, головне завдання предметів художньо-естетичного циклу 
полягає в систематичному розвитку сприймання художнього образу та створення його у власних 
роботах. Тобто, визначається ще одна функція художнього образу – креативна. Отже, інтеграція 
різноманітних видів мистецтв більш повною мірою дозволяє реалізувати головне завдання естетичного 
виховання, а також розвинути естетичну свідомість студентів, розкрити їхні природні особливості, за 
допомогою яких і розвиваються творчі здібності.  

Такі вимоги відображаються в можливості особистості синтезувати художній образ із різних 
мистецтв і створювати власний у процесі художньо-естетичної діяльності. Саме в такому вмінні 
відображаються як засвоєні знання особистістю культурознавчого змісту, так і рівень розвиненості 
емоційно-почуттєвої сфери та оцінної діяльності. Власний художній образ виступає творчим продуктом 
художній діяльності особистості. 

Отже, вплив мистецтва на особистість здійснюється через розробку особистісного аспекту 
сприйняття художнього твору (Л.С. Виготський, Є.П. Крупник, В.М. Розін, А.А. Салієв та ін.). На думку 
дослідників, ставлення до художніх творів є специфічним пізнанням об’єктивної дійсності, що 
реалізується у формі художніх образів. Для того щоб правильно зрозуміти художній твір, особистість у 
першу чергу розуміє художній образ твору як відображення конкретних предметів та явищ.   Даний 
підхід пояснюється характером художньої діяльності. Предметні враження, що повідомляються автором, 
і весь цілісний образ адекватно виникають в індивіда тільки тому, що суб’єктивно відбивають об’єктивну 
реальність. Такі відношення можна відобразити у такій послідовності: автор – художній образ – 
реципієнт (читач, слухач, глядач).  

Відомо, що під впливом соціопсихологічних факторів (вік, стать, мета, настрій тощо) особистість по-
своєму сприймає художній образ. Ставлення реципієнта до мистецтва може бути розділене на 
передкомунікативну фазу, що характеризується певними художніми "очікуваннями", диспозиціями й 
установками особистості, під впливом яких вона "вступає" у спілкування з мистецтвом; комунікативну, 
тобто фазу власного сприйняття мистецтва; посткомунікативну, оцінну, фазу кінцевого соціального й 
естетичного ефекту [4: 59]. У педагогічній діяльності цей процес має деякі специфічні особливості. 

 Аналіз структури і динаміки основних "складових" художнього образу дозволяє виділити таких три 
динамічних контексти художньої свідомості: ціннісно-смисловий (суб’єкто-об’єктний), художньо-
естетичний (алегоричний, "метафоричний") і психологічний (раціонально-почуттєвий, свідомо-
інтуїтивний). 

Механізм з’єднання алегоричного і звичайного планів художньої свідомості і, отже, 
"самозародження" художнього бачення світу виникає за рахунок фундаментальних, протилежно 
спрямованих, динамічних процесів, що характеризують особистість, яка сприймає мистецтво, – 
"позахудожнього" і "художницького".  

"Позахудожній" процес – це співпереживання, співпочуття прикростям і радостям героїв художнього 
твору, "перенесення" і занурення у світ мистецтва, що відбувається у творі. 
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"Художницький" процес – це процес споглядання "другої", штучно створеної реальності, 
сформованої за законами вже художньої дійсності, для якої характерна своя особлива специфіка, у 
значній мірі відрізняється від "натуральних" переживань сприймаючого. Цей другий світ, що 
створюється художником, дійсно "позаположений" самому реципієнту і має тенденцію до автономії, 
самоцінності й завершеності в собі [4: 52-53]. Цей процес має досить складний характер, тому розумний 
вплив учителя на формування механізму сприйняття художнього образу учнем є необхідним.  

Під впливом професійної педагогічної діяльності діада естетичного виховання "твір мистецтва – 
особистість" об’єктивно може перетворюватись і перетворюється на тріаду "учитель – твір мистецтва – 
учень". Важко не погодитися з думкою, що ступінь життєвості художнього образу залежить не тільки  
від таланту письменника і від спроможності читача, але й  спроможності вчителя. Це пояснюється тим, 
що вчитель не тільки сприймає художній образ, створений автором, завдяки якому розвивається його 
естетична свідомість, але й інтерпретує його в доступній формі своїм учням, а значить, виховує їхній 
естетичний смак, розширює духовне бачення світу. Тобто, через художній образ дитина пізнає красу в 
мистецтві  й в оточуючому світі.   

Особистість взагалі і учень зокрема – не пасивний сприймач. Результат її спілкування з художнім 
образом має миттєвий характер – естетичне переживання та тривалий – накопичення естетичного 
досвіду, художніх і наукових знань. У такому означенні реалізуються пізнавальна та комунікативна 
функції художнього образу. Естетичне значення образу полягає в тому, що в ньому міститься конкретне 
втілення загальнолюдських цінностей.  

Зауважимо, що, на відміну від переживання самої дійсності, сприйняття художнього образу є 
прилученням особистості до вже зробленого у  певних масштабах іншою людиною – автором 
пізнавального процесу. Тому навіть  зображення негативних явищ у творах, завдяки своїм гуманістичним 
ідеям і художнім формам, викликають  позитивне емоційне ставлення, на що вказує А. Салієв [5: 226]. 
Дане положення має велике педагогічне значення, оскільки  художній образ не тільки позитивного, але й 
негативного героя має виховний вплив, формує гуманне ставлення дитини до дійсності. 

Узагальнюючи сказане, ми визначаємо художній образ як основу для інтеграції змісту естетичних і 
професійно-орієнтованих знань учителя. Поєднуючи в собі пізнання і переживання, соціальне та 
індивідуальне, філософське і конкретно-історичне, реальне та ідеальне, репродуктивне і творче начало, 
художній образ являє собою об'єктивне явище великого пізнавального, виховного і розвиваючого 
потенціалу. 
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Радина В.Ф. Интегративный подход как принцип организации профессиональной подготовки будущих 
учителей. 

В статье рассматривается проблема интеграции специальных и эстетических знаний в процессе 
вузовской подготовки будущих педагогов, раскрывается преимущество интеграции искусств на основе 

общности художественного образа. 

V.F. Radkina. Integrated Approach as a Principle of Organization of the Professional Training of Future 
Teachers. 

The article highlights  the problem of integration of special and aesthetic skills in the process of university 
(college) training of future teachers. It points out the advantages of arts  integration on the basis of the common 

artistic image. 
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РОЛЬ МИСТЕЦТВА У СОЦІУМІ: ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН МИСТЕЦЬКОГО ЦИКЛУ У ВУЗІ 

У процесі вивчення предметів мистецького циклу студенти засвоюють теоретичні знання, 
удосконалюють розумові і моральні якості, адаптуються у середовищі. 

Проблеми взаємозв’язку мистецтва з освітою мають провідне значення в контексті як предметної 
підготовки студентів гуманітарних вузів, формування особистості майбутнього фахівця, так і визначення 
ролі мистецтва у соціумі. Саме мистецтво є могутнім фактором соціального розвитку, уможливлює 
представляти якісну характеристику суспільного життя, уособлювати в собі специфічний спосіб 
людської життєдіяльності, що зафіксовано в результатах творчої  праці та соціокультурних норм. 
Мистецтво як феномен у соціумі пронизує чи не всі напрямки людської життєдіяльності – від основ 
матеріального виробництва й елементарних людських потреб до найвеличніших виявів людської 
творчості.  

Визначити роль мистецтва у соціумі певною мірою складно, оскільки нині соціокультурна ситуація 
представляє  нові реалії, особливості яких полягають в трансформації та модернізації посттоталітарного 
суспільства. Саме тому соціум характеризується новими умовами розвитку, системою цінностей та 
рівнем комунікацій, новими відносинами між людьми у сфері мистецтва, й відповідно, культурних 
потреб та засобів їх задоволення.  

Оскільки мистецтво є однією із найдоступніших форм засвоєння знань (адже в основному воно 
сприймається у конкретній формі прояву життя), проблеми вивчення мистецьких дисциплін у вузі 
необхідно розглядати в аспекті розвитку у студентів творчого мислення,  їх здатності до проектування 
навчально-виховної підготовки, організації міжособистісної взаємодії та формування цілісної системи 
знань про зміст, структуру та технології реалізації мистецьких завдань. Соціальна значущість та завдання  
мистецтва визначаються рівнем впливу художніх образів на внутрішній світ людини, на всі напрямки її 
соціальної діяльності. 

Проблема визначення ролі мистецтва у соціумі не є чимось принципово новим для науки – її 
неодноразово розглядали як відомі мислителі минулого, результативна значущість яких підкріплювалась 
самим життям, так і сучасні науковці (І.Я. Франко, М. Реріх, М. Бахтін, В. Соловйов, М.С. Каган, 
Н.Є Миропольська, Л.М. Масол, О.П. Рудницька, І.А. Зязюн, Є.А. Подольська, О.М. Семашко). 

Тому в ході представлення означеної проблеми слід підкреслити, що сучасна вища школа активно 
насичена розмаїттям соціогуманітарних, аксіологічних та художньо-естетичних дисциплін. При цьому 
мистецькі дисципліни розглядаються як освітній простір, в якому духовний досвід народу є  органічною 
складовою продукування фахівців-професіоналів та інтелігентів, здатних до цілісного вирішення 
проблем сучасного життя, до набуття гуманістичних ідеалів та індивідуальних людських рис.    

Концепція визначення ролі мистецтва у соціумі передбачає удосконалення рівня сучасної вищої 
школи як інструмента у формуванні особистості на шляху до засвоєння національних надбань та 
творчого досвіду. 

Роль мистецтва в соціумі можна зрозуміти на основі уявлень про те, що діяльність виконує функцію 
відтворення, а мистецтво втілює в собі надзвичайно потужну здатність розвивати людину. В. Соловйов у 
1890 році у знаменитій філософській праці "Загальний смисл мистецтва" дійшов висновку: мистецтво 
своїм кінцевим завданням повинно втілювати абсолютний ідеал не лише в уяві, але й насправді – 
повинно одухотворити, перездійснити наше дійсне життя. Якщо скажуть, що таке завдання виходить за 
межі мистецтва, то виникає запитаня: хто встановив ці межі? В історії ми їх не знаходимо. Соціально 
значущу силу виховання мистецтвом дослідив І. Франко у праці "Із секретів поетичної творчості"[1: 18]. 

Як необхідний аспект людської діяльності та предмет вивчення, мистецтво набуває рис соціального 
впливу. Адже підґрунтя мистецтва проявляється на соціальних засадах і передбачає організацію спільної 
діяльності людей, а отже, регулювання цієї діяльності певними правилами, нормами, акумульованими в 
традиціях, знакових і символічних системах[2: 28].  

Роль мистецтва у соціумі, на основі концепцій М. Бахтіна, М. Реріха, В. Кожинова, визначає  
Н. Миропольська, акцентуючи увагу на питаннях формування художньої культури особистості. Автор 
доводить, що мистецтво має вплив на усі сфери суспільної й індивідуальної життєдіяльності. Зв’язок 
мистецтва із засобами масової інформації досліджує авторський колектив у праці "Массовые виды 
искусства и современная художественная культура" [3: 95]. Суспільно-історичну роль мистецтва аналізує 
Д. Наливайко й розглядає загальні закономірності і тенденції розвитку європейського мистецтва 
XV - І пол. ХІХ ст., виникнення і зміну різних художніх напрямків і стилів[4: 30].  

Усвідомлювати життєвий досвід людства, сприймати світ як цілісне, постійно трансформуюче явище, 
здатна особистість, яка активізує в собі творчі, освітні та соціальні здобутки. Певна річ, навчально-
виховний процес в освітньому закладі як соціальному інституті зумовлений чинниками та умовами 
концентрації мистецтва в суспільстві. Такий дуумвірат відтворює картину світу і може бути 
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представлений у розмаїтості формул: мистецтво як наука; мистецтво як педагогіка; мистецтво як засіб 
інформації; мистецтво як чинник робочого процесу; мистецтво як творча фантазія. Тому слід 
підкреслити, що взаємозв’язок  мистецтва з освітою, мистецтва із суспільством (як вищою формою 
прояву), забезпечує його поліфункціональність на певних етапах життєдіяльності та прояву діяльності 
особистості. Розмаїтість мистецьких поєднань дозволяє посісти гідне місце в духовній спадщині, 
збагатити творчі перспективи, впливати на чинники, які є визначальними у професійних якостях людини 
– творця, митця та фахівця гуманітарної сфери.  

Особливість вивчення мистецьких дисциплін полягає в тому, що вона здатна  адаптувати особистість 
у соціумі й зорієнтована на виконання потреб та замовлень державного рівня. 

Як свідчить аналіз навчальних планів Рівненського державного гуманітарного університету, студенти 
художньо-педагогічного факультету з напряму підготовки фахівців "Мистецтво" спеціалізації 
"Хореографія" вивчають фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни, за напрямом програми та 
дисципліни самостійного вибору (95 предметів), де мистецький цикл складає 60%. Основну 
зацікавленість студентів становлять такі предмети, як: мистецтво балетмейстера, основи сучасного 
танцю, історія світового і вітчизняного мистецтва, історія світової музики, етнографія і фольклор, історія 
костюма. Вивчаючи такі дисципліни, студенти активно успадковують національну спадщину і 
пропагують кращі зразки хореографічного мистецтва української та світової культури. 

Предмети мистецького спрямування фахівців напряму "Культура" за спеціальністю "Культурологія" у 
навчальному плані становлять близько 35% від загальної кількості дисциплін (75). Як стверджують 
випускники, дисципліни мистецького циклу вони вивчали як в навчальних аудиторіях, так і в закладах 
мистецької сфери, тому особливо їм імпонували такі курси: історія мистецтв, культура слов’янських 
народів, народна святково-обрядова культура, історія українського костюма, народна художня творчість, 
сценарне мистецтво, сучасна зарубіжна культура, історія сакрального мистецтва. Знання означених 
дисциплін формує у студентів дозвіллєву, естетичну, етичну культуру, національно-патріотичні почуття, 
забезпечує високий культурний рівень спеціаліста як в економіці, так і державотворенні. Оволодіваючи 
дисциплінами мистецького циклу, студенти здатні реалізувати інтелектуально-пізнавальні, соціально-
педагогічні та розважальні види діяльності у соціумі. 

Відповідно до актуальних вимог сьогодення і основних положень вищої освіти України, студенти 
спеціальності "Музичне мистецтво" кваліфікації "Артист естрадного оркестру, продюсер", оволодіваючи 
мистецькими дисциплінами, здатні вирішувати проблеми музичної продукції в умовах ринкових 
відносин, сприяючи підвищенню іміджу естрадного музичного мистецтва України в контексті 
європейського шоу-бізнесу.  

Мистецтво є продукт творчого генія народу, тому, вивчаючи дисципліни мистецького циклу у вузі, 
студенти засвоюють культурні цінності як практичної, так і художньо-естетичної діяльності, набувають 
знання про визначні зразки світового та вітчизняного мистецтва, опановують твори мистецтва, 
розвиваючи творчі здібності. Адже саме творча особистість здатна переорієнтуватись у стрімких 
процесах історії на якісно нову структуру мислення, відповідно до певних потреб - нестандартних дій в 
екстремальних умовах. Специфіка мистецтва у соціумі завжди будується на принципах, відповідних 
тенденціям розвитку, характерних для стимулювання духовного та інтелектуального розвитку та 
формування особистості. Це багатогранна особистість із почуттям власної відповідальності, 
усвідомлення себе як громадянина та патріота української держави. 

Студентство, як динамічна соціальна група, передова частина молоді, своїм входженням у світ 
мистецтва потребує постійної уваги з боку державних структур, оскільки інтенсивність 
взаємоспілкування призводить до посиленого впливу на соціальне буття та засвоєння елементів фахової 
підготовки, ціннісних орієнтацій та освітнього статусу. Мистецтво є засобом, що удосконалює людину, 
укріплюючи мораль, дух та розум.  

Важливість проблеми визначення ролі мистецтва у соціумі обумовлена демократичними зрушеннями 
в суспільстві та гуманістичною концепцією освіти. Оскільки стратегічною метою держави є гуманізація 
соціальних відносин, необхідно вдосконалити механізми підтримки молоді саме у період формування її 
світогляду. 

Світоглядність, як найважливішу функцію мистецтва, його домінанту, з якої випливають усі інші 
функції: виховна, соціально-організаційна, комунікативна, аксіологічна, – розглядає О. Рудницька. Автор 
доводить, що мистецтво як особливий вид людської діяльності пронизує всі види світогляду [7: 84].  

Саме завдяки світогляду в людині постійно розвивається почуття власної гідності й поваги до культур 
інших народів, національної самосвідомості, патріотичних почуттів. Культивування людської гідності 
відбувається через органічну єдність елементів світогляду, через сприйняття соціального і розуміння 
духовного у соціокультурному вимірі. Слід зазначити, що зміст та сутність національної самосвідомості 
й виховання патріотичних почуттів залежить безпосередньо від свідомості і поступу на шляху до 
реалізації верховних цінностей, які є значущими для кожної людини, – прагнення до соціальної гармонії, 
права людини на життя, власну гідність, право на свободу думки, пошана до Закону.  

Як показує досвід, мистецтво є засобом вдосконалення людини, її моральних, духовних та соціальних 
аспектів, що сприяє насамперед гармонізації особистості. 
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Мистецтво – це цілісна система формування світогляду народу, оскільки вона є засобом сприяння 
розвитку творчих основ та гуманістичної сутності  в індивіді.  

Мистецтво нічого не аргументує – цим займається наука, нічого не пояснює – цим займається 
філософія. Воно не збирає фактів – це функція історії. Мистецтво не агітує – це справа політики. 
Мистецтво розширює Всесвіт, бо творить його реальність[6: 60]. 

Надзвичайно важливо виокремити в контексті статті освітню сутність мистецьких дисциплін у ВНЗ. 
Освіта повинна внести в особистість механізм взаєморозуміння, спілкування, співтворчості, що 
дозволить культивувати смисл життя, свободу, духовність, мораль. Оволодіваючи певним рівнем 
духовних засад, індивід стає особистістю, яка має здатність до глибокого розуміння змісту 
життєдіяльності, удосконалення  комунікативних відношень з природою, людиною, державою. З огляду 
на це, вивчення мистецьких дисциплін у ВНЗ слід розглядати як діалог суб’єкт-об’єктних відносин, що 
передбачає звільнення особистості від тиску ідеології виробництва й ринкових потреб. При цьому роль 
мистецтва у соціумі передбачає формування програми в освіті, яка окреслить вектор засвоєння знань як 
національного духовного досвіду, так і певних складових світової культури. 

Постійне формування  нових завдань і засобів діяльності у становленні особистості призводить до 
того, що людина,  шляхом вивчення мистецьких дисциплін, поступово удосконалює методики 
пізнавальної діяльності в площині філософії освіти, психології, історії, мовознавства, етнографії, 
соціології, мистецтвознавства й інших спеціальних дисциплін. Таким чином, зміст мистецької освіти 
передбачає представлення її в гирлі процесів гуманізації свідомості, діяльності та творчості фахівців, 
знання яких будуть актуальні для сучасного постіндустріального суспільства.  

Нині саме мистецька освіта здатна здолати відставання духовно-морального розвитку людини від 
технічного прогресу. В умовах національного і державного самовизначення зростає роль спеціалізованої 
навчальної підготовки в контексті потужного значення мистецтва в житті інтелігенції. Студентство, як 
модель інтелігенції, має певні підстави та характеристики для визначення  життєвих пріоритетів. 
Мистецькі дисципліни у вузі поєднують в собі соціально-підготовчі функції з загальнолюдськими 
цінностями. Саме завдяки мистецьким дисциплінам молодь самореалізується та набуває високого 
соціального престижу. Специфіка підготовки студентів є значимою, що проявляється у засвоєнні 
ціннісних орієнтацій, норм, елементів культури. Адже студентське середовище є  благодатним ґрунтом, 
взаємодія в якому завершується соціально-культурним формуванням. Мистецтво – засіб просвітництва 
(передача досвіду, фактів) і освіти (передача навичок мислення, узагальнення системи поглядів). Воно 
виступає "книгою життя", яку читають навіть ті, хто не любить інших підручників[6: 75].  

Характеризуючи мистецтво як феномен культури, Ф.М. Достоєвський відзначав, що в процесі 
спілкування з мистецтвом художні враження, "поступово нагромаджуючись, пробивають з розвитком 
серцеву кору, проникають у серце, в його сутність і формують людину"[7: 27]. Соціальна значущість 
мистецтва, як фактора збереження і розвитку для сучасної України вагоміша, ніж економіки для Заходу. 
Адже саме мистецтво в усіх його проявах сприяє поступу соціальної трансформації та володіє арсеналом 
специфічних засобів, що проявляються у формах людської свідомості. Як доводить Л. Виготський, 
"мистецтво... ніколи прямо не народжує з себе тієї чи іншої практичної дії, воно лише готує організм до 
цієї дії". 
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Савчин Л.М. Роль искусства в социуме: изучение дисциплин искусствоведческого цикла в вузе. 

В процессе изучения предметов искусствоведческого цикла студенты  усваивают творческие знания, 
усовершенстуют умственные и моральные качества, адаптируютса в социуме. 

Savchyn L.M. The Social Role of Arts: Studying the Disciplines Relating to the Arts at Universities. 
During studying art subjects students are able to adapt in a social life and also to obtain artistic knowledge, 

improve their morality, spirit and intelligence. 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ 
ЗДІЙСНЕННІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

Автор статті доводить необхідність удосконалення професійно-педагогічної підготовки студентів 
університету.  

Сучасний стан розвитку нашої держави характеризується здійсненням перебудови всіх сфер  
суспільства. Успішне вдосконалення  тих перетворень, які відбуваються  і плануються надалі, багато в 
чому залежать від кадрів, а точніше – від  якості професійної  підготовки спеціалістів. Сьогодення 
вимагає від кадрів  компетентності і високого професіоналізму.  

Зазначені вимоги цілком впевнено можна віднести і до  підготовки педагогічних кадрів  для загальної 
середньої та вищої освіти. 

На систему освіти в даний час покладено вирішення багатьох соціальних завдань щодо виховання 
всебічно і гармонійно розвиненої особистості, підготовки свідомих, високоосвічених людей, які здатні 
здійснювати як фізичну, так і розумову працю, активно включатися в діяльність у різних сфер народного 
господарства, суспільного й політичного життя, науки культури тощо, про що зазначено в Законі 
України "Про освіту". 

Розв’язання цих, досить складних, завдань цілком і повністю  залежить від  учителя, його професійної 
підготовки.  

Аналіз вимог до сучасного вчителя  дозволяє стверджувати, що діяльність педагогічних кадрів у 
сьогоднішніх умовах наповнюється  якісно новим змістом, який випливає з ускладнення тих функцій, що 
покладаються на школу, посиленням соціальної значимості педагогічної праці, демократизацією  всього 
навчально-виховного процесу. Відповідно це, в свою чергу, викликає необхідність докорінних змін у 
підготовці вчителя, особливо в його загальнопедагогічній та методичній підготовці, яка спрямована 
сформувати в студентів, майбутніх учителів, знання з педагогічної теорії, шкільної практики; уміння і 
навички здійснювати навчання, виховання та розвиток учнів. 

"Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя, – на думку Л.О. Хомич, – це процес 
навчання студентів з психолого-педагогічних дисциплін, у науково-дослідній і навчально-практичній 
роботі. Усі дисципліни психолого-педагогічного циклу в комплексі повинні визначати професійну 
спрямованість педагогічного закладу, бути ядром професійної підготовки студентів" [1]. 

Здійснивши на основі спостережень, бесід, анкетувань аналіз педагогічної діяльності вчителів-
предметників, вчителів-класоводів, студентів-практикантів, можна констатувати, що вони не завжди 
професійно готові до найоптимальнішого, найефективнішого розв’язання навчально-виховних завдань, 
використання новітніх технологій навчання, виховання, розвитку школярів, врахування індивідуальності 
кожного учня, не займаються самоосвітою й самовдосконаленням, оскільки не проводять самоаналіз 
переваг і недоліків професійної діяльності. Однією з причин такого стану речей, на нашу думку, є те, що 
професійно-педагогічні знання, уміння й навички, які здобуваються студентами у процесі навчання у 
вищому навчальному закладі, не становлять єдиної системи, що функціонує в реальній практичній 
діяльності вчителя в школі. 

Для вирішення означеної проблеми актуальним, на нашу думку, є розробка  такої концепції  
формування  майбутнього вчителя, яка б орієнтувала всю професійно-педагогічну підготовку студентів у 
вищому закладі освіти на конкретизацію та наближення її до педагогічної діяльності. 

Щоб виявити зміст майбутньої діяльності, а саме перелік задач і завдань, необхідних для переходу до 
нових типів навчання в педвузі, на думку В.П. Беспалька, В.А. Козакова, А.Н. Таланенко [2] та інших 
учених, які досліджували проблеми педагогічних технологій, спираючись на результати аналізу 
побудови структури майбутньої діяльності студента-випускника, необхідно виявити означені завдання і 
задачі в цій структурі та висунути їх перед навчальним процесом педагогічного вузу як мету. 

Отже, постає питання про основні умови забезпечення ефективності майбутньої діяльності 
випускника педвузу і орієнтацію на модель такої педагогічної діяльності навчального процесу впродовж 
підготовки майбутніх педагогів. Означена проблема досліджувалась багатьма вченими. Так, С.А. Кашин, 
І.І. Кондратюк, І.М. Цалюк основними шляхами підвищення якості вищої педагогічної освіти вважали 
"педагогічне проектування і моделювання у навчальному процесі найважливішим відносно цілісних, 
самостійних елементів майбутньої професійної діяльності" [3]. Зрозуміло, що мова йде не про всі 
компоненти педагогічної діяльності вчителя загалом та зв'язки між ними, а, перш за все, про ті, від яких 
залежить ефективність діяльності майбутнього педагога. 

Майбутня  діяльність випускника педвузу – це педагогічна діяльність учителя. Дослідження 
педагогічної діяльності, її структури стало предметом вивчення багатьох педагогів і психологів. 
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Оскільки педагогічна діяльність вельми складне явище, то її структура досить багатоаспектна. Різні 
підходи до педагогічної діяльності та її структури розкриті в роботах А.М. Алексюка, Ю.К. Бабанського, 
В.М. Галузинського, І.А. Зязюна, В.А. Козакова, Н.В. Кухарєва, Н.В. Кузьміної, Н.Г. Печенюк, 
В.А. Сластьоніна, Ф.П. Тонких, І.Ф. Харламова та інших. В цілому, структура педагогічної діяльності  
включає в себе надзвичайно велику кількість різних елементів. Водночас більшість дослідників 
намагається згрупувати і скомпонувати дані елементи, виділити компоненти і аспекти педагогічної 
діяльності, які складають визначену структуру даної діяльності. 

Під структурою можна розуміти побудову і внутрішню форму організації системи, яка виступає як 
єдність стійких взаємозв'язків, як зазначається в енциклопедичному словнику. Таке визначення 
структури дозволяє нам розпочати аналіз педагогічної діяльності з розгляду її побудови і основних 
компонентів, що входять в її структуру. 

Відомі різні підходи до структури діяльності. Так, наприклад, В.А. Козаков в організаційно-
психологічну структуру навчальної діяльності включає дві групи елементів: організаційні (суб'єкт, 
процес, предмет, умови, продукт) і соціально-психологічні (мета, мотив, засоби, спосіб, результат) [4: 15-
16]. І.А. Зязюн з позиції педагогічної майстерності стверджує, що, здійснюючи "... рефлексивне 
керівництво розвитком учнів, учитель має бути здатним керувати собою і через себе – всіма 
компонентами педагогічної діяльності (мета, суб'єкт, об'єкт, засоби, результат) ..." [5], тобто виділяє п'ять 
організаційних компонентів педагогічної діяльності. 

Достатньо розповсюдженою є психологічна структура діяльності педагога, яка запропонована 
Н.В. Кузьміною [6]. Вона виділяє чотири основні компоненти педагогічної діяльності, які відображають 
структуру педагогічного процесу: конструктивний, організаторський, комунікативний, дослідницький 
(гностичний). Водночас "... наявність кожного компонента в педагогічній діяльності вимагає від педагога 
спеціальних знань, умінь і навичок" [6: 40]. 

Структуру і зміст педагогічної діяльності Н.В. Кузьміної, в основному підтримують інші вчені. Так, 
наприклад, А.В. Барабанщиков і Ф.П. Тонких аналогічно, виділяючи в структурі діяльності вчителя 
чотири компоненти, більш суттєву увагу звертають на комплексний характер їх вияву. 

Ю.К. Бабанський, розглядаючи структуру навчального процесу, виділяє в ньому шість основних 
компонентів педагогічної діяльності: цільовий, стимулюючо-мотиваційний, операційно-діяльнісний, 
контрольно-регулюючий, оціночно-результативний [7: 347-349]. 

Аналізуючи структуру педагогічної діяльності за Ю.К. Бабанським, ми повністю поділяємо думку 
В.М. Галузинського, М.Б. Євтуха, А.В. Скрипченка та інших вчених, які підтримали дану класифікацію й 
акцентували увагу на тому, що в кожен компонент педагогічної діяльності, в їх внутрішню основу 
вноситься творчий елемент, який відображає, в більшості, комбінування методів і засобів навчання та 
вибір форм його організації [8] . 

Неабиякий інтерес викликає думка Н.В. Кухарева про набір умінь, якими повинен вміти 
користуватися педагог у своїй діяльності. До них входить діяльність з конструювання інформації 
(конструктивний компонент); залучення всіх учнів до корисного для них виду діяльності 
(організаторський компонент); забезпечення зустрічних бажань вчитися (стимулюючо-мотиваційний 
компонент); створення здорового мікроклімату на кожному уроці (комунікативний компонент); 
здійснення зворотнього зв'язку (комунікативно-дослідницький компонент). Попри це, вчений виділяє ще 
й спеціальні уміння: когнітивно-моделюючі і конструктивно-моделюючі [9: 91-94]. 

Безперечно, зважаючи на те, що моделювання – це засіб вивчення і прогнозування заданої системи 
діяльності, тобто, і дослідження, передбачаємо, що одним з факторів, які об’єднують компоненти 
педагогічної діяльності в систему, Н.В. Кухарев вважає елементи творчої дослідницької діяльності 
педагога, що мають бути притаманні кожному компоненту даної діяльності [9]. 

Думку про врахування основних функцій педагогічного процесу ширше і чіткіше сформулював у 
структурі педагогічної діяльності І.Ф. Харламов.  До  неї  вчений включив такі основні види діяльності 
педагога, як: а) діагностична; б) орієнтаційно-прогностична; в) конструктивно-проектувальна; 
г) організаторська; д) інформаційно-пояснювальна; е) комунікативно-стимулююча; ж) аналітико-
оцінююча; з) дослідницько-творча [10]. 

Вчений вважає, що оволодіння означеними видами педагогічної діяльності допоможе вчителю 
піднятися на вершину педагогічної майстерності.  

Цікавими, на наш погляд, є думки О.О. Абдулліної, яка наголошувала на тому, що "діяльність 
вчителя на сучасному етапі розвитку суспільства набирає цілісного характеру. Властивість цілісності 
його праці проявляється, по-перше, в реалізації основної функції – формування всебічно розвиненої, 
гармонійної особистості школяра; по-друге, в комплексному підході до виховання учнів, який забезпечує 
єдність розумового, морального, естетичного, екологічного, фізичного, трудового і економічного 
виховання; по-третє, в співдружності педагогічних, учнівських, батьківських і трудових колективів, 
взаємодії школи, сім'ї і суспільності у вихованні дітей; по-четверте, в гармонійному поєднанні різних 
видів його діяльності (навчальної, виховної, суспільної, методичної, освітньої) [11: 18]. 
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Аналіз різних структур педагогічної діяльності вказує на те, що це складна багатоаспектна діяльність, 
яка має свою специфіку, тому  підготовка студентів до її здійснення має передбачати  всі ці сторони. 

На нашу думку, підготувати майбутнього вчителя до педагогічної діяльності  у ВНЗ можна лише 
здійснюючи міжпредметні зв’язки, що лежать в основі інтегрованого підходу. 

На сучасному етапі інтеграцію розглядають як  провідний  принцип розвитку  сучасних освітніх 
систем. "Інтеграція як процес і результат, – з точки зору М.Г. Іванчук, – формує цілісність як єдину 
якість на основі  багатьох інших. Інтеграція як принцип здійснення освітнього процесу ґрунтується на 
взаємному доповненні різних форм пізнання дійсності, чим і створює умови для становлення 
багатомірної картини світу і пізнання себе в ньому. В цьому розумінні вона  виступає засобом  
універсальної освіти людини" [12]. 

Звернувшись до етимології поняття  "інтеграція", бачимо, що воно в перекладі з латинської мови 
означає "об’єднання в ціле окремих частин".  

В.С. Готт розуміє інтеграцію з двох точок зору: по-перше, як процес становлення  цілого і по-друге, 
як результат функціонуючої  цілісності. 

Як вважає І.М. Козловська, інтеграцію можна розглядати як  процес взаємопроникнення, ущільнення, 
уніфікації знання, який проявляється  через єдність з процесом диференціації, процес, що об’єктивно 
детермінується  взаємопроникненням різних видів і компонентів матеріально-виробничої й суспільно-
політичної діяльності людей [13]. 

Досить вдалим, з погляду нашої проблеми, є розуміння інтеграції В.К. Сидоринком, який стверджує, 
що інтеграція характеризується як цілеспрямоване об’єднання, синтез певних навчальних дисциплін у 
самостійну систему цільового призначення, спрямовану на забезпечення цілісності знань і умінь, а також 
трактування М. Сови, що розкриває інтеграцію як процес взаємопроникнення, який означає не 
розчинення одного в іншому, а їхню єдність, збереження взаємодіючих систем і налагодження між ними 
взаємних контактів [14]. 

Дослідження М.Г. Іванчук [12] дозволяють розглядати дане явище в педагогічній науці і практиці як:  
міжнаукову інтеграцію педагогічного знання; інтеграцію за цілями педагогічного процесу в контексті 
структури особистості; інтеграцію навчального змісту як основу освітнього процесу; інтеграцію за 
формами та методами навчання. 

Отже, інтеграція як педагогічне явище розглядається по-різному, і відповідно теоретиками і 
практиками пропонуються різні варіанти її планування та організації. Однак, з точки зору нашої 
проблеми, вважаємо, що доцільним при здійсненні професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
учителів в умовах вищого навчального закладу використовувати  змістову та діяльнісну види інтеграції. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури, як зазначає Л.О. Хомич, свідчить, що підвищення рівня 
професійної підготовки вчителя, подолання типових ускладнень, що з’являються в його практичній 
діяльності, пов’язані з формуванням у майбутнього спеціаліста цілісного сприймання компонентів 
педагогічного процесу. Умовою, що визначає формування цілісного сприймання педагогічного процесу 
як об’єкта діяльності вчителя, є системність його знань [1]. Добитися системності у знаннях, уміннях і 
навичках можна використовуючи інтегрований підхід у процесі професійної підготовки студентів.  

Так, прикладом використання інтегрованого підходу може бути підготовка в Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича  на педагогічному факультеті майбутніх вчителів за 
спеціальністю "Початкове навчання" зі спеціалізацією "Образотворче мистецтво". З цією метою 
розроблено низку навчально-методичної документації, яка включає: навчальний план, робочі програми 
навчальних курсів, програми різних видів педагогічних практик. 

Так, навчальний план передбачає одночасне вивчення різних розділів курсу "Педагогіка", а саме: 
"Загальні основи педагогіки", "Теорія виховання", "Дидактика", "Школознавство" і методики виховної 
роботи, предметних методик викладання в початкових класах. Це, в свою чергу, дає можливість 
здійснювати міжпредметну інтеграцію (наприклад, при вивченні теми "Закономірності та принципи 
цілісного педагогічного процесу" розглядати питання "Закономірності і принципи виховання" й 
"Закономірності і принципи навчання" тощо), або міжпредметну інтеграцію, коли теми, наприклад, з 
"Теорії виховання" інтегруються з темами  курсу "Методика виховної роботи"  тощо.  

Для забезпечення таких видів інтеграції необхідно розробляти відповідні робочі програми, які після 
порівняння та узгодження типових програм курсів мають виключати дублювання тем, питань, а подачу 
їх здійснювати у комплексі. 

Доцільним, на наш погляд, є використання діяльнісної інтеграції, яку можна здійснювати у процесі 
проходження студентами різних видів педагогічної практики. Як зазначалося вище, професійна 
підготовка повинна орієнтуватися на педагогічну діяльність, тобто, на ті компоненти, що складають її 
структуру. Відповідно нами розроблена, як складова навчально-методичного забезпечення навчального 
процесу, система завдань для проходження студентами педагогічної практики, які передбачають 
одночасне  залучення майбутніх учителів до таких видів педагогічної діяльності, як: конструктивна, 
організаторська, комунікативна, дослідницька (гностична), а також прикладна. Всі види практики, а 
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саме: "Практика з виховної роботи", практика "Пробні уроки та заняття",  практика "Перші дні дитини в 
школі", переддипломна практика – відбуваються у цілісній системі, яка враховує знання та уміння, 
сформовані  під час навчального процесу. Завдання, що пропонуються студентам, є паралельним 
доповненням або послідовним продовженням тих професійно-орієнтованих дисциплін, які вивчаються 
майбутніми педагогами. 

Навчально-методичне забезпечення інтегрованого підходу передбачає розробку та видання 
навчальних і навчально-методичних посібників з навчальних курсів та педагогічної практики. Тому 
науковцями кафедри педагогіки і методики початкового навчання підготовлено низку таких матеріалів, 
які стають базою для викладачів при здійсненні інтегрованого підходу в процесі читання курсів та 
керівництва практикою, а також для студентів, які можуть цілісно, уникаючи дублювання,  сприйняти 
той матеріал, що їм пропонується  у вищому навчальному закладі. 

Дана проблема не вичерпана, тому у подальших публікаціях автор спрямує зусилля на розкриття 
проблеми здіснення методичної роботи у вищих педагогічних закладах, яка має стати тим фундаментом, 
що забезпечить удосконалення педагогічної майстерності викладачів,  фактором підвищення 
педагогічної культури. 
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ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
ДО КЛАСНОГО КЕРІВНИЦТВА 

У статті розкривається специфіка розробленого автором спецкурсу "Методика роботи  класного 
керівника". 

Становлення незалежної Української держави супроводжується значними перетвореннями у сфері 
економіки, науки, культури, що зумовлюють потребу в удосконаленні системи виховання підростаючого 
покоління, зокрема молодших школярів. А це вимагає більш глибокої теоретичної та практичної 
підготовки майбутнього класного керівника початкової школи, підвищення його загальної і професійної 
культури як носія моральних та професійних цінностей у суспільстві. 

Слід зазначити, що науковцями проведено низку досліджень з проблеми класного керівництва та 
підготовки до нього. Теоретична та практична підготовка педагога до виховної діяльності висвітлена в 
працях І.Д. Беха, В.І. Воробей, О.В. Киричука, Б.С. Кобзаря, М.В. Левківського, Л.І. Міщик, В.П. Король, 
Г.В. Троцко та ін. Підготовка майбутніх учителів до окремих напрямів діяльності класного керівника 
описана в працях В.Л. Воронова, Л.І. Макарової, Л.О. Масунової, Р.І. Пенькової, М.П. Федорова, 
Г.Я. Цибулько та ін. Шляхи підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної роботи 
розроблялися в працях В.В. Васенко, І.В. Казанжи, А.Й. Капської, О.М. Отич, Л.О. Хомич,  
Т.І. Шанскової та ін. Однак технологія підготовки майбутніх учителів початкової школи до класного 
керівництва за нових соціокультурних умов недостатньо досліджена. Сьогодні вимагає значного 
вдосконалення змістовий компонент технології підготовки з метою розвитку у студентів особистісних, 
суспільно та професійно-педагогічно спрямованих якостей; оволодіння соціально-педагогічними, 
психолого-педагогічними та методичними знаннями; формування гностичних, проектувальних, 
комунікативних, організаторських, координаційних, прикладних умінь та умінь педтехніки, необхідних 
для виконання загальних і специфічних функцій класного керівника початкових класів. 

Підготовка до класного керівництва у системі роботи вищих навчальних закладів здійснюється через 
навчальний процес. Він відбувається в аудиторний і позааудиторний час [1]. В аудиторний час 
підготовка майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва здійснюється через навчальні 
предмети, серед яких виділяємо психологію, педагогіку і спецкурс "Методика роботи класного 
керівника". Оскільки на вивчення теми "Вчитель – класний керівник" в навчальних програмах з 
педагогіки відводиться досить мало часу, то увагу студентів вважаємо за необхідне зосередити на таких 
питаннях, як роль класного керівника в загальноосвітній школі, специфіка роботи класного керівника 
початкової школи, особливості зміни його завдань від першого до четвертого класу, сутність його 
загальних (діагностична, організаторська, виховна, координаційна, стимулююча, контролююча, 
корекційна, соціальна) та специфічних функцій (інтеграційна, самоконтролююча, емоційно-
орієнтаційна), коротка характеристика системи роботи класного керівника (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Система роботи класного керівника початкової школи 

Детальне вивчення студентами методики здійснення основних напрямів діяльності класного 
керівника початкових класів доцільно відвести на спецкурс "Методика роботи класного керівника". 
Нагальна необхідність створення спецкурсу виникає у зв’язку з тим, що в чинних програмах з 
педагогіки, методики виховної роботи (такий курс викладається в окремих вищих педагогічних закладах 
України) недостатньо розкрито питання організації позаурочної виховної роботи з молодшими 
школярами. Означений спецкурс відіграє системоутворюючу роль у процесі фахової підготовки 

З питань організації та 
виховання учнівського 

колективу 

З дитячими громадськими 
формуваннями 

З різними 
категоріями дітей 

З батьками 
учнів початкових 

класів 

Вивчення учнів початкових класів 

Планування виховної роботи 

Робота класного керівника 



О.Л. Шквир. Змістовий компонент підготовки майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва 

 
73 

студентів, він є проміжною ланкою між теоретичним засвоєнням знань із теорії і методики виховної 
роботи на молодших курсах та їх практичним застосуванням у реальних умовах сучасної школи. 

Зупинимося детальніше на змісті авторського спецкурсу, який було впроваджено у навчальний 
процес Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту. Мета його – надати студентам, майбутнім 
учителям початкових класів, систематизовані поглиблені знання з виховної роботи, напрямів класного 
керівництва, технології постановки та здійснення виховних цілей, оптимальних умов для розвитку 
особистості та колективу, співпраці з батьками і громадськими організаціями; формувати уміння та 
навички позакласної виховної роботи. 

Основні завдання спецкурсу: формувати у студентів цілісне уявлення про роль та місце класного 
керівника у початковій школі за нових соціокультурних умов; ознайомити зі специфікою взаємодії 
класного керівника з психологом, соціальним педагогом та вихователем групи подовженого дня; 
оволодіти методами вивчення класним керівником учнів початкових класів; розкрити специфіку 
планування класним керівником виховної роботи; вивчити особливості створення і виховання 
учнівського колективу в початковій школі; оволодіти формами виховної роботи в початкових класах; 
визначити роль класного керівника в роботі дитячих громадських організацій; розкрити зміст роботи 
класного керівника з різними категоріями дітей початкових класів; оволодіти методикою роботи 
класного керівника з батьками молодших школярів. 

У структурі загальнопедагогічної підготовки вчителя початкових класів вивчення спецкурсу 
"Методика роботи класного керівника" розраховане на 30 годин (14 – лекційних, 14 – практичних, 2 – 
лабораторних заняття). 

У контексті спецкурсу вивчаються теми: 
1.  Роль і місце класного керівника в початковій школі за нових соціокультурних умов. 
2.  Робота класного керівника по вивченню учнів початкових класів. 
3.  Планування класним керівником виховної роботи. Ведення документації класу. 
4.  Робота класного керівника з питань організації та виховання учнівського колективу. 
5.  Взаємодія класного керівника з дитячими громадськими формуваннями. 
6.  Робота класного керівника з різними категоріями дітей. 
7.  Робота класного керівника з батьками учнів [2]. 

Питання з тем спецкурсу продумані таким чином, щоб всі вони розкривали систему роботи класного 
керівника, а кожна зокрема – методику реалізації певного напряму діяльності класного керівника 
початкової школи. 

При вивченні першої теми студенти ознайомлюються з історією виникнення і становлення проблеми 
класного керівництва. Особлива увага приділяється специфіці діяльності класного керівника за сучасних 
умов. Детально аналізуються функції класного керівника (діагностична, організаторська, виховна, 
координаційна, стимулююча, контролююча, корекційна). Визначаються базові поняття: "класний 
вихователь", "класний керівник", "куратор". Виділяються їх спільні і відмінні ознаки. Майбутні учителі 
ознайомлюються із професіограмою класного керівника початкової школи. На самостійне опрацювання 
виносяться питання нормативно-методичного забезпечення діяльності класного керівника. Практичне 
заняття з даної теми мало на меті допомогти студентам усвідомити роль та місце класного керівника 
початкової школи на сучасному етапі, розвинути в них уміння аналізувати та розв’язувати педагогічні 
задачі, розвивати комунікативні й творчі здібності [2: 6-26]. 

При вивченні другої теми студенти ознайомлюються із психологічними закономірностями 
особистості молодшого школяра, програмою вивчення особистості учня, методами вивчення молодшого 
школяра (спостереження, бесіди з учнями та їх батьками, вивчення результатів діяльності учня, 
відвідування дітей удома, природний експеримент, анкетування тощо). Наголошується на важливості 
систематичного спостереження за учнями. Розкривається специфіка діяльності класного керівника, 
соціального педагога, шкільного психолога і основи їх успішної співпраці. Для самостійної роботи 
студентам пропонується ознайомитися з рекомендаціями щодо ведення щоденника спостережень. Мета 
практичного заняття з цієї теми – усвідомлення студентами сутності роботи класного керівника та 
вивчення учнів початкових класів, формування уміння використовувати різноманітні методи психолого-
педагогічного дослідження і відповідно оформляти результати дослідження [2: 27-43]. 

У процесі вивчення третьої теми студенти ознайомлюються з функціями та вимогами до планування 
виховної роботи в початкових класах, видами і структурою планів, алгоритмом організації планування та 
специфікою планування виховної роботи в групі продовженого дня. Метою практичного заняття є 
забезпечення усвідомлення студентами ролі розробки планів виховної роботи, формування системного 
підходу до планування [2: 43-55]. 

При опрацюванні четвертої теми студенти вивчають сутність понять "колектив", "методика 
формування колективу", "інноваційні технології виховання". Визначають роль учнівського 
самоврядування, специфіку його діяльності в початкових класах та умови позитивного впливу колективу 
на особистість. Для самостійної роботи виноситься питання критеріїв оцінки рівнів ефективності 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 21. Педагогічні науки 

 
74 

виховного впливу. На практичному занятті з’ясовується специфіка виховного впливу колективу на 
особистість, роль учнівського самоврядування, формуються уміння організовувати і проводити збори 
класу [2: 55-77]. 

Далі студенти ознайомлюються з особливостями діяльності дитячих громадських формувань за 
сучасних умов, видами дитячих громадських об’єднань та організацій, роллю класного керівника 
початкової школи в роботі дитячих формувань і методами роботи з їх членами. Організовується 
лабораторне заняття, під час якого студенти вивчають завдання, етапи, форми та методи роботи дитячих 
об’єднань. 

Шоста тема присвячується роботі класного керівника з різними категоріями дітей. Особливості 
соціально-педагогічної діяльності класного керівника, специфіка виховання дітей з відхиленнями у 
поведінці, робота з обдарованими учнями – це ті основні питання, котрими оволодівають студенти у 
процесі вивчення даної теми. Мета практичного заняття – зрозуміти необхідність та технологію виховної 
роботи з різними категоріями дітей, формувати уміння диференційованого підходу до обдарованих і 
педагогічно занедбаних учнів [2: с.78-89]. 

При вивченні останньої теми студенти ознайомлюються із роллю сім’ї у вихованні особистості 
молодшого школяра, типовими помилками сімейного виховання за сучасних умов, програмою та 
методами вивчення сім’ї, формами роботи вихователів з батьками, специфікою роботи класного 
керівника з проблемними сім’ями. Самостійно студенти опрацьовують методи підвищення рівня 
педагогічної освіти батьків. На практичному занятті студенти вчаться діагностувати різні аспекти 
сімейного виховання, формувати уміння організовувати і проводити різні форми роботи з батьками учнів 
початкових класів. Останнє заняття присвячується узагальненню та систематизації знань зі спецкурсу. 

Оскільки кожна тема спецкурсу являє собою окремий напрям діяльності класного керівника, то лекції 
розпочинаються з повторення репродуктивним і креативним шляхами основних понять, ідей попередніх 
тем та з’ясування місця нової теми в системі набутих студентами знань. З кожної теми виділено основні 
поняття, котрі у ході лекції чітко пояснювалися [2]. Для кращого розуміння студентами основних понять 
і встановлення взаємозв’язку між ними використовуються опорні схеми. 

На лекціях студенти також знайомляться з передовим педагогічним досвідом виховної роботи, 
перлинами народної мудрості. Значну роль у формуванні професійного інтересу відіграють виступи 
окремих студентів про кращий зарубіжний досвід виховання [2]. 

З метою розвитку у студентів навичок самостійної роботи, було розроблено з кожної теми спецкурсу 
питання для самоперевірки, практичні завдання, що сприяють не тільки оволодінню теоретичними 
знаннями, але й формуванню практичних умінь та навичок. У кінці вивчення спецкурсу проводиться 
залік. 

Таким чином, з метою вдосконалення змістового компонента підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до класного керівництва вважаємо за необхідне педагогічним закладам освіти 
включити у навчальні плани факультетів підготовки майбутніх учителів початкових класів спецкурс 
"Методика роботи класного керівника". Крім того, потребують корекції навчальні програми, є 
необхідність у створенні нових підручників, навчальних посібників, слід удосконалити певні види 
практики, науково-дослідницьку та позааудиторну роботу. 
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СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 

Автор статті розглядає технологічні тенденції в освіті, особливості проектування педагогічних 
технологій у викладанні шкільної географії. 

Вивчення географії допомагає учням пізнати довкілля, де вони живуть, а також дізнатися про близькі 
та віддалені  території. Діти усвідомлюють роль людини, її можливості у вирішенні проблем, які 
виникають у процесі освоєння навколишнього світу. Географічний матеріал дозволяє відкрити, з одного 
боку, творчі, суспільно значущі можливості людини, з іншого, – її безвідповідальне ставлення до 
довкілля. Сучасна географічна освіта має за мету підготувати і виховати географічно грамотного 
громадянина Землі з такими якостями особистості, які б забезпечили йому можливість нормальної 
життєдіяльності в природі. На сучасному етапі розвитку освіти виникає необхідність оновлення методів, 
засобів та форм організації географічного навчання. Ця проблема пов’язана з розробкою та 
застосуванням у навчальному процесі нових педагогічних технологій. Проблемам педагогічних 
технологій присвячено чимало наукових досліджень С.П. Бондаря,  І.М. Дичківської, Л.В. Пироженко, 
О.І. Пометун. Такі вчені, як Н.В. Лєскова, С.Г. Копернік, В.П. Корнєв, Л.І. Круглик, С.М. Пальчевський, 
Г.П. Пустовіт, А.Й. Сиртенко, Б.А. Чернов в останніх публікаціях розглядали певні аспекти інноваційних 
підходів у викладанні географії. 

Мета нашої статті – розкрити педагогічні умови ефективності педагогічних технологій на уроках 
географії. Поняття "педагогічна технологія" останнім часом дедалі більше поширюється в науці і в освіті. 
Його варіанти – "педагогічна технологія", "дидактична технологія", "технологія навчання", "освітні 
технології", "технології в навчанні", "технології в освіті" – широко використовуються в психолого-
педагогічній літературі і мають понад 300 формулювань залежно від того, як автори уявляють структуру 
і компоненти освітнього процесу. Аналіз еволюції поняття "педагогічна технологія" дає змогу 
прогнозувати технологічні тенденції в освіті. Трансформація терміна – від "технології в навчанні" до 
"технології в освіті", а потім до "педагогічної технології" – відповідає зміні його змісту, що охоплює, 
відповідно, визначені періоди. 

Згідно з цими ідеями, вчені пропонують такий набір технологій: 
• структурно-логічні технології навчання, які являють собою поетапну організацію постановки 
дидактичних задач, вибору способу їх розв’язання, діагностики та оцінки одержаних результатів; 
• інтеграційні технології – це дидактичні системи, які забезпечують інтеграцію різнопредметних 
знань і вмінь, різних видів діяльності на рівні інтегрованих курсів, навчальних тем, навчальних 
проблем та інших форм організації навчання; 
• ігрові технології – ігрова форма взаємодії педагога і дітей, яка сприяє формуванню вмінь 
вирішувати завдання на основі компетентного вибору альтернативних варіантів через реалізацію 
певного сюжету. В освітньому процесі використовують театралізовані, ділові, рольові, 
комп’ютерні ігри, імітаційні вправи, ігрове проектування та ін.; 
• комп’ютерні технології реалізуються в дидактичних системах комп’ютерного навчання на 
основі взаємодії "вчитель – комп’ютер – учень" за допомогою різноманітних навчальних програм 
(інформаційних, тренінгових, розвиваючих, контролюючих тощо); 
• діалогові технології пов’язані зі створенням комунікативного середовища, розширенням 
простору співробітництва на суб’єкт-суб'єктному рівні: "учень – учитель", "учитель – автор", 
"учень – автор" та ін.; 
• тренінгові технології – це система діяльності по відпрацюванню певних алгоритмів навчально-
пізнавальних дій і способів розв’язання типових задач у ході навчання (тести, психологічні 
тренінги інтелектуального розвитку, розв’язання задач) [1]. 

Педагоги-практики розробляють і авторські технології, поєднуючи в різних варіантах вищезазначені. 
Всі вони адекватні змісту і цілям різнорівневого і різнопрофільного навчання. 

Зазначимо, що центральною у розробці технологій є проблема правильного визначення та чіткого 
формулювання цілей навчання. Загальні, розпливчасті цілі не сприяють вибору саме тих методичних 
засобів, які гарантують досягнення певного результату. Тому найперша умова побудови технології 
навчання – конкретизація навчальної мети: зрозуміти, засвоїти, вивчити, зробити, запам’ятати, 
застосувати за зразком, застосувати у нових умовах тощо. Залежно від мети опрацювання матеріалу 
визначається і кінцевий результат навчання. 

Шлях від мети до результату – це певним способом організована взаємодія вчителя й учнів. За 
технологічного підходу не може бути методу спроб і помилок або пошукової діяльності. Усі дії вчителя 
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мають економно і цілеспрямовано вести до заздалегідь визначеної мети. Тому педагогічна технологія, 
крім цілей навчання, включає визначення умов і процедур, за допомогою яких можна досягти саме 
такого результату. Істотною ознакою технології є досить детальний опис кожного етапу на шляху 
досягнення результату та обов’язковість відтворення способу дії [3]. Технологія навчання повинна мати 
чіткі процесуальні характеристики, тобто настільки зрозуміло, недвозначно описувати, як і що слід 
робити, щоб кожний учитель, застосувавши її, гарантовано досягав результату. У цьому відмінність 
технологічного підходу від звичайних методичних рекомендацій, які допускають внесення змін і не 
гарантують описаного результату. У даному випадку, якщо вчитель не досягнув бажаної мети, йому слід 
проаналізувати власні дії, знайти помилки і, почавши все спочатку, виправити їх, зберігши незмінними 
умови педагогічної технології. 

Аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних авторів (В.П. Безпалько, Б.С. Блум, М.В. Кларін, І. Марєв, 
О.Я. Савченко та ін.) з проблем педагогічної технології дозволяє відокремити найбільш суттєві ознаки, 
притаманні саме педагогічній технології: діагностичне цілепрокладання, результативність, 
економічність, алгоритмізованість, проектованість, цілісність, керованість, корегованість, візуалізація. 

Так, діагностичне цілепрокладання і результативність передбачають гарантоване досягнення цілей та 
ефективність процесу навчання. Економічність виражає якість педагогічної технології, яка забезпечує 
резерв навчального часу, оптимізацію праці педагога і досягнення запланованих результатів у стислі 
проміжки часу. Алгоритмізованість, проектованість, цілісність і керованість як група ознак 
відображають різні сторони ідеї відтворення педагогічних технологій. Це означає, що кожна конкретна 
технологія повинна легко відтворюватися будь-яким педагогом і у будь-якому освітньому закладі. 
Кожний етап і прийом роботи повинен обумовлюватися математично точно і включати можливість 
заміни іншим. Корегованість передбачає можливість постійного оперативного зворотнього зв’язку. 
Ознака візуалізації, яка характерна для окремих технологій, передбачає використання аудіовізуальної та 
електронно-обчислювальної техніки, а також конструювання та застосування різноманітних дидактичних 
матеріалів і оригінальних наочних посібників [1]. Сьогодні результативність вивчення географії 
залежить від оптимального використання інноваційних технологій. Однією з нових технологій, які 
використовуються в географії, є модульне навчання. Модуль – це цільовий функціональний вузол, в який 
об'єднані навчальний зміст і технологія оволодіння ним. Сутність модульного навчання в тому, що учень 
самостійно або за допомогою вчителя досягає конкретної мети навчально-пізнавальної діяльності в 
процесі роботи з модулем. Ознаками модульної технології є: гнучкість, динамічність, мобільність, 
можливість проводити модульні уроки на різних етапах навчального процесу (вивчення, закріплення, 
узагальнення), зміна форм спілкування вчителя з учнями. Модуль передбачає індивідуальну самостійну 
роботу учня, партнерську роботу в парах, роботу в групі. Завданням вчителя географії є розробка 
інструкцій модуля, надання індивідуальної допомоги, підтримка оптимального темпу уроку, керівництво 
навчально-пізнавальною діяльністю учнів через модулі, конкретизація модулів при практичній роботі з 
ними, контроль та корекція засвоєння знань, умінь, навичок. Модульна технологія визначає чітку 
структуру уроку і як результат  - підвищення якості знань учнів. Необхідно розробити модульні 
програми з усіх курсів шкільної географії. Має місце невідповідність сучасних підручників географії 
щодо організації модульного навчання, проблема розробки нових навчальних та методичних посібників. 
При модульному навчанні на підготовку та розробку інструкцій відводиться багато часу. 

Розглянемо фрагмент модульної програми з курсу "Географія материків і океанів" (7 клас). У 
програму із теми "Гідросфера. Світовий океан – складова частина гідросфери" входить шість модулів: 
"Роль океану в житті Землі", "Води світового океану", "Поверхневі течії", "Океан як середовище життя", 
"Взаємодія океану з атмосферою та суходолом", "Вихідний контроль". Робота з модульними програмами 
починається зі знайомства учнів з метою та структурою уроку. Потрібно звернути увагу учнів на складні 
етапи роботи. Перевагою модульної технології є: можливість працювати самостійно за 
диференційованою програмою, звернутися до підручника, працювати самостійно вдома, індивідуальний 
темп роботи, розвиток особистісних якостей учня, консультування й індивідуальна робота вчителя [3]. 

Технологія проблемного навчання не є новинкою в педагогіці. Проте в останні роки проблемний 
підхід є важливою складовою прогресивного пошукового методу навчання і особливо вивчення 
географії. Рушійною силою проблемного навчання є протиріччя між об’єктом та суб’єктом пізнання. 
Форми вираження навчальних проблем можуть бути різними, проте в їх змісті закладені потенційні 
можливості для виникнення проблемних ситуацій в процесі їх виконання. Отже, в ході проблемного 
навчання на уроках географії вчитель створює різні проблемні ситуації, навчає учнів вирішувати 
проблеми, формує у школярів уміння бачити протиріччя, вчить формулювати проблему. Виконуючи 
проблемні завдання, учні отримують досвід творчої діяльності. У навчанні географії використовуються 
такі види проблемних завдань: 

- завдання, в основі змісту яких лежить наукова гіпотеза (походження багаторічної мерзлоти, 
зміна клімату); 
- завдання, в основі яких лежить розрив у логіці зі звичними науковими чи побутовими 
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уявленнями; 
- завдання проблемний характер яких обумовлений розривом між раніше засвоєними знаннями і 
вимогами задачі чи питання (наприклад, при порівнянні літніх та зимових температур 
екваторіального і тропічного поясів Африки учні повинні визначити, чому в більш віддаленому 
від екватора тропічному поясі температура липня вища, ніж в екваторіальному); 
- завдання, де необхідне розуміння діалектичних протиріч, вміння оперувати протилежними 
судженнями (зменшується чи збільшується в умовах НТР вплив природних умов території на 
життя і господарську діяльність людини). 

Ефективність проблемного навчання визначається його систематичністю. Вчитель має визначити 
проблеми та сформувати проблемні завдання. Скерувати діяльність учнів під час розгляду проблеми, 
визначити варіанти вирішення проблеми, консультувати в процесі роботи та ін. 

У шкільній географії вирішення реальних екологічних, економічних, природничих проблем сприяє 
розвитку пізнавальних інтересів учнів. Вони відображають потребу учнів, допомагають оволодіти 
дослідницькими навичками, формують позитивні мотиви до вивчення географії. Найчастіше реальні 
проблеми носять краєзнавчий характер і вирішуються в групах. 

У сучасній географії широко використовується технологія застосування опорних логічних конспектів 
(сигналів). Особливістю цієї технології є певна закодованість навчальної інформації, можливість 
виділяти етапи у вивченні матеріалу, використовувати творчі прийоми подання навчального матеріалу у 
символах та малюнках. У досвіді роботи вчителів географії ці технології використовуються в 
індивідуальній роботі з кожним учнем, у групах. 

Насьогодні в навчанні географії використовуються технології інтерактивного навчання. О. Пометун, 
Л. Пироженко виділяють такі групи цих технологій: інтерактивні технології кооперативного навчання; 
інтерактивні технології колективно-групового навчання; технології ситуативного моделювання; 
технології опрацювання дискусійних питань [4]. 

Є різноманітні підходи щодо класифікації технологій інтерактивного навчання. Нові можливості 
проведення ігор відкривають і комп’ютери, які подають різноманітну інформацію, наочність тощо. 
Технологія проектної діяльності учнів на уроках географії створює широкі можливості для розвитку 
особистості. Зміст шкільної географії має багаті можливості в плані використання проектної технології. 
Технології проектної діяльності вимагають від учителя особливої підготовки учнів, пояснення завдань, 
способів їх виконання, вимог до оформлення результатів. Використовувати проектну технологію бажано 
вже при вивченні початкового курсу географії – пропонувати  учням завдання зі складання найпростіших 
прогнозів, проектів (наприклад, за синоптичною картою тощо) або виконати проектні завдання в 
контурних картах, наприклад, запропонувати свій варіант освоєння території (6 клас). 

У процесі вивчення курсу географії материків учителі географії мають певний досвід проектування 
учнями. Наприклад, за картою літосферних змін суходолу материків у майбутньому. Проекти 
складаються на основі знань теорії руху літосферних плит. У процесі моделювання з фрагментами 
розрізаної контурної карти учні створюють індивідуальні проекти майбутнього обличчя Землі. При 
вивченні природних зон землі та окремих материків цікаво запропонувати учням завдання зі створенням 
проекту озеленення кабінету географії. Захист таких проектів повинен враховувати батьківщину тієї чи 
іншої рослини, кліматичні умови, в яких вона може рости, тобто повинна бути розроблена серйозна 
основа того чи іншого проекту озеленення [3]. Результати проектної діяльності обговорюються на уроках 
узагальнення, які можуть проводитись у вигляді диспутів, конференцій, звітів. 

На сучасному етапі проблема застосування комп’ютера у навчальному процесі виникла у зв’язку з 
реалізацією програмованого навчання. Спочатку комп’ютер розглядався як більш досконалий порівняно 
з іншими навчальними машинами засіб програмованого навчання. Згодом стало очевидним, що його 
застосування приводить до якісних змін у змісті, методах і формах навчання, дозволяє створювати нове 
навчальне середовище. Нові можливості для навчання географії відкривають мультимедійні технології, 
які дозволяють створювати електронні книги, енциклопедії, фільми, бази даних тощо. Їх особливістю є 
об'єднання текстової, графічної, аудіо - та відеоінформації, анімації. З використанням мультимедійних 
компакт-дисків географічні поняття, що раніше здавалися абстрактними, стають конкретними або, 
принаймні, достатньо наочними. Програмне забезпечення мультимедійних комп’ютерів дозволяє дітям 
бачити текст, чути стереофонічне звучання і переглядати картинки та відеосюжети географічної 
тематики. Один компакт-диск, наприклад, може містити цілу географічну енциклопедію. Комп'ютерні 
навчальні програми дозволяють істотно підвищити ефективність навчання, зокрема: новизна роботи з 
комп’ютером викликає в учнів інтерес, посилює мотивацію учіння; колір, графіка, мультиплікація, 
музика, відео значно розширюють можливості викладання навчального географічного матеріалу; контакт 
з комп'ютером стимулює рефлексію, аналіз учнями своєї діяльності завдяки тому, що вони одержують 
наочне зображення її наслідків; з'являється можливість залучення учнів до дослідницької роботи з 
географії; забезпечується індивідуалізація навчання (комп’ютери можуть успішно виконувати функцію 
особистих репетиторів для учнів, що прискорює і робить ефективнішим навчання); комп’ютери 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 21. Педагогічні науки 

 
78 

розширюють можливості програмованого навчання: дозволяють викладати матеріал у певній 
послідовності, регулювати його обсяг і складність відповідно до індивідуальних можливостей учня, 
забезпечують поточний зворотний зв'язок. 
Насьогодні створено досить багато комп’ютерних навчальних програм з географії: комп’ютерний 
підручник – програмно-методичний комплекс, який дозволяє самостійно засвоїти навчальний курс або 
його розділ (як правило, поєднує в собі якості підручника, довідника, задачника та лабораторного 
практикуму); контролюючі програми з географії – програмні засоби, призначені для перевірки та 
оцінювання знань, умінь і навичок; ігрові програми – стимулюють пізнавальну активність учнів, 
сприяють розвитку їхньої уваги, кмітливості, пам'яті; предметно-орієнтовані середовища – програми, які 
моделюють мікро - та макросвіти, об’єкти певного середовища, зв’язки між ними, їхні властивості. 

Діяльність учителя географії в умовах комп’ютеризованого навчання набуває нових функцій. 
Зокрема, це здійснення оперативного керування індивідуальною діяльністю всіх учнів класу; своєчасна 
оцінка труднощів кожного учня при розв’язуванні пізнавальних задач і надання їм необхідної допомоги; 
врахування специфічного характеру помилок, що їх допускають учні. Вчитель повинен бути готовий до 
впровадження педагогічної технології. Так, порівняння даних, одержаних різними дослідниками 
(Ш.О. Амонашвілі, Є.В. Бондаревська, Т.І. Поніманська, В.О. Сластьонін та ін.), та аналіз їх у контексті 
вимог особистісно-орієнтованого підходу до виховання і навчання дітей дозволяє визначити такі 
показники готовності педагога до інноваційної діяльності: усвідомлена потреба введення педагогічних 
інновацій на рівні власної педагогічної практики; інформованість про новітні педагогічні технології, 
знання новаторських методик роботи; бажання створювати власні творчі завдання, методики, проводити 
експериментальну роботу; готовність до подолання труднощів як змістовного, так і організаційного 
плану; наявність практичних умінь  засвоєння педагогічних інновацій та створення нових. 

Виникає питання щодо можливої творчості вчителя у застосуванні педагогічних технологій. Оскільки 
технологія зосереджена на відтворюючих ситуаціях навчання, вважаємо, що педагогічна творчість може 
знайти місце на етапах конструювання відповідно до поставлених цілей і корекції дій учителя та учнів. 

Нерідко вчителі недооцінюють важливість створення всіх умов для застосування даної технології, 
вихоплюючи кілька елементів, які здаються їм найцікавішими. У такому разі не можна вважати, що 
застосовується цілісна технологія навчання, а, отже, сподіватися на результат. 

Не тільки вчителі, а й діти схильні, оцінюючи працю, брати до уваги лише результат. Вплив 
технології на якість результату залежить від того, в який спосіб він досягається. У зв’язку з цим у 
технології розробляються найбільш раціональні (а в ідеалі оптимальні) способи навчальної діяльності. 

Отже, використання педагогічних технологій у викладанні географії передбачає гарантований 
педагогічний результат діяльності вчителя, формування всебічно-розвиненої особистості учня.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ З ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ І МУЗИКИ 

У статті розглядається проблема організації інтегрованого навчання у процесі вивчення літератури 
рідного краю і музики в загальноосвітній школі. 

Останнім часом вагоме місце серед нових типів уроку займають інтегровані уроки. Використання  
цікавих матеріалів з різних видів суміжних мистецтв (літератури, музики, образотворчого мистецтва, 
історії, архітектури, театру, кіномистецтва, скульптури) допомагають учням різносторонньо пізнавати 
певні явища, поняття, сприяють цілісності знань. Причому істотний результат мають не поодинокі 
випадки застосування інтеграції, а ціла система інтегрованих уроків.  

Особливо хотілося б відзначити інтеграцію словесної та музичної творчості. Надзвичайно цікавими 
вважаємо інтегровані уроки літератури рідного краю і музики, адже саме література в поєднанні з 
музикою має найбільший вплив на емоційність, уяву, на асоціативність учнів. Такі уроки мають на меті 
формувати здатність сприймати всю літературу емоційно, різнобічно, творити радість і добро людям, 
виховувати почуття національної свідомості, гордості за свою землю, за талановитих земляків. 

Найчастіше використовується музика у процесі вивчення ліричних творів, адже поетичні рядки 
багатьох наших авторів музикальні. Таке поєднання  збільшує враження і від поезії, і від музики. Це 
може бути використання народних пісень і дум, а також пісень на слова поетичних творів, що 
аналізуються. Причому обов’язково потрібно залучати учнів до таких уроків, тобто виробляти в них 
самостійність у доборі необхідної мистецтвознавчої літератури, у підготовці монтажу чи композиції, у 
написанні доповідей, письмових чи усних повідомлень. 

Пропонуємо кілька варіантів організації інтегрованого навчання на уроках літератури рідного краю у 
взаємозв’язку з музичним мистецтвом. 

У школі учні знайомляться, наприклад, із таким видом усної народної творчості, як народна пісня.  
Можна провести інтегрований урок-концерт на основі зібраних учнями пісень у своїй місцевості. Його 
мета – вчити школярів збирати й систематизувати фольклор, розвивати комунікативно-мовленнєві 
здібності, виховувати повагу до народних звичаїв, обрядів, до народної творчості. На уроці можна 
застосувати такі методи і прийоми, як розповідь учителя, виразне читання, виконання пісень, 
інсценізація, конкурс, фольклорна гра. 

Готуючись до такого уроку, учні виготовляють разом із учителем музики альбом "Пісні мого краю", 
святково прибирають клас, на дошці записують висловлювання видатних людей про українську пісню. 
Епіграфом до уроку можуть бути слова: 

  "Наймудріший учитель – народна пісня. Вона одвіку – найяскравіший виразник народної етики і 
естетики, його дум і сподівань, вічних протиріч і складностей життя. В цьому її правдивість і поетична 
сутність" (М.Сингаївський). 

 На урок запрошуються батьки, вчителі, учні паралельних класів. Проводять його вчитель-словесник і 
вчитель музики. 

Після вступного слова вчителя-словесника про невичерпне багатство української народної пісенної 
творчості, про її роль у житті українців учні зачитують власні твори-мініатюри ("Моя улюблена 
українська пісня", "Краса української пісні" тощо). Далі разом із батьками (бабусями, дідусями), із чиїх 
уст юні краєзнавці записували пісні, виконують українські народні пісні під музичний супровід, 
інсценізують деякі з них. Учитель музики проводить фольклорно-музичну вікторину "З якої пісні ці 
слова?", гру "Хто більше знає пісень, в яких зустрічаються чоловічі й жіночі імена?", конкурс на краще 
виконання народної пісні. На підсумковому етапі уроку-концерту можна запропонувати учням 
підготувати матеріали до укладання збірника "Фольклор Житомирщини". Такий інтегрований урок 
цінний тим, що спрямований на усвідомлення учнями краси та мелодійності української народної пісні, а 
також на виявлення учнівських талантів. 

Поєднуючи літературу й музику, можна провести інтегрований урок за творчістю Миколи 
Сингаївського "Я родом із пісні". Такий урок-композиція має на меті розкрити особливості поетичної 
творчості М. Сингаївського, джерела його літературного таланту; допомогти учням збагнути пісенний 
світ поета; розвинути художні смаки; виховати почуття гордості за український народ – найпісенніший із 
народів світу. На уроці застосовуються монтаж, розповідь учнів, бесіда, виразне читання, виконання і 
прослуховування пісень відомого поета. До уроку учні готують фотографії М. Сингаївського, збірки його 
поезій, записи пісень на слова поета, виготовляють плакат із висловлюваннями відомих людей про поета. 
Зокрема, такі:   
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"Український поет Микола Сингаївський належить до тих, хто уміє відчути в кожній речі, в кожній 
квітці, дереві, будинку, навіть у камені живе життя, уміє чути розмову, здавалося б, безсловесних 
створінь, вслухатися в музику трав, в пісню лісу, уміє бачити, як бігає сміх, як ходить по хатах ранок, як 
сонце підморгує маленькому хлопчику ... Він закоханий у життя, любить життя, а тому воно й 
одкривається поетові у всьому, не приховує від нього своїх таємниць".  

(Валентин Бичко) 
 

"Обдарованому поетові Миколі Сингаївському належить гарний вислів: "Я родом з пісні". Так, 
творчий родовід поета починається з пісні, з чару народного співу і мелосу; і тому не дивно, що його 
поезії аж бринять пісенністю". 

 (Михайло Стельмах)   
 

Урок можна розпочати піснею М. Сингаївського "Чорнобривці". Після вступного слова вчителя про 
пісенну творчість поета учні роблять повідомлення про  його дитячі та юнацькі роки, виразно читають 
уривок із поезії "Автобіографія", а далі розповіді учнів про життя та творчість поета переплітаються з 
читанням напам’ять поезій, із виконанням учнями його пісень, частково – із прослуховуванням їх у 
грамзаписі та із зачитуванням спогадів самого М. Сингаївського. Для виконання і прослуховування 
можна обрати такі пісні: "В краю дитинства", "Від серця поклонюся", "Безсмертник", "Ромашки", "Сонце 
в долонях" та інші. Після такого інтегрованого уроку учні зуміють помітити й відчути мелодійність, 
ніжність ліричних творів М. Сингаївського, сповнених почуттям любові до людини, до земляків, до 
рідної природи й української пісні. Адже його недаремно називають поліським соловейком. 

Подібний інтегрований урок – пісенне свято можна провести за творчістю Вадима Крищенка, 
назвавши його "Україна в моєму серці".  

Метою такого уроку є ознайомлення дітей із життям та творчістю В. Крищенка, формування інтересу 
до пісенної творчості поета, удосконалення навичок виразного читання, розвиток художніх смаків та 
артистичних здібностей учнів, виховання почуття любові до української пісні, глибокої поваги до 
талановитих поетів-земляків. 

Методами і прийомами уроку можуть бути монтаж, розповідь, виразне читання віршів, виконання 
пісень. На дошці учні записують висловлювання відомих митців про поета В. Крищенка: 

 "Вадим Крищенко – дивовижно пісенний поет. Я ловлю себе на думці, що мені хочеться співати не 
лише його слова, покладені на музику, а й просто поетичні рядки його чудової лірики". 

(Дмитро Гнатюк) 
 

"Він став улюбленим для багатьох, а це, повірте, вдається одиницям. Чого варта його пісня 
"Кришталеві чаші", яка воістину стала народною. Українське єство ніде й ніколи не зраджувало поета, 
що мені особисто дуже близьке в його творчості… Вчитайтесь в поетичні рядки Вадима Крищенка, 
побудьте з ним хоч якусь мить наодинці – і ви відчуєте, що його слово, його думка можуть 
перероджуватись у радість і гнів, можуть ставати трепетними і глибокими почуттями, які довго 
залишаться в людському серці". 

(Юрій Мушкетик) 
"Кожен Ваш вірш звучить як пісня". 

(Андрій Малишко) 
 

Учні виготовляють  плакат з крилатими висловами В.Крищенка: 
 

Українська душа настояна на мелодії. 
Мої пісні ідуть від слова. 
Що за пісня без любові? 
Із прози життя знов поезія буде. 
Щоб нам очей не виїв сором. 
Черствіє земля без кохання. 

Моє життя – це наша пісня українська, це наша українська мова, це наша Україна. Цим живу і цим 
раджу жити всім. 

Пісню треба творити окремо. У неї свої закони. Ми – співуча нація, талановита. І в пісні має 
утверджуватися наша українська мова, адже пісня – це мова, а мова – це пісня. 

 

Урок можна розпочати піснею "Запорозькі козаки" ("Гей ви, козаченьки...") та читанням учнями 
поезії "Поки ти, Україно, живеш". Далі розповіді про поета-пісняра чергуються з виразним читанням 
поезій "Вранішня молитва", "Ми – українці", виконанням пісень "Батько і мати", "Білі нарциси", 
"Стрілися двоє" ("Берег любові"), "Синій вечір", "Полісяночка", "Хай щастить". Додому можна 
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запропонувати учням написати твір "Що означає для мене українська пісня?" та спробувати придумати 
мелодію до одного з віршів В. Крищенка. 

Таким чином, інтегровані уроки літератури рідного краю і музики викликають в учнів певні почуття, 
настрої, переживання, змальовують в уяві ті чи інші картини, допомагають правильно зрозуміти ліричні 
образи, тобто активізують сприймання художніх творів. Завдяки інтегрованим урокам підвищується 
ефективність вивчення не тільки літератури та музики, а й усіх предметів мистецького циклу, 
забезпечується естетичний розвиток учнів, висока культура сприймання різних видів мистецтва.  

 
Матеріал надійшов до редакції 9.03.2005 р. 

Башмановская Л.А. Организация интегрированного обучения по литературе родного края и музики. 

В статье рассматривается проблема организации интегрированного обучения в процессе изучения 
литературы родного края и музыки  в общеобразовательной школе. 

Bashmanivska L.A. The Organization of Integrated Study in Teaching Native Land Literature and Music. 

The article considers the problem of integrated study organization in the process of teaching native land 
literature and music at comprehensive school. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО 
ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

У статті розглядається проблема професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів музики до 
організації спільної навчальної діяльності учнів. Автор розкриває теоретичні і практичні аспекти даної 

підготовки, особливості організації означеної діяльності. 

Зміни, що відбуваються в економічному і політичному житті України, стверджують людину в якості 
головної мети розвитку суспільства, однією з ознак якого є його спрямованість до об’єднання. 

Одним з основних напрямків освіти вбачається підготовка нової генерації людей, здатних до 
продуктивної взаємодії і співпраці. 

Реалізація окреслених завдань, що відтворені у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ 
столітті, в якій наголошується на необхідності становлення демократичної системи навчання та 
виховання, забезпечення зв’язків між освітою і суспільством, висуває нові вимоги до змісту професійної 
підготовки вчителя [1]. Вирішення цієї проблеми сприяє розвитку професійної компетентності фахівця 
щодо використання освітніх технологій, інтерактивних форм і методів навчання, спрямованих на 
навчання учнів співпраці. 

Інтенсивний розвиток освіти в Україні висуває високі вимоги до рівня підготовки майбутніх учителів, 
до складу якої входить їх компетентність щодо організації спільної навчальної діяльності учнів. 
Принципово, що науковці спільну діяльність розглядають як процесуальний аспект відносин, який 
набуває свого конкретного змісту і спрямованості завдяки організації. Як відмічає Л.І. Уманський, 
характеризуючи організаторську діяльність учнів, саме якості організатора визначають їх місце у 
колективі, направленість і зміст діяльності [2]. 

Розвиток в учнів уміння співпрацювати, діяти спільно є однією з актуальних проблем сучасної школи. 
Забезпечення цієї мети і пов’язане з умінням учителя організовувати спільну навчальну діяльність учнів. 

Активна позиція організатора багато в чому залежить від його мотивів, ставлення до змісту спільної 
навчальної діяльності, розуміння сутності цієї діяльності і спроможності її організувати. 

Процес будь-якої спільної діяльності складається з декількох обов’язкових елементів. По-перше, це 
наявність певної групи виконавців. По-друге, це наявність особи, що призначена і націлена узгодити всі 
дії виконавців, скеровуючи їх на досягнення визначеної мети. Досить проста, на перший погляд, 
структура процесу спільної діяльності надзвичайно ускладнюється, якщо звернутися до таких 
параметрів, як зміст діяльності організатора і виконавців; умови, за яких їхні дії набувають якості 
спільних; засоби, що забезпечують наявність та продуктивність такого типу діяльності у групі. 

У процесі напрацьовування форм взаємодії учнів, майбутні вчителі власне опановують організацію їх 
спільної навчальної діяльності на уроках музики. 

Учителі покликані розвивати пізнавально-творчі можливості учнів у їх активній музичній діяльності, 
якою вони керують і яку спрямовують на розвиток пізнавальних інтересів учнів. 

Теоретичний аналіз сучасних психолого-педагогічних досліджень дозволяє стверджувати, що 
навчання у спільній діяльності учнів є альтернативним щодо традиційної системи навчання. Специфіка 
його полягає в тому, що вчитель створює атмосферу, яка забезпечує творче навчання; співставлення і 
обмін засобів предметних перетворень через розподіл їх між учасниками діяльності. Це сприяє зміні 
особистостей учнів, гуманізації їхніх відносин: віра в можливості один одного, визнання унікальності 
кожного, свобода вибору, взаємоповага, допомога, співчуття. 

На теперішній час виокремлюються три форми взаємодії, які є основою організації спільної 
навчальної діяльності: 1) спільно-індивідуальна, коли кожний учасник робить свою частину спільної 
роботи незалежно від інших; 2) спільно-послідовна, коли загальна задача виконується послідовно 
кожним учасником; 3) спільно-взаємодіюча, коли має місце одночасна взаємодія кожного учасника з 
усіма іншими. Значущим є те, що кожен з її учасників привласнює засіб діяльності іншого й ті нові 
засоби, що розробляються ними спільно, завдяки чому проходить інтеріоризація зовнішніх дій, що 
розподілені колективно, у внутрішні, індивідуальні. 

У процесі навчання на основі спільної навчальної діяльності учнів роль вчителя – організаційна. Вона 
виявляється у необхідності створення умов для виникнення взаємовідносин між учнями як суб’єкт-
предметного характеру (учень → предмет діяльності), так і суб’єкт-суб’єктних відносин (учень ↔ 
учень).  

У цьому контексті функції вчителя полягають у тому, щоб у системі "вчитель → учень → підгрупа 
учнів" управляти і коригувати пізнавальний процес; організовувати навчання шляхом використання 
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активних методів; організовувати оціночну діяльність; навчати творчо переносити набуті знання, вміння 
і навички в соціокультурну діяльність. 

Одне з головних питань, що розв’язують науковці, досліджуючи процес підготовки майбутнього 
вчителя у вищій школі, пов’язане з визначенням ефективності тієї чи іншої моделі підготовки, що 
пропонується. Найчастіше для визначення цього питання обирається певний показник успішності 
підготовки майбутніх учителів. За основу такого показника приймають професіограму або модель 
особистості майбутнього фахівця, що складається із системи вимог до його діяльності і переліку знань та 
вмінь, особистісних якостей, що можуть їх задовольнити. З огляду на цю модель визначається зміст та 
складові підготовки майбутнього вчителя у вищій школі. Вважається, що він є тим кращим, чим повніше 
результати підготовки відповідають показникам професіограми. 

У контексті означеного підходу певне коло науковців якість підготовки студентів до професійно-
педагогічної діяльності визначає за наявністю та розвиненістю навичок і вмінь, що забезпечують 
відтворення провідних функцій педагогічної діяльності, а саме: конструктивної, комунікативної, 
організаційної, гностичної, прогностичної та інших. 

Ми виходимо з того, що за час навчання у вищому педагогічному навчальному закладі неможливо 
засвоїти вичерпного обсягу знань і навичок, необхідних для забезпечення професійної діяльності. 
Обумовлено це, в першу чергу, тим, що обсяг знань, які мають забезпечувати виконання вчителем вимог 
своєї професійної діяльності, протягом часу постійно зростає, оновлюється і принципово змінюється за 
своїм змістом. По-друге, термін навчання у вищій школі, його насиченість переважно теоретичною 
підготовкою майже не залишає місця для набуття практичного досвіду в педагогічній діяльності, без 
чого неможливе усвідомлене, а не формальне, механічне, формування досконалих професійно-
педагогічних умінь і навичок. Отже, як справедливо зазначають окремі автори, завдання полягає в тому, 
щоб визначити необхідний мінімум змісту підготовки, який забезпечить професійну компетентність [3; 
4]. 

Нормативною моделлю професійної компетентності вчителя виступає його кваліфікаційна 
характеристика. Реального відтворення ці нормативні характеристики набувають у змісті нормативних 
програм. Перша складова нормативної моделі – теоретичні (психолого-педагогічні, спеціальні) знання - є 
необхідною, але недостатньою складовою професійної компетентності. Друга складова – це педагогічні 
вміння, сукупність певним чином упорядкованих інтелектуальних і практичних дій, завдяки яким 
теоретичні знання реалізуються у практиці. 

Якщо розглядати компетентність у межах її розуміння як наслідок у розвитку певних розумових 
процесів, то визначальними характеристиками її треба вважати рівень узагальнення та спосіб вирішення 
проблем. 

Ми сприймаємо професійну компетентність майбутнього вчителя як узагальнюючий показник його 
теоретичної і практичної підготовленості до виконання професійної діяльності, пов’язаної з вихованням і 
навчанням іншої людини. Вирішення завдань, пов’язаних з музично-естетичним вихованням, зокрема, з 
організацією спільної навчальної діяльності учнів, суттєво обмежує простір професійної компетентності 
вчителя й конкретизує його. Відповідно до цього ми розглядаємо професійну компетентність 
майбутнього вчителя музики щодо організації і проведення спільної навчальної діяльності учнів як 
окрему складову його загальної професійної компетентності. 

Отже, професійна компетентність вчителя музики стосовно організації спільної навчальної діяльності 
учнів – це складова загальної професійної компетентності, яка конкретизує його теоретичну і практичну 
підготовленість щодо розв’язання питань, пов’язаних з організацією означеної діяльності в умовах 
шкільного уроку музики.  

Складовими означеної професійної компетентності вчителя музики вважаємо базу знань, систему дій, 
що забезпечують практичне вирішення завдань його професійної діяльності як вчителя музики щодо 
організації на уроці спільної навчальної діяльності учнів; зацікавленість у здійсненні цієї роботи; 
рефлексію професійної діяльності. За цими ознаками ми проводили діагностику підготовки майбутніх 
учителів музики до організації спільної навчальної діяльності учнів на уроці. 

Мотивацію здійснення цієї діяльності ми розглядали як зацікавленість і спроможність студентів 
використовувати на уроках інтерактивні форми діяльності; прагнення організовувати навчальну 
діяльність учнів за схемою "вчитель – учень – група (підгрупа) учнів"; пошук і використання на уроці 
таких змістовних форм діяльності, які вимагають колективної роботи учнів, стимулюють пошук 
спільного рішення запропонованих завдань. 

Аналіз існуючого процесу підготовки майбутніх учителів музики показав, що досліджуваний 
компонент професійної компетентності не отримує достатнього втілення, тому був визначений зміст 
підготовки студентів до організації спільної навчальної діяльності учнів на уроках музики: знання 
типології відносин учнів один до одного та вчителя до учнів; технології та стилів організації навчальної 
взаємодії в системі "учень ↔ учень", "учень ↔ група учнів"; педагогічних заходів, прийомів щодо 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 21. Педагогічні науки 

 
84 

організації спільної навчальної діяльності учнів; оволодіння інтерактивними методами, котрі 
стимулюють взаємодію учнів у класі. 

Запропонована концепція підготовки майбутніх учителів до організації спільної навчальної діяльності 
учнів на уроках музики реалізується в певних педагогічних умовах підготовки студентів до означеної 
діяльності, до яких відносимо: формування у майбутніх учителів музики зацікавленого ставлення до 
організації спільної навчальної діяльності учнів. При її обґрунтуванні ми виходили з того, що одним із 
завдань професійної підготовки студентів у вищому педагогічному закладі є формування стійкої 
мотивації на успішність вирішення виробничих завдань, здатність приводити існуючі умови у 
відповідність із сучасними вимогами, які випливають із мети, змісту навчально-виховного процесу та 
його власного бачення проблем виховання.  

Як важливу, провідну умову підготовки майбутніх учителів музики до організації спільної навчальної 
діяльності учнів на уроці визначаємо виокремлення і об’єктування знань про сутність і засоби організації 
спільної навчальної діяльності учнів на уроці музики, набуття навичок та умінь організації такого виду 
діяльності учнів шляхом особистого напрацьовування досвіду на практиці. 

Наступною умовою підготовки майбутніх учителів музики до організації спільної навчальної 
діяльності учнів визначаємо створення навчально-виховного середовища, спрямованого на формування у 
студентів здатності до рефлексії. Рефлексія дозволяє вчителю як суб’єкту професійно-педагогічної 
діяльності встановити для себе простір активної дії. Межі його окреслені, з одного боку, властивостями 
самого об’єкта, з другого боку – ставленням до даного об’єкта своєї діяльності і самого себе інших 
суб’єктів, з третього – своїми реальними можливостями як суб’єкта в оволодінні властивостями об’єкта, 
діяльністю по його перетворенню і встановленню взаємодії з іншими суб’єктами. 

В залежності від того, яким чином організована діяльність майбутнього вчителя музики в 
навчальному процесі, які цінності й еталони ним освоюються, залежить і якість даної діяльності. З 
огляду на це, наступною педагогічною умовою підготовки майбутніх учителів музики до організації 
спільної навчальної діяльності учнів визначаємо оволодіння методами організації спільної навчальної 
діяльності учнів на уроках музики в школі. 

Таким чином, реалізація удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів 
музики передбачає набуття ними знань та напрацюванням досвіду організації спільної навчальної 
діяльності учнів, що відповідає реальним потребам сучасної освіти. 
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Борисенко Т.Г. Совершенствование профессиональной подготовки будущего учителя музыки к 
организации совместной учебной деятельности школьников. 

В статье рассматривается проблема профессионально-педагогической подготовки будущих учителей 
музыки к организации совместной учебной деятельности учащихся. Автор раскрывает теоретические и 

практические аспекты подготовки студентов к организации данной  деятельности. 

Borisenko T.H.  Improving Prospective Music Teachers’ Professional Training Aimed to Organize  Pupils’ 
Joint Study Activities. 

The article focuses on the problem of prospective  music teachers’ professional and pedagogical training 
aimed at further organization of  pupils’ joint study activities. Defined also are theoretical and practical 

aspects of this training. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ КУРСУ "МЕТОДИКА ТРУДОВОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ" 
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

Автори статті пропонують програму інтегрованого курсу та методичні рекомендації щодо її 
реалізації, наголошуючи на важливе місце даного предмета у підготовці вчителів початкової ланки 

освіти. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507 "Про перелік 
напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 
відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" та постановою Кабінету Міністрів України від 20 
січня 1998 року № 65 "Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційними рівні (ступеневу 
освіту)" підготовка педагогів за спеціальністю "Початкове навчання" (кваліфікація – вчитель початкових 
класів) може здійснюватися за чотирьохступеневою системою на відповідних освітньо-кваліфікаційних 
рівнях: І – молодший спеціаліст, ІІ – бакалавр, ІІІ – спеціаліст, IV – магістр. Таку підготовку можна 
здійснювати на базі одного або декількох вищих педагогічних навчальних закладів різних рівнів 
акредитації. 

Початкова освіта визначена в Україні як обов’язкова, фундаментально-необхідна для подальшого 
життя і навчання дитини, як навчально-виховна діяльність, що органічно поєднує родинне та суспільне 
виховання, є максимально пристосованою до природних особливостей та індивідуальних здібностей, 
інтересів, потреб дитини. Це знаходить своє відображення у структурі Державних стандартів початкової 
загальної освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року 
№1717. 

Зважаючи на те, що кожна людина, яка живе в інформаційно та технологічно насиченому світі, 
повинна засвоїти основи технологічної культури і що технологічна освіта молоді стала об’єктивною 
необхідністю, нами був розроблений й апробуваний в Хмельницькому гуманітарно-педагогічному 
інституті курс "Методика трудового та професійного навчання", який став складовою частиною процесу 
професіоналізації майбутніх учителів початкових класів.  

Трудове навчання відіграє важливу роль у розумовому і фізичному розвитку школярів, у формуванні 
їхнього світогляду, вирішенні завдань навчання і виховання з опорою на культурно-історичний розвиток 
людства, який знайшов відбиток в одному з найпотужніших пластів цивілізації – виробництві. Цей 
навчальний предмет ознайомлює школярів з основами виробничої діяльності, сприяє їхній підготовці до 
життя, формує необхідні навички майбутньої трудової діяльності в усіх сферах виробництва. 

В.О. Сухомлинський вважав трудове виховання практичною підготовкою молодого покоління до 
життя, активної участі у спільному виробництві, засобом розкриття й гармонійного розвитку 
індивідуальних здібностей і нахилів особистості. Головна мета уроків трудового навчання – розвиток 
особистості школяра, підготовка його до творчої діяльності в умовах ринкових відносин, тому що 
потрібна не просто індивідуальність, а творча особистість, здатна ставити і вирішувати соціально-
важливі завдання, здатна швидко орієнтуватися у стрімких змінах сучасного середовища.  

І тому стає зрозуміло, що в XXI ст. технічні знання, технічна культура молодої людини, яка вступає 
до життя, настільки ж важлива, як і гуманітарна, і природонаукова культура, якими вона оволодіває у 
школі. Доречно зазначити, що в основу реалізації всіх змістових ліній освітньої галузі покладено 
проектно-технологічну діяльність, яка інтегрує всі види сучасної діяльності людини: від появи творчого 
задуму до реалізації готового продукту. Тобто мова повинна йти вже не про трудове навчання, а про 
початкову технічну освіту як  невід’ємний компонент сучасної загальної середньої освіти.        

 

Пояснювальна записка 
Програма курсу "Методика трудового та професійного навчання" передбачає підготовку студентів за 

спеціальністю 7.01.01.02 ("Початкове навчання") до проведення уроків трудового навчання в 1-3 (1-4) 
класах загальноосвітньої школи. Вона включає оволодіння загальними методами викладання предмета з 
опорою на засвоєння теоретичних і практичних знань і умінь про найбільш розповсюджені матеріали, їх 
властивості, технологію виробництва та обробки; навчання студентів практичному застосуванню 
найпростіших інструментів і пристосувань для обробки різних матеріалів, дотримання правил безпеки 
праці та гігієни; ознайомлення з прийомами художнього конструювання, оволодіння основами культури 
праці.  
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Навчальними планами підготовки вчителів початкових класів передбачено вивчення циклів 
гуманітарно-лінгвістичної підготовки фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін. 

Фундаментальна психолого-педагогічна підготовка вчителів здійснюється в процесі вивчення таких 
дисциплін, як психологія, педагогіка та методики викладання предметів, що вивчаються в початкових 
класах. Таким чином, "Методика трудового та професійного навчання" є одним з профілюючих 
предметів у ступеневій підготовці вчителя початкових класів. Цей курс не дублює інші дисципліни 
(педагогіку, психологію тощо), а знаходиться з ними в тісному зв’язку. Викладання дисципліни базується 
на теоретичній і практичній підготовці студентів з багатьох курсів циклу гуманітарно-лінгвістичної 
підготовки та циклу фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін, однією з яких є "Практикум 
в навчальних майстернях з методикою навчання", яка викладається на I освітньо-кваліфікаційному рівні 
"молодший спеціаліст". 

Даний предмет викладається на 6 курсі (12 семестр) ІІІ освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст". 
Курс "Методика трудового та професійного навчання" передбачає форму контролю у вигляді заліку. У 
лекційному розділі курсу розкриваються методологічні основи науки, форми і методи викладання, 
обґрунтовується правомірність інтеграційного підходу в умовах науково-технічного прогресу і 
перебудови соціально-економічного розвитку нашого суспільства. Вивчаються методика творчого 
пошуку в трудовому навчанні, розглядаються найбільш педагогічно ефективні форми й методи 
організації навчального процесу на уроці праці. В окремі теми виділені організація позаурочної та 
професійної роботи.  

Самостійна робота студентів складається з двох видів: репродуктивної, для формування необхідних 
умінь і навичок технологічного характеру, і навчальної методичної підготовки, яка стимулює 
становлення творчої активності особистості майбутнього вчителя. 

З ряду тем студенти готують перспективні і календарні плани, плани-конспекти уроків. Всі навчальні 
завдання й творчі доробки складатимуть необхідний дидактичний матеріал для проведення майбутніх 
уроків трудового навчання (в тому числі й під час педагогічної практики).   

Такий підхід до програми забезпечує підготовку майбутніх вчителів до залучення молодших 
школярів для вирішення творчих завдань як технічного, так і художнього характеру. А розвивати 
творчий потенціал дитини може вчитель, який є сам творчою особистістю. 

Загальна кількість годин – 26, лекцій – 12, практичних – 2, семінарських – 12, самостійна робота 
студентів – 10.   

 

Навчально-тематичний план курсу  "Методика трудового та професійного навчання" 
1. Генезис та трансформація трудового навчання як шкільного предмета. Інноваційні технології у 

викладанні предмета в початкових класах.  Лекція (2 год). 
2. Принципи трудового навчання. Лекція (2 год). 
3. Пропедевтика профорієнтації в трудовому вихованні. Семінар (2 год). 
4. Сучасні вимоги до вчителя та уроку трудового навчання. Лекція (2 год). 
5-6. Нестандартні підходи до уроку трудового навчання в загальноосвітній школі.  Лекція (2 год), 

семінар (2 год). 
7. Інтеграція на уроці трудового навчання. Художня праця як інтегрований курс трудового навчання 

та образотворчого мистецтва. Лекція (2 год). 
8. Інтегрування уроків трудового навчання з предметами гуманітарного циклу. Семінар (2 год). 
9. Інтегрування уроків трудового навчання з предметами математико- природничого циклу. Семінар 

(2 год). 
10. Інтегрування уроків трудового навчання з предметами естетичного циклу. Семінар (2 год). 
11. Позакласна і позашкільна робота в системі сучасної освіти. Лекція (2 год). 
12. Досвід роботи позашкільних закладів регіону. Розробка позакласних заходів з трудового 

навчання. Семінар (2 год). 
13. Підсумкове заняття. Розв’язання педагогічних задач і завдань, їх аналіз 
 

Наводимо теми та плани лекцій. 
Генезис і трансформація трудового навчання як шкільного предмета. Інноваційні технології у 

викладанні предмета в початкових класах 
1. Трудове навчання як самостійний навчальний предмет. 
2. Сучасний стан розвитку трудового навчання. 
3. Методологічні основи трудового навчання. 
4. Використання інноваційних технологій у викладанні предмета в початкових класах. 
5. Ознайомлення з новими підручниками та методичними посібниками з предмета. 

 

Принципи трудового навчання 
1. Загальнодидактичні принципи на уроках трудового навчання. 
2. Принцип політехнізму та його реалізація на уроках трудового навчання 
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3. Зміст політехнічної підготовки молодших школярів та  ознайомлення їх з трудовою діяльністю 
дорослих.  
4. Первісна профорієнтація та ознайомлення учнів з виробництвом під час екскурсій. 
5. Методика проведення та форми профорієнтаційної роботи в процесі трудового навчання. 

 

Сучасні вимоги до вчителя та уроків трудового навчання 
1. Провідна роль учителя в навчально-виховному процесі. 
2. Підготовка та підвищення кваліфікації вчителя початкових класів з трудового навчання. 
3. Підготовка вчителя до уроків трудового навчання. 
4. Обладнання уроків трудового навчання. 
5. Планування трудового процесу учнів. 
6. Оцінка результатів праці молодших школярів. 

 

Нестандартні підходи до уроку трудового навчання в загальноосвітній школі 
1. Нестандартні підходи до уроку трудового навчання.  
2. Типи нестандартних уроків. 
3. Характеристика та особливості побудови нестандартних уроків з трудового навчання.   

 

Інтеграція на уроці трудового навчання. Художня праця як інтегрований курс 
трудового навчання та образотворчого мистецтва 

1. Зміст трудового навчання в початкових класах. Аналіз програми. 
2. Інтеграція навчальної діяльності. 
3. Художня праця – інтегрований курс. Взаємозв’язок трудового навчання та інших предметів.  

 

Позакласна і позашкільна робота з трудового навчання в системі сучасної освіти 
1. Завдання і особливості організації позакласної роботи в початкових класах. 
2. Організація гурткових занять та методика їх проведення. 
3. Масові форми позакласної роботи. 
4. Організація суспільнокорисної, продуктивної праці. 
5. Специфіка діяльності позашкільних закладів освіти. Система клубної та гурткової роботи. 
6. Організація роботи позашкільних закладів в регіоні. Ознайомлення з системою роботи школи 
мистецтв, будинку школяра, клубів та ін.  

 

Рекомендації з організації поточного підсумкового контролю 
Поточний контроль за засвоєнням матеріалу дисципліни проводиться в процесі участі студентів у 

семінарських, практичних заняттях з відповідних тем, які розглядались на лекціях, самостійного 
ознайомлення з літературою даного курсу, оцінки підготовлених рефератних доповідей з обраної теми, 
усних відповідей на лекціях та письмових творчих робіт. 

Після закінчення семестру студенти складають диференційований залік.  
Зміст, форми і методи роботи за даною програмою спрямовані на формування творчої особистості 

майбутнього вчителя початкової школи. Такий вчитель повинен характеризуватися  досить високим 
рівнем художньої культури, володіти системою політехнічних знань та умінь, а також методикою 
творчого пошуку.  

 

Матеріал надійшов до редакції 16.03.2005 р. 

Бучковская В.В., Бучковская Г.В. Интеграция  содержания   курса "Методика трудового та 
профессионального обучения" в процессе подготовки учителя начальных клас сов. 

В статье авторы предлагают программу интегрированного курса и методические рекомендации по ее 
использованию, обращая внимание на важное место данного предмета в подготовке учителей 

начальных классов. 

V.V.Buchkivska, G.V. Buchkivska. Integration of the Contents of the Course "Methodology of Labour and 
Professional Training" in the Process of the Primary School Teachers Training. 

The authors propose a syllabus of the integrated course and methodological recommendations for its 
application, with special attention to the importance of the subject mentioned in primary school teacher training. 
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ІМПРЕСІОНІСТИЧНА СТИЛІСТИКА У ФОРТЕПІАННИХ ТВОРАХ В. БАРВІНСЬКОГО 
(НА МАТЕРІАЛІ ЦИКЛУ "КОЛЯДКИ І ЩЕДРІВКИ") 

У статті аналізуються фортепіанні п’єси циклу "Колядки і щедрівки" В. Барвінського,  досліджується 
музична мова митця, яка розкриває риси імпресіоністичної стилістики в контексті сецесійного напряму 

творчості В. Барвінського. 

Сучасна українська національна школа вимагає переосмислення теоретичних проблем музичного 
виконавства, особливо це пов'язане з ростом виконавської майстерності, що веде за собою необхідність 
створення в сучасній музичній педагогіці ефективної системи професійної підготовки музикантів-
виконавців.  

Різноманітні проблеми, які доводиться вирішувати у виконавському мистецтві, виникають під час 
вивчення творчості українських композиторів (несправедливо забутих через соціальні обставини), твори 
яких вирізняються новою тематикою та особливостями образної драматургії.  

За роки незалежності Української держави з’явилось чимало наукових досліджень, статей, 
монографічних праць відомих музикознавців (С. Павлишин, Л. Кияновська, Н. Кашкадамова, О. Смоляк, 
Л.Філоненко, Р. Савицький-мол. та ін.), спрямованих на відродження та вивчення доробку українських 
композиторів, чия  спадщина довгий час замовчувалася.  

Враховуючи професійну спрямованість  майбутніх учителів музики, саме вивченню творів В. Бар-
вінського, Р. Савицького, Д. Січинського, Н. Нижанківського приділяється значна увага в класах 
основного інструмента та хорового диригування на музично-педагогічних факультетах педагогічних 
вищих навчальних закладів. У контексті цього спинимося на музичних творах, зокрема "Колядках і 
щедрівках для фортепіано зі словесним текстом" В. Барвінського, які з кожним роком все активніше 
входять до репертуару студентської молоді й стають улюбленими серед слухачів.  

Мета статті: висвітлити риси імпресіоністичної стилістики у фортепіанній творчості В. Барвінського. 
З мети випливають такі завдання: виявити взаємозв’язок стильових ознак романтизму та імпресіонізму 
на матеріалі фортепіанного циклу В. Барвінського "Колядки і щедрівки". 

 В. Барвінський увійшов в українську музику на початку XX ст. в час, коли в українському мистецтві 
поширився сецесійний напрям. "Сецесія – (полістилістика), або ж модерн, виник на межі XIX і XX 
століть і був дуже широким, змикався з такими стилями, як імпресіонізм, неокласицизм і містив у собі 
їхні елементи. Але українським митцям ближчим виявилося неоромантичне забарвлення сецесії " [1:25].  

Вплив імпресіоністичної техніки найбільше позначився на принципах гармонії та фактури В. 
Барвінського. Слід підкреслити, що " на ґрунті української музичної традиції імпресіоністична гармонія 
укладається досить непросто. Пісенна, яскраво емоційна природа нашої музики лише опосередковано 
сприймає "відсторонену" барвистість, колористику, що є невід'ємним знаком творчості К. Дебюссі, але 
Барвінський знаходить можливості знайти між ними спільні лінії перетину, використовуючи виразові 
можливості варіантно-варіаційних форм, найбільш поширених в українському фольклорі "[2:17]. 
Найбільш імпресіоністичними серед фортепіанних творів В. Барвінського є цикли "Любов" і "П'ять 
прелюдій для фортепіано," хоча вплив імпресіоністичної стилістики, як складової сецесії, 
прослідковується в багатьох творах композитора. Типові імпресіоністичні прийоми – об’ємна 
(одноголосне звучання крайніх регістрів фортепіано без заповнення середини, що дозволяє зберегти 
прозорість), багатопланова фактура, мелодія, прихована в мелодичному фоні, складна ладогармонічна 
мова, основана на несподіваних змінах далеких тональностей, на частому застосуванні нерозв’язаних 
дисонантних співзвуч (альтерованих нонакордів, ундецимакордів), що поєднуються зі спрощенням, 
архаїзацією ладового мислення (натуральними ладами, пентатонікою, цілотоновими комплексами) – у 
творах В. Барвінського прослідковуються фрагментально, оскільки певна статичність, заглибленість, 
застиглість образів, властива К. Дебюссі, у творчості В. Барвінського не знайшли відображення.  

Деякі п'єси циклу "Колядки і щедрівки для фортепіано зі словесним текстом" забарвлені елементами 
імпресіонізму та романтизму.   

Цикл складається із 22- х п'єс, але не всі п'єси мають імпресіоністичні риси. Навіть протягом одного 
твору не прослідковуються до кінця риси одного стилю. Це аргументується тим, що в колядці "Небо і 
земля" №3[3:6] на рівні взаємодіють риси романтизму (пісенність, чіткість форми, терцові зіставлення 
побудов) в заспіві та імпресіонізму (барвистість гармонії, фонічні ефекти) у приспіві.  

П'єса урочиста, святкова. За будовою складає куплетну форму. Для її обробки композитор використав 
поєднання гомофонно-гармонічного та поліфонічного багатоголосся. Заспів починається одноголосо, але 
вже в другому такті тема звучить терцією вище, поступово кількість голосів у заспіві збільшується до 4-
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х, у приспіві – до 8-ми. На словах "поклін складають, а пастирі грають" діапазон викладу розширюється 
до 4-х октав. Квінти в басу: соль-ре, до-соль на витриманій педалі, виклад септакордами, надають 
чотиритактній побудові колористичного звучання, підсилюють кульмінаційний момент. Будова першого 
речення (1+1+2) витікає зі словесного тексту. Короткі ліги по тактах на початку є, скоріше, 
фразувальними.  

Виконавську проблему складає виклад теми і супроводу подвійними нотами і ведення мелодії "на 
одному диханні". У приспіві – стрибки в лівій руці і вміле володіння педаллю, що надають п'єсі 
тембрального багатства, розширення діапазону звучання до 4-х октав, що примушує  згадати про вплив 
імпресіоністичної стилістики на виконавські засоби виразності.  

Колядка "У Вифлеємі нині новина" №19 [3:16] – найбільш імпресіоністична з усього циклу, за 
будовою має куплетну форму. Починається із чотирьохтактного вступу (тільки дві колядки циклу мають 
вступ, названа вище і "На небі зірка" №5 з однотактним вступом) і, на відміну від інших п'єс, закінчення. 
Цей твір теж святкового, урочистого характеру, який досягається завдяки арпеджіато, акцентам, 
форшлагам. "Порожні" квінти в супроводі  протягом усього твору, а також у вступі і закінченні ніби 
імітують святкові передзвони. Фактура з наближенням до кульмінації ускладнюється. Кульмінація на 
приспів ("В яслах сповитий...") підсилюється динамікою f-ff, акордовою фактурою, широким діапазоном 
викладу, гармонією з нерозв'язаних септакордів. Ця п'єса від виконавця вимагає досконалого володіння 
педаллю у зв'язку з нашаровуванням септакордів на квінтовий бас. Трьохрядковий виклад фактури 
ставить проблему регістрової диференціації, яка допомагає повніше розкрити характер твору.  

Колядка "Не плач, Рахиле" №20 [3:18] - яскравий приклад сецесії у фортепіанних творах. У цій 
обробці знайшли своє втілення риси імпресіоністичної та романтичної стилістики. У творі переплелися 
елементи поліфонічного та гомофонно-гармонічного складу письма. Будова колядки куплетна. Заспів 
поділяється на три музичні фрази (2+2+4 такти) - структура підсумування. На початку тема звучить у 
верхньому голосі. Середній і нижній голоси викладено за принципом контрастної поліфонії. Тональний 
план першої побудови – I-II7-V7-I. Друга фраза звучить у тональності В-dur (у паралельному мажорі). У 
новому ладовому колориті тема звучить світліше. Завершує заспів третя фраза, яка є найбільшою за 
розмірами, розширеною за рахунок низхідної секвенції.  

Приспів контрастує до заспіву. Зівставлення двох різнохарактерних розділів – заспіву і приспіву – 
відбувається і за характером, і за фактурою, і за будовою, і за темпом, і в гармонічному плані. Тут також 
знаходимо секвенційний хід потактово в перших чотирьох тактах (g-moll) і наступних чотирьох тактах 
(В-dur).  

Тонкий ліризм народної пісні, мелодизований супровід, що нагадує шопенівську фактуру і вимагає 
виразного інтонаційного виконання, поліфонічний та гомофонно-гармонічний виклад, динамічні і 
агогічні наростання, випуклі кульмінації, притаманні романтизму, поєднуються з цікавими альтераціями 
гармонії # III, # IV, # VI у приспіві. Хроматичний підголосок у середніх голосах, внаслідок чого 
виникають незвичні акордові поєднання, підсилені єдиною педаллю, tempo rubato і динамічні зміни 
наштовхують на думку про деякі риси імпресіоністичної стилістики, які не так яскраво виражені 
протягом цілої п'єси.  

Сецесійний стиль ставить перед виконавцем ряд завдань, а саме: "широке і випукле мелодійне 
фразування, неспішне і детальне розгортання музичної фрази, розкриття деталей фактурної 
багатоплановості, окремих співзвуч, підкреслення цікавих гармонічних зворотів, підголосків. Все це 
підпорядковано цілісності звучання і розгортанню музичної думки" [1: 27] .  

Наведемо ще один приклад. Лемківська щедрівка "Був Святий Вечір" [3:20], яка написана у куплетно-
варіаційній формі (А + A1). Контраст заспіву і приспіву тональний (h-moll, Е-dur гарм.). Поєднання таких 
тональностей (мажорна субдомінанта в мінорі) не є характерним для західної музики, це бере свій 
початок з народних джерел.   

Характерною ознакою лемківської мелодики є синкопа у 2-му та 4-му тактах, яка виділяється 
композитором або форшлагом, або динамікою на слова "ой, дай Боже", "ой, Біг му дав". В. Барвінський 
використовує характерну для лемківських пісень перемінність метру 3/4,4/8,6/8.  

У другому куплеті тональний план і структура першого куплета зберігається, але змінюється фактура, 
з'являються поліфонічні прийоми – підголоски  в середніх голосах, органний пункт "мі-сі". Ці "порожні" 
квінти на педалі, розширення діапазону викладу, альтеровані акорди ДД, колористичні гармонізовані 
зіставлення у перегармонізації теми, динамічний план "p-mf" надають п'єсі імпресіоністичного звучання. 

Елементи сецесії спостерігаємо і в галицькій щедрівці "Нова радість стала" №4 [3:7]. Заспів простий 
за будовою (4-хтактне речення ). Тема заспіву проводиться на простих гармонічних послідовностях і 
проста за викладом – тризвуками з їх оберненнями. Лаконізм фактури передає характер п'єси – величний 
і урочистий ("Нова радість стала, яка не бувала."). Але вже в приспіві фактура змінюється двічі (в 2-му і 
в 3-му реченнях) і має елементи підголоскової поліфонії, яка є характерною рисою фортепіанного стилю 
В. Барвінського. Мелодична лінія кожного з голосів доволі розвинена та самостійна, але при 
поліфонізації фактури присутня гармонічна основа, завдяки чітко вираженій функції басу.  

Третє речення в структурі (А+В+В1) деякими моментами – мелодизованим супроводом, "порожніми" 
квінтами, розширенням діапазону викладу і передусім колористичністю звучання септакордів, 
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оздоблених педаллю, в поєднанні з пісенністю теми, її акордовим викладом – пояснюють стильові ознаки 
романтичної та імпресіоністичної стилістики, які фрагментарно зустрічаються в багатьох п'єсах циклу.  

Інші колядки збірки носять романтичну забарвленість, яка розкривається в програмності, у зверненні 
до жанру мініатюри, в образно-емоційній настроєності, камерності, елегійності, що витікає з української 
народної пісні.  

Галицька колядка "На небі зірка" №5 [3:7] написана у куплетній формі. Тема викладена у верхньому 
голосі терціями, далі секстакордами і кварт-секстакордами. Супровід – тонічна квінта (f-с), у другому 
реченні приспіву вона звучить у різних регістрах, взята на педалі, надає свіжості та оригінальності 
звучанню п'єси.  

Фактура заспіву прозора. Це допомагає підсилити зміст тексту: "На небі зірка ясна засяла, світ любим 
сяйвом сповила. Хвиля спасення нам завітала, Діва днесь Сина зродила". Приспів контрастує до заспіву і 
структурно (не носить квадратної структури - 4+2 такти), і фактурно. Тут знайшли поєднання 
гомофонно-гармонічний і поліфонічний виклад письма (зокрема підголоскова поліфонія, яка характерна 
для народної музики). Таке контрастне зівставлення – фактурне, структурне, гармонічне, метричне, 
тематичне - зустрічаємо неодноразово протягом усього циклу. Колядки: "Небо і земля", "Нова радість 
стала", "На небі зірка", "У Вифлеємі нині новина", "Не плач, Рахіле", "Був Святий Вечір" - є яскравим 
підтвердженням вищесказаному.  

Розглянувши декілька п'єс із циклу В. Барвінського "Колядки і щедрівки", слід відзначити, що 
завдяки своєму таланту, використовуючи незмінну мелодію колядок і щедрівок, композитор зумів 
підняти просту мелодію через власну обробку на рівень п'єс концертного плану. Вони ставлять перед 
піаністом деякі виконавські проблеми. Передусім, це художність, образність, завершеність виконання 
невеличкої п'єси. Відштовхуючись від тексту, композитор виконавськими засобами виразності 
(фактурою, артикуляцією, динамікою тощо) підсилює значення слова.  

Цикл являє собою цікавий і новий матеріал для "застосування розмаїтого музичного змісту та 
використання розмаїтих пісенних, музичних форм не тільки для пересічного грача на фортепіані, але й 
кожного музично школеного." [4:3].   

У сучасній вищій школі зміст музичних дисциплін вимагає суттєвих змін, оскільки особливо гостро 
постає питання національного та морально-естетичного розвитку особистості. Вирішенню цієї проблеми 
сприяє введення в програми різних рівнів навчання мистецьких творів, які б виховували любов до 
рідного краю. Саме твори для фортепіано В. Барвінського, написані з великим естетичним смаком та із 
знанням виконавської фактури, є високопрофесійним, патріотичним репертуаром, який заслуговує 
ширшого впровадження в практику вищих та середніх навчальних закладів. 
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Горбач  Е., Райчук М. Импрессионистическая стилистика в фортепианных произведениях 
В. Барвинского (на материале цикла "Колядки і щедрівки"). 

В статье анализируются фортепианные пьесы цикла "Колядки і щедрівки" В. Барвинского, исследуется 
музыкальный язык композитора, который раскрывает черты импрессионистической стилистики в 

контексте сецесийного направления в творчестве В. Барвинского. 

Horbac O.A., Rajchuk M.M. Impresionistic Stylistics in Piano Works by V. Barvinsky  
(on the material of the collection " Kolyadky and Shchedrivky"). 

The article analyses pieces for the piano from "Kolyadky and Schedrivky" collection and highlights the 
composer's music language which reveals the features of impressionistic stylistics in V. Barvynskyy's works. 
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УДК 483 (071. 1)  
В.І. Єрмак, 

старший викладач 
(Коростишівський педагогічний коледж)  

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ 

Автор статті на конкретних прикладах доводить ефективність використання міжпредметних зв’язків 
у формуванні навчально-пізнавальної культури молодших школярів на уроках рідної мови. 

За умов розбудови демократичної держави однією з найактуальніших залишається проблема 
постійного підвищення рівня освіти і культури народу. Тому так гостро стоїть сьогодні завдання – 
навчити школярів учитися, самостійно поповнювати знання, орієнтуватися у потоці інформації. Нові 
програми загальноосвітньої школи орієнтують учителя на потребу формування в учнів комплексу 
передбачених для кожної вікової групи міжпредметних або загальнонавчальних знань, умінь та навичок, 
що становлять основу навчально-пізнавальної культури [1: 25].  

Ідея реалізації міжпредметних зв’язків – важливий фактор, що сприяє підвищенню якості навчально-
виховного процесу у початкових класах. Розглядаючи формування навчально-пізнавальної культури 
молодших школярів, ми можемо стверджувати, що будь-яка культура, якщо вона  соціально корисна за 
своїм предметним змістом і направленістю, становить велику цінність для учнів. Нині у початкових 
класах пріоритети надаються розвивальній функції навчання, культу самостійності і нестандартності 
думки, який забезпечує здоровий інтелектуальний клімат класу. Для інтегрування окремих навчальних 
курсів у початковій школі існують об’єктивні причини й передумови.  

 Різні види  діяльності (художньо-трудова, малювання, читання, слухання тощо), які притаманні 
урокам інтегрованого змісту, роблять їх цікавими, запобігають втомлюваності дітей, посилюють інтерес 
до навчання та школи в цілому [2]. Говорити сьогодні про повну інтеграцію тих чи інших навчальних 
предметів поки ще рано, оскільки для цього необхідні спеціальні експериментальні дослідження, в яких 
мають взяти участь і дидакти, і психологи, і методисти. Тому міжпредметні зв’язки – це той дидактичний 
засіб, який передбачає комплексний підхід до формування й засвоєння змісту освіти, дає можливість 
здійснювати зв’язки між предметами для поглибленого, всебічного розгляду найважливіших понять. 

Уроки мови і читання дають широку можливість здійснювати міжпредметні зв’язки, оскільки вони 
ґрунтуються на спільних дидактичних цілях і в їх основі одні й ті ж види мовленнєвої діяльності: 
слухання, читання, висловлювання (усні й писемні).  

На уроках читання учні стикаються зі словами, правопис яких треба запам’ятати. Діти повторюють їх, 
записують на дошці. У програмах з української мови [3: 32], [4: 28, 41] чітко визначена кількість слів для 
запам’ятовування правопису і вимови одночасно. Їх варто опрацьовувати як на уроках рідної мови, так і 
читання. Коли на уроці мови учні вивчають власні назви, бажано записати імена, по батькові і прізвища 
відомих їм з уроків читання письменників. Корисно здійснювати і зворотний процес:  на уроках мови 
діти вчаться групувати предмети, давати їм загальні назви, використовуючи знання, вміння і навички з 
читання. Школярі знають, скажімо, що лопата, граблі, пилка, сокира – це знаряддя праці, а яблука, груші, 
сливи – фрукти; явища природи – це вітер, сніг, блискавка.  

На матеріалі відомих дітям віршів доцільно пояснювати нове, писати з пам’яті вибіркові диктанти. 
Знання про типи речення, одержані на уроках рідної мови, учні закріплюють у ході опрацювання 
художніх текстів на уроках читання, вчаться правильно інтонувати питальні, спонукальні, окличні 
речення.  

Ось ще деякі види вправ, у яких виразно проступають зв’язки між завданнями, що стоять перед 
уроками мови і читання.  

1. Вправи на розрізнення завершених і незавершених речень.  
1.1. Прочитай. Поміркуй, які рядки не можна вважати реченням:  
    Цікаво спостерігати за  
    Ось прилетів до старого дуба дятел  
    Цілий день не припиняє  
    Довгим дзьобом дістає шкідників  
    Між кущами сухого бурיяну.  
1.2. Запиши тільки речення. Не забувай ставити в кінці потрібний розділовий знак.  
1.3. Усно заверши незакінчене речення.  

2. Вправи, які потребують уміння розрізняти розповідні, питальні та спонукальні речення за їх 
роллю в мовленні, інтонацією, специфічними засобами побудови.  

Особливо ефективні вправи:  
• Прочитай розповідне речення.  
 Задзвонив синенький дзвоник на стеблі [5: 102]  
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• Тепер прочитай різні запитання, що стосуються змісту цього речення. Підвищуй голос на 
виділеному члені речення.  

- Що задзвонило на стеблі?  
- Який дзвоник задзвонив на стеблі?  
- Де задзвонив синенький дзвоник?  

Ці вправи сприяють логічному мисленню школярів, розвитку в них мовленнєвого і мовного аналізу, 
виразності висловлювання, читання. Адже на кожне з поставлених запитань учні мають дати різну 
відповідь, причому не структурою речення, а його інтонацією.  

Значні можливості для закріплення мовленнєвих умінь, пов’язаних із реченням, закладені в 
роботі над текстами на уроках читання.  

Наприклад: 1. Прочитай запитання на дошці, пов’язані з прочитаним  текстом.  
 2. Відшукай у тексті речення, що є відповідями на запитання.  
 3.  Якими є ці речення за метою висловлювання?   
 4.  Чи можна слова "Наберіть нам із криниці свіжої води і дайте напитися" сприйняти як 

ввічливе прохання? (Ні, це більше схоже на команду, розпорядження).  
Систематичним застосуванням знань про речення, одержаних на уроках рідної мови, у ході 

опрацювання художніх текстів на уроках читання в учнів успішно формуються аналітико-синтетичні 
мовленнєві уміння. Різноманітні вправи спонукають дітей визначати головну думку твору, домислювати 
ситуації. Школярі люблять працювати над текстом, добирати заголовки, розрізняти жанри. Такі завдання 
активізують їх мислення, розвивають пізнавальні інтереси.  

У розвитку навчально-пізнавальної культури важливе значення має проблемно–пошукова ситуація – 
постановка перед учнями певних пізнавальних завдань, що містять у собі протиріччя, спричиняють 
дискусії, спонукають до роздумів, висновків.  

Інколи слід створити таку ситуацію, щоб учні переконалися у недостатності своїх знань, відчули 
потребу набути нові. Наприклад:  

Визначте слова одного кореня. Поміркуйте і скажіть, чи однакові за значенням корені першого і 
другого рядків:  

 1. Літак, літати, приліт, перелітні. 2. Літо, літечко, літній, по-літньому.  
Діти залюбки працюють над такими завданнями, доходять висновку, що в усіх цих словах корінь за 

звучанням однаковий, але значення слів різне, отже вони не спільнокореневі.  
Для розвитку пізнавальних інтересів дітей варто застосовувати і вправи на складання речень за 

схемами:  
1.  ─────  ═════   ~~~~~~ . 2. ~~~~~~  ─────  ═════ . 3. ═════  ───── . 

Розвитку творчої активності молодших школярів сприяють і вправи з ігровими елементами, 
наприклад, "Пограйтесь у слова": корінь мій у слові "лісник", суфікс у слові "грибочок", а звуть мене .... 
(лісочок). Гру можна використовувати при вивченні будь-якого матеріалу. Вона активізує набуті знання, 
розвиває творчу думку, кмітливість школярів. І все це разом узяте сприяє формуванню навчально-
пізнавальної культури засобами міжпредметних зв’язків, зокрема мови і читання.  

Пізнавальні уроки повинні мати чітко сформульовані навчально-пізнавальні завдання, для вирішення 
яких потрібні знання з інших предметів.   

Здійснення міжпредметних зв’язків спрямовується при цьому на пояснення причинново-наслідкових 
зв’язків; такий урок повинен містити висновки узагальнювального характеру, що спираються на зв’язок 
знань з різних предметів; викликати позитивне ставлення учнів до навчання; збуджувати у них інтерес до 
пізнання.  

Міжпредметні зв’язки реалізовуємо методами евристичної бесіди, розповіді, практичної роботи, 
обов’язково спираючись на життєвий досвід дітей.  

Практичні навички, які набувають учні на уроках математики, інтегрованих курсів "Я і Україна", 
"Мистецтво" використовуються на уроках рідної мови. Розглянемо можливість здійснення 
міжпредметних зв’язків при вивченні теми "Час та його властивості". У програмі з математики для  2-го 
класу не передбачене знайомство з одиницями  виміру часу, але досвід показує, що вже першокласників 
слід ознайомити із назвами днів тижня, місяців, пір року.   У підручнику з рідної мови для 2 класу [6: 98] 
є вправа 210.  

1. Прочитай.  
                 Ніч і день  

- Як тебе звуть, ніч? – спитав день.  
- Як звуть? Ніяк не звуть. Ніч та й годі.  
- Як зватимуть тебе завтра?  
- Завтра теж зватимуть ніч.  
- Як звали тебе вчора?  
- Теж ніч.  
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- А мене сьогодні вівторок, завтра зватимуть середою, а вчора звали понеділком. 
                                                                                                                            М.Малишевський. 

2. А як звали цей день позавчора? Як зватимуть його післязавтра?  
3. Назви по порядку всі дні тижня.  
Прикладом поєднання завдань щодо розвитку комунікативних умінь, формування логіко- 

математичних навичок, збагачення життєвого досвіду дитини можуть служити такі вправи.  
                                               Що не так?  
  Цукор солодкий                           Кінь повзе  
  Лід гарячий                                  Соловей літає  
  Мати молодша від дочки            Вуж скаче  
  Батько старший за сина              Заєць важчий від слона  

 Інший спосіб побудови комплексних вправ полягає у тому, що шляхом нарощування додаткових 
запитань до тексту чи ілюстрації мовного завдання, передбачається на його основі виконання учнями 
математичних або загальнопізнавальних дій.  

На уроках читання у 2-му класі опрацьовується матеріал з читанки "Цікава книга. Природа" [7: 12]. 
Вивчаючи предмет "Я і Україна", розширюємо знання другокласників про пори року та їх 
найхарактерніші ознаки, опановуємо окремо теми "Осінь", "Рослини восени" [8: 21, 40, 43]. На уроках 
образотворчого мистецтва у 2-му класі  вчимо школярів образно сприймати природу: золота осінь, 
зимонька-зима, весна-красна, літо-літечко. А на заняттях з музики розвиваємо звукове сприймання пір 
року: 1-ий клас – "Осінні барви в музиці", "Зима", "Здраствуй, рік Новий", "Весняна природа в музиці";   
2 клас – "Рідна природа в музиці", "Свято весни".  

Оскільки навчально-пізнавальна культура – комплексний інтегративний спосіб реалізації 
можливостей людини, то можливості для інтеграції навчального змісту досить широкі. Все залежить від 
уміння вчителя синтезувати матеріал, справді органічно пов’язаний між собою, і провести урок без 
перевантаження дітей враженнями, щоб він підпорядковувався головній меті.  

Розглянемо один з уроків такого типу.  
Твір на тему "У лісі поселилась осінь" (3-ій клас).  
Цей урок тісно переплітається з уроками читання, образотворчого мистецтва, трудового навчання, "Я 

і Україна". Твір пишеться за матеріалами екскурсії до лісу.  
Мета уроку: розвивати вміння узагальнювати матеріали спостережень у відповідності з темою твору.  
За декілька тижнів до написання твору у позакласний час проводиться екскурсія до лісу, учні 

спостерігають за змінами, які відбулися. На уроках рідної мови вони добирають до іменників 
прикметники, вводять дані словосполучення у речення, складають фрагменти тексту. На уроках читання 
для поетичних хвилинок добирають вірші про осінь, на уроках трудового навчання виготовляють вироби 
з пластиліну, аплікації; на заняттях образотворчого мистецтва малюють осіннє листя, розглядають 
репродукцію картини І. Левітана "Золота осінь", на уроках музики розучують пісню Я.Степового  "Літо 
минулося", слухають фрагменти із музичних творів про осінь П.І. Чайковського "Пори року" – п’єси  
"Вересень", "Жовтень".  

Період роботи над твором ділиться на етапи:  
1. Збір матеріалу: спостереження, екскурсія, похід, розгляд картин, читання художньої літератури.  
2.  Відбір матеріалу відповідно до теми: бесіда, обговорення, виділення суттєвого, окремі записи, 

підготовка лексичного матеріалу.  
3.  Словесне, мовне оформлення твору.  
Велике значення для ефективності уроку, на якому пишеться твір, має оформлення дошки, робочого 

місця учня. Дошку можна прикрасити осіннім листям, виготовленим із кольорового паперу. Під ним 
написані слова і словосполучення для окремих частин твору. Зверху репродукція картини І. Левітана 
"Золота осінь". По краях дошки: зліва – вироби і аплікації з трудового навчання, справа – малюнки учнів.  

На столах – складені вдвоє аркуші із альбому, на яких написані прізвище та ім’я учня, в середину 
вкладено подвійний листок із учнівського зошита у лінійку.  

Після закінчення роботи над твором учні починають малювати ескіз, який закінчують на уроці 
образотворчого мистецтва.  

За допомогою міжпредметних зв’язків у дітей формуються види навчальної діяльності та          
навчально-пізнавальна культура, спільні для багатьох предметів: слухати вчителя, відповідати перед 
класом, читати вголос, подумки списувати з підручника, дошки, відчуття гармонії, зорової рівноваги, 
вміння зіставляти, доводити.  

Реалізація міжпредметних зв’язків сприяє розкриттю творчих здібностей кожного вчителя, 
урізноманітненню методів та організаційних форм навчання для посилення інтересу учнів до знань, 
активізації мислення, оволодіння системою наукових знань і, зрештою, підвищення результативності 
всієї навчально-виховної роботи.   
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Ермак В.И. Межпредметные связи как способ формирования учебно-познавательной культуры 
младших школьников на уроках родного языка. 

Автор статьи на конкретных примерах рассматривает эффективность межпредметных связей в 
формировании учебно-познавательной культуры младших школьников на уроках родного языка. 

Yermak V.I. Intersubject Relations  as a Means of Educational and Cognitive Culture Formation of Elementary 
Level Schoolchildren at Lessons of Ukrainian. 

The item focuses on the efficiency of the of usage intersubject relations’ when forming educational and cognitive 
culture of elementary level schoolchildren  at  lessons of Ukrainian. 
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ІНТЕГРОВАНЕ ВИКЛАДАННЯ ТА МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ В ІСТОРИЧНОМУ 
АСПЕКТІ ТА СЬОГОДЕННІ  

У статті йдеться про диференціацію понять "міжпредметні зв’язки" й "інтеграція" та 
їх впровадження у навчанні  першокласників. 

Гуманітаризація освіти спрямована на переорієнтацію останньої з предметно-змістового принципу 
засвоєння основ наук на вивчення цілісної картини світу та формування системного мислення. Відомий 
фізик М. Планк зазначає, що "наука - це єдине ціле, а поділ її на окремі галузі зумовлений лише 
обмеженістю людського пізнання, а не природною необхідністю" [1]. 

Досліджуючи наукове пізнання, слід акцентувати увагу на тому, що його розвиток закономірно 
призвів до диференціації знань. Зазначений процес, здійснюючись на основі визначення предмета 
дослідження (природа, людина, суспільство), породжував розгалуження науки, започаткування все нових 
напрямків дослідження, нових дисциплін. Варто зазначити, що ідея диференціації мала позитивні риси, 
оскільки забезпечувала більш ґрунтовний аналіз сфер пізнавальної діяльності, встановлення нових 
закономірностей у розвитку природи і суспільства. Проте диференціація галузей пізнання спричинила 
виникнення "бар’єрів" (Н.В. Лесняк) між галузями знань, навіть суміжних і близьких між собою, з огляду 
на об’єкт їх дослідження.  

Характеризуючи інтеграцію в історичному аспекті, О.Я. Савченко зазначає, що це "зовсім не нове 
явище у вітчизняній початковій школі" [2]. Ще в працях Я.А. Коменського акцентується увага на 
необхідності "завжди і всюди брати разом те, що пов’язано одне з одним" [3: 374]. Необхідність 
інтегрованого підходу до організації навчально-виховного процесу великий дидакт пояснював таким 
чином: "Всі знання виростають з одного коріння – навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, а 
тому повинні вивчатися у зв’язках"  [4: 26]. 

Я.А. Коменський практично реалізував міжпредметні зв’язки під час викладу навчального матеріалу у 
книзі "Мир чувственных вещей в картинках". 150 статей підручника містять не лише короткі відомості 
про природу, Всесвіт, діяльність людини і суспільні відносини, а й навчальний матеріал з рідної та 
латинської мов.  

Поєднання традиційного навчання та засвоєння основ ремесел пропагував Д. Локк. Такий підхід до 
освіти підростаючого покоління, на його думку, відповідав потребам часу [5]. Проблемно-комплексна 
основа побудови системи освіти (комплексний метод або метод проектів) характерна для педагогічної 
діяльності Дж. Дьюї. 

К.Д. Ушинський, інтегрувавши письмо і читання, створив аналітико-синтетичний метод навчання 
грамоти. Педагог зазначав, що одним із інтенсивних шляхів отримання високої якості знань є злиття 
дисциплін, що вивчаються. Це злиття передбачає порядок і єдність, продуманість, координацію між 
елементами знань. "До тих пір, поки різні предмети навчального курсу будуть викладатися, ніби зовсім 
не знаючи про існування один одного, учіння не буде суттєво впливати на духовний розвиток дітей; до 
тих пір учіння не буде захоплюючим, органічним процесом психічного розвитку, а нестерпно нудною 
працею для наставника і учня" [6].  

На початковому етапі навчання К.Д. Ушинський вважав непотрібним поділ на окремі предмети, 
оскільки інтеграція знань виключає як однобічність у формуванні особистості дитини, так і 
абсолютизацію будь-якої зі сторін цього процесу. На його думку, все навчання повинно складати "один 
розумний вплив дорослої особи" [7: 232]. 

Міжпредметні зв’язки були покладені в основу педагогічної концепції бельгійського дидакта і 
психолога О. Декролі. Отримавши назву "Школа для життя через життя", концепція концентрично 
спрямовувала навчальну програму навколо так званих "центрів інтересу": "Дитина і організм", "Дитина і 
тварини", "Дитина і суспільство", "Дитина і Всесвіт". 

Вивчення рідної мови та пізнання природного середовища на міжпредметній основі було 
запропоноване І.О. Сікорським. На його думку, "природа дає в реальності ті самі враження, образами і 
поняттями яких людина користується в мовленні, мова черпає свій зміст у природі, тому одночасне 
вивчення рідної мови та природи повинно складати цикл розумових вправ" [8]. 

У змісті навчальних програм початку XX століття простежується тенденція до повної ліквідації 
предметної системи та запровадження у навчально-виховному процесі міжпредметних зв’язків. З цією 
метою встановлено діалектичний зв’язок між окремими галузями знань, навчанням та життям. Весь 
об’єм навчального матеріалу, що пропонувався дітям для засвоєння, було представлено у вигляді 
єдиного комплексу відомостей про природу, працю, суспільство, тобто сконцентровано навколо тем-
комплексів. 
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Аналізуючи результативність запровадження програм, Н.К. Крупська вказувала на те, що "в 
основному ідея інтеграції була правильною – потрібно брати предмети в їх зв’язках та 
опосередкованості. Але було погано те, що брали не ті зв’язки, які існують в природі, а штучно створені. 
Замість того, щоб краще орієнтувати учня, викривлена комплексність дезорієнтувала його" [9: 600].  

Слід акцентувати увагу на тому, що проблемно-комплексна основа побудови системи освіти, 
започаткована Дж. Дьюї, знайшла продовження в педагогічній діяльності С.Т. Шацького та 
М.М. Рубінштейна, проте, як зазначає А.А. Кендюхова, "на початку 30-х років рішенням "Про початкову 
і середню школу" педагогічна діяльність на основі методу проектів була припинена через його 
недосконалість та нерезультативність. Як результат, інтеграція витіснилася в позаурочну роботу – 
гуртки, технічні станції, станції юннатів, - де знання з різних дисциплін стихійно об’єднувалися у 
процесі дитячої творчості" [10: 43]. 

У кінці 50-х років минулого століття після опублікування закону "Про укріплення зв’язку школи з 
життям і подальший розвиток системи народної освіти" розпочався новий етап запровадження 
інтеграційних процесів у навчальних закладах. Подолання предметної автономії здійснювалося шляхом 
постановки запитань, пропонування учням завдань та текстів міжпредметного змісту.  

Інтегроване викладання у 60-х роках XX століття було спрямоване на об’єднання шкільної 
предметної освіти з виробничим навчанням. Окрім зазначеного, у ці роки зафіксовано інтегрування 
різних видів діяльності з певною навчальною метою. Попередньо зазначене в повній мірі стосувалося 
уроків мислення в природі, які проводив В.О. Сухомлинський.  

Суттєвий вплив на запровадження у навчально-виховному процесі міжпредметних зв’язків мали 
праці І.П. Павлова про взаємодію І та ІІ сигнальних систем, асоціації як основу пізнання та дослідження 
психологів, що були безпосередньо пов’язані з питанням ролі інтеграції у засвоєнні знань, формуванні 
умінь та навичок.  

Запропоновано Л.С. Виготським та розвинено його послідовниками (А.Р. Лурія, А.В. Запорожець, 
П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін,  О.М. Леонтьєв) трактування психічних процесів. Розвиток 
свідомості розуміється як результат діяльності, у процесі якої формуються мислення і мовлення, нові 
підходи до співвідношення навчання і розвитку, розуміння мовлення як особливої інтелектуальної 
діяльності, що супроводить будь-яку іншу в т.ч. й навчальну діяльність, взаємозв’язки мовлення і 
мислення (Ж. Піаже). 

Досягнення психологічної науки мали позитивний вплив на інтеграційні процеси у 70-х роках 
минулого століття і спрямовували останні у бік змістових, системних, дидактичних відношень між 
навчальними предметами. Слід зазначити, що більшістю педагогів міжпредметність визначалася як 
дидактичний принцип, це, за переконанням А.А. Кендюхової, "породило протиріччя між формою 
(міжпредметні зв’язки) і новим змістом (принцип дидактики), що закономірно призвело до зміни форми: 
перше поступилося місцем поняттю інтеграція" [9: 44].  

Для 70-80 рр. характерними стали дослідження щодо уточнення змісту понять "міжпредметні зв’язки" 
та "інтеграція". З цього приводу Н.В. Лесняк зазначає, що "якщо раніше терміни "міжпредметні зв’язки" 
та "інтеграція навчального матеріалу" вживалися як синоніми, то у цей період намітилася їх 
диференціація. У тих випадках, коли один предмет є основним, а відомості з іншого викладаються лише 
в допоміжній ролі з метою повторення, прискорення процесу навчання чи закріплення знань, умінь і 
навичок є підстава говорити про міжпредметні зв’язки. Інтеграція – це створення нового цілого на основі 
виявлення однотипних елементів і частин у кількох раніше різних одиницях, пристосування їх у раніше 
неіснуючий моноліт особливої якості" [11: 58].  

Уроки інтегрованого змісту та уроки з використанням міжпредметних зв’язків, за переконанням 
О.Я. Савченко, – різні дидактичні поняття, оскільки міжпредметні зв’язки передбачають включення в 
урок запитань і завдань з матеріалу інших предметів, що мають допоміжне значення для вивчення певної 
теми. Це, на думку науковця, окремі короткочасні моменти уроків, які сприяють глибшому сприйманню 
та осмисленню якогось конкретного поняття. Натомість під час інтегрованого уроку "учні 
ознайомлюються зі змістом різних предметів, включаються у несхожі між собою види діяльності, що 
підпорядковані одній темі" [2: 261]. 

За М.М. Фіцулою, для інтегрованих уроків та уроків з міжпредметними зв’язками характерне таке 
структурування змісту й форми, яке викликає передусім інтерес в учнів і сприяє їх оптимальному 
розвитку й вихованню. Вказуючи на особливості цих типів уроків, він зазначає, що "міжпредметні уроки 
ставлять за мету "спресувати" матеріал кількох предметів, при інтегрованих уроках матеріал кількох тем 
подається блоками [12: 167]. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови зазначається, що "інтеграція це – 
доцільне об’єднання та координація дій різних частин цілісної системи" [13: 401]. Словосполучення 
"інтеграція навчання" у Педагогічному словнику тлумачиться як "відбір та об’єднання навчального 
матеріалу з різних предметів з метою цілісного, системного й різнобічного вивчення важливих 
наскрізних тем (тематична інтеграція); це створення інтегрованого змісту навчання – предметів, які 
об’єднували б в єдине ціле знання з різних галузей" [14: 16]. 
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Слід зазначити, що інтеграція як самодостатнє наукове поняття зафіксована у педагогіці лише в 
першій половині 80-х років. Характеризуючи процес становлення та розвитку інтеграції в ХХ столітті, 
А.А. Кендюхова виділяє три якісно різних етапи [9]. Перший з них характеризується практичними 
спробами інтеграції знань з різних предметів стосовно будь-якої загальної проблеми. На другому етапі 
простежується застосування у навчально-виховному процесі відповідно дібраних запитань, завдань, 
вправ міжпредметного характеру. Третій етап розвитку інтеграційних процесів припадає на 80-90-ті 
роки. У цей період інтеграція визначається як засіб формування всебічно розвиненої особистості та 
практично реалізується в інтегрованих навчальних курсах (Н.Ф. Виноградова "Довкілля", 
О.О. Алексеєнко, С.І. Волкова "Математика і конструювання", Н.М. Бібік, Н.С. Коваль "Ознайомлення з 
навколишнім", В.П. Тименко "Художня праця", В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, С.І. Собакар "Довкілля", 
М.С. Вашуленко, Н.М. Бібік, Л.П. Кочіна "Горішок" та ін.).  

У 90-х роках інтеграція набула функції механізму гуманізації процесу навчання та була покликана 
сприяти формуванню у школярів цілісного погляду на світ. З цього приводу М.С. Вашуленко, Н.М. Бібік, 
Л.П. Кочіна зазначають, що "інтеграція дає можливість формувати в учнів якісно нові знання, що 
характеризуються вищим рівнем осмислення, динамічністю засвоєння в нових ситуаціях, підвищенням їх 
дієвості й системності. Інтегрування є якісно відміннім способом структурування, презентації та 
засвоєння програмового змісту, що уможливлює системний виклад знань у нових органічних 
взаємозв’язках. Особливо актуальними є спроби інтегрування різнопредметних знань у початковій ланці 
освіти, оскільки для молодших школярів властиве нерозчленоване сприйняття об’єктів навколишнього 
світу, без усвідомлення їх істотних ознак" [15: 9].  

У 1996 році Н.І. Присяжнюк зазначає, що "одним із напрямків удосконалення сучасного уроку є 
побудова його на основі зінтегрованого змісту кількох навчальних дисциплін, об’єднаних однією темою. 
Такі уроки емоційно збагачують навчально-виховний процес, допомагають учителю різнобічно і 
системно формувати необхідні уявлення та поняття. Різні види діяльності (художньо-трудова, 
малювання, читання, слухання тощо), які притаманні урокам інтегрованого змісту, роблять їх цікавими, 
запобігають втомлюваності дітей, посилюють інтерес до навчання та школи в цілому" [16: 27]. 

Характеризуючи міжпредметні зв’язки, слід зазначити, що у Педагогічному словнику вони 
тлумачаться як "дидактичний засіб, який передбачає комплексний підхід до формування й засвоєння 
змісту освіти, що дає можливість здійснювати зв’язки між предметами для поглибленого, всебічного 
розгляду найважливіших понять, явищ; міжпредметні зв’язки є результатом узагальнюючих дій. 

В Українському педагогічному словнику (1997р.) міжпредметні зв’язки тлумачаться як "взаємне 
узгодження навчальних програм, зумовлене системою наук і дидактичною метою" [17: 210]. На думку 
авторів словника, міжпредметні зв’язки відображають комплексний підхід до виховання й навчання, 
який дає можливість виділити як головні елементи змісту освіти, так і взаємозв’язки між навчальними 
предметами. На будь-якому етапі навчання міжпредметні зв’язки виконують виховну, розвиваючу й 
детермінуючу функцію, оскільки підвищують продуктивність перебігу психічних процесів. 

До надбань класичної педагогіки у становленні міжпредметних зв’язків слід віднести: обґрунтування 
необхідності відображення у навчальному пізнанні реально існуючих взаємозв’язків системи "людина – 
природа"; визначення світоглядної та розвивальної функцій міжпредметних зв’язків, їх позитивний 
вплив на формування системи наукових знань та загальний рівень розумового розвитку учнів; розробку 
методики скоординованого викладання різних предметів.  

Варто зазначити, що проблема міжпредметних зв’язків традиційно досліджується на рівні 
формування змістової основи знань, а останнім часом і як дієвий шлях удосконалення змісту навчання. 
Так, Н.А. Сорокін, В.М. Федорова, Д.М. Кирюшкін та інші розглядають міжпредметні зв’язки як 
дидактичну умову, яка позитивно впливає на основні компоненти процесу навчання, сприяючи при 
цьому підвищенню науковості і доступності навчання. 

Є.Г. Шмуклер підходить до розгляду міжпредметних зв’язків як до складної дидактичної системи 
взаємопов’язаних елементів, у основі якої лежать спільність понятійного апарата, узгодженість логічних 
структур навчальних предметів, методів дослідження. 

Н.М. Захарова розглядає міжпредметні зв’язки як прояв дидактичного принципу систематичності. 
Останній відображає загальне філософське поняття про взаємозв’язок явищ і узгоджується з 
фізіологічним і психологічним поняттям про системність у роботі мозку [18: 20]. 

Г.І. Вергелес, досліджуючи міжпредметні зв’язки на рівні спільності знань, операційних компонентів, 
мотивів, вважає їх однією з найважливіших дидактичних основ, які забезпечують ефективне формування 
навчальної діяльності школярів. 

І.Д. Звєрєв, В.М. Максимова, Н.А. Лошкарьова та ін. визначають міжпредметний зв'язок як 
самостійний дидактичний принцип, що передбачає вивчення навчального матеріалу з урахуванням 
змісту суміжних дисциплін. 

В.М. Максимова зазначає, що визначити роль міжпредметного матеріалу на занятті допоможе 
усвідомлення характеру взаємодії між елементами окремих дисциплін – лінійної (нові знання служать 
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для поглиблення вже набутих); протилежної (нові знання уточнюють або й спрямовують засвоєнні 
раніше відомості), проблемної (нові знання створюють умови для розв’язання навчального завдання). 

Правильній побудові заняття сприятиме розуміння характеру змістових зв’язків, які можуть бути 
синхронними (матеріал суміжних дисциплін опрацьовується одночасно), репродуктивними (спиратися на 
засвоєне з інших предметів), перспективними (певне питання розглядається лише в основних рисах з 
орієнтацією на більш докладне вивчення на уроках з іншого предмета). 

Уточнюючи суть поняття "міжпредметні зв’язки", В.М. Максимова акцентує увагу на тому, що 
заключним етапом встановлення такого зв’язку є формування міжпредметного поняття як нового, 
узагальненого результату пізнання, що, відбиваючись у мові, стимулює розвиток мислення і мовлення 
учнів, а отже закріплюється не лише у знаннях, а й в уміннях учнів [19: 6]. 

На основі теоретичного аналізу проблеми можемо констатувати, що існують різні класифікації 
міжпредметних зв’язків. Найбільш повною є класифікація, представлена в роботах І.Д.Звєрєва, 
В.М.Максимової. У цій класифікації виділено 3 основні типи міжпредметних зв’язків: змістово-
інформаційні, операційно-діяльнісні, організаційно-методичні. М.М.Ушаков розрізняє генетичні, 
функціональні, порівняльні і практичні міжпредметні зв’язки; М.Т.Баранова міжпредметні зв’язки 
розмежовує на понятійно-термінологічні, комунікативно-мовленнєві, навчально-дидактичні; синхронні і 
несинхронні. 

За результатами досліджень психологів, міжпредметні асоціації позитивно впливають на розвиток у 
дітей уяви, спостережливості, пам’яті, мовлення, формують здатність до абстрактного мислення і, що 
саме головне, до самостійного перенесення знань, умінь і навичок на нові пізнавальні завдання. Саме 
таку самостійність О.М. Кабанова-Меллер називає "найважливішим показником розумового розвитку" 
[20].  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Міжпредметні зв’язки та інтегрований підхід до викладання української мови (навчання 

грамоти) та екологічної освіти. 
 

Розвиток навичок мовленнєвої діяльності 

Аспекти роботи вчителя 

комунікативна (оволодіння досвідом 
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словникового запасу) 

інформаційна (поповнення базових знань для 
опрацювання  змісту освітньої галузі ,,Людина і 

світ") 

Компетенції 

Читання і письмо Слухання-розуміння усного мовлення Говоріння 

  Формування цілісного сприйняття природи 

Використання текстів екологічного спрямування; 
активне спілкування учнів у соціальному та природному середовищах, 

сприймання об’єктів живої та неживої  природи  різними органами  чуттів; 
опора на вже сформовані у дітей уявлення  про  предмети, об’єкти,  явища природи та  

взаємозв’язки  між  ними 

розумових якостей (допитливості, активності, 
самостійності, логічності) 
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узагальнення) 
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пам’яті, уяви) 

розумових дій (вміння спостерігати, 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки) 

соціальна (усвідомлення своєї належності до 
суспільства і природи) 

Розвиток 

мовленнєвих умінь (слухання, розуміння 
висловлюваного, читання, письма) 

сенсорна (оволодіння сенсорними еталонами) 

Українська мова (навчання грамоти) Екологічна освіта 
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Слід акцентувати увагу на тому, що сучасний етап розвитку суспільства та актуальні проблеми 
сьогодення потребують активізації інтеграційних та міжпредметних процесів в організації навчально-
виховного процесу підростаючого покоління, оскільки саме в такий спосіб можна забезпечити 
системність як стосовно знань учнів, так і стосовно загальноосвітніх навчально-виховних завдань: 
формування наукового світогляду, формування загальнопредметних умінь у видах діяльності, що є 
спільними для різних дисциплін (пізнавальної, навчальної, практичної, мовленнєвої).  

Виходячи з праць Я.А. Коменського, К.Д. Ушинського, О Декролі, І.О. Сікорського та інших, в яких 
обґрунтовується педагогічна доцільність взаємозв’язку між вивченням рідної мови та природи, вважаємо 
за доцільне вивчення української мови (навчання грамоти) будувати на основі міжпредметних зв’язків та 
інтегрованого викладання. Доцільність запровадження останнього вбачаємо у системному викладі знань, 
що забезпечується взаємозв’язком видів діяльності: говоріння, слухання-розуміння усного мовлення, 
читання і письма. Запровадження інтегрованого підходу у навчанні шестирічних учнів, на нашу думку, 
попередить швидку втомлюваність дітей, забезпечить системне пізнання ними наукових знань, 
сприятиме їх розвитку та формуванню компетенцій. Реалізацію міжпредметних зв’язків вбачаємо у 
комплексному підході до вивчення української мови (навчання грамоти) та екології (Рис.1). 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Планк М. Единство физической картины мира. – М.: Педагогика, 1966. – 183 с. 
2. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. – К.: Ґенеза, 
1999. – 368 с. 
3. Коменський Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. – М.: 1982. – 648 с. 
4. Коменський Я. А. Мир чувственных вещей в картинках.- Изд.2-е / Под ред. и со вст. проф. А.А. Красновского. – 
М.: Учпедгиз, 1957. – 351 с. 
5. Локк Джон. Педагогические сочинения. – М.: 1939. – 621 с. 
6. Ушинський К.Д. Собранные сочинения. – М.-Л.: 1958. – Т.9. – 627 с. 
7. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори: У двох томах. Т.2. Проблеми російської школи / Склав і підг. Е. Д. 
Днєпров. – К.: Рад. шк., 1983. – 360 с. 
8. Сикорский И.А. Психологические основы воспитания и обучения. – К., 1909. - 112 с. 
9. Крупская Н.К. Педагогические сочинения. М.: 1957. – Т.3. – 798 с. 
10. Кендюхова А.А. Інтеграційні процеси в системі післядипломної педагогічної освіти // Імідж сучасного педагога. 
– 2003. –  №9. – С.20 – 22. 
11. Лесняк Н.В. Міжпредметні зв’язки у формуванні мовленнєвих умінь майбутніх учителів початкових класів: 
Дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Рівненський держ. педагогічний ін-т. – Рівне, 1997. – 181с. – Бібліогр.: С. 159-181. 
12. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: 
Видавничий центр "Академія", 2002. – 528 с. 
13. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ 
"Перун", 2001. – 1440 с. 
14. Короткий термінологічний словник з педагогіки. Укладач С.Г. Мельничук . – Кіровоград, 2004.  
15. Вашуленко М.С., Бібік Н.М., Кочіна Л.П. Інтегрований підручник для 1 класу // Початкова школа. – 1996. - №1. 
– С.9 – 12. 
16. Присяжнюк Н.І. Інтегровані уроки  // Початкова школа. – 1996. – №8. – С.27–31. 
17. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с. 
18. Захарова Н.М. Міжпредметні звязки як засіб формування загальнопізнавальних умінь молодших школярів: 
Автореф. дис… канд. пед. наук 13.00.09 / Інститут педагогіки АПН України. – К.: 2000. – 18 с. 
19. Максимова В.Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения: Кн. для учителя. – М.: 
Просвещение, 1984. – 143 с. 
20. Кабанова-Меллер Е.Н. Психология формирования знаний и навыков у школьников. – М.: Педагогика, 1969. – 
436 с.  

 

Матеріал надійшов до редакції 9. 03. 2005 р. 

Мантула Т.И. Интегрированное преподавание и межпредметные связи в историческом аспекте и 
сегодня.  

В статье рассмотрена дифференциация понятий "межпредметные связи" и "интеграция", а также их 
использование в обучении первоклассников. 

Mantula T. I. The Integrated Teaching and Intersubject Relations: the Past  and the Present. 

This article considers the differentiation between the concepts "intersubject relations" and "integration" and 
their employment in  teaching students of elementary level. 
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ГУМАНІТАРНЕ СВІТОСПРИЙМАННЯ І ЙОГО РОЛЬ У ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОМУ 
САМОРОЗВИТКУ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА 

У статті розглядається поняття "гуманітарне світосприймання педагога" як визначальний спосіб його 
буття в реальності навчання-виховання, показана залежність розуміння сутності педагогічних 

об'єктів, побудови навчально-виховного процесу залежно від якості світосприймання. 

Характерною рисою сучасної суспільної свідомості є звернення до гуманітарних проблем, для 
вирішення яких пріоритетним стає гуманітарне світосприймання, при цьому людина розглядається не як 
засіб, а як ціль суспільного розвитку. Оскільки професійно-педагогічна підготовка усе ще здійснюється в 
рамках парадигми знань, що практично не потребує включення у процес індивідуально-особистісного 
потенціалу учителя, то він (учитель) виявляється не готовим до здійснення педагогічної діяльності як 
гуманітарної практики, до організації ціннісно-змістовної суб’єкт-суб’єктної взаємодії дитини зі світом 
музики. Система безперервної освіти педагога-музиканта не орієнтована на вирішення задач щодо 
відновлення його світосприймання, а викладання музики у загальноосвітній школі здійснюється 
вчителями, що мають різний рівень професійної кваліфікації, який частіше не орієнтований на 
гуманітарний характер музично-педагогічної діяльності.  

У вищих навчальних закладах, а також при різних формах підвищення кваліфікації на етапі 
післядипломної освіти, спостерігаються спроби вирішення проблем підготовки педагога-музиканта 
відповідно до сучасних тенденцій гуманітаризації. Однак ще не до кінця в психолого-педагогічній науці 
з’ясовані цільові настанови, принципи, зміст, методи й організаційні форми, гуманітарний характер 
підготовки педагога-музиканта взагалі і особливості становлення його професійного світосприймання 
зокрема. 

Світосприймання ми розглядаємо в контексті професійної світоглядної характеристики педагога-
музиканта. У цьому розумінні ми спираємося на висновки К.К. Платонова, що виділяє світосприймання 
як компонент світогляду, який у союзі зі світовідчуванням і світоуявленням узагальнюється у світогляд. 
Б.М. Целковніков, аналізуючи світогляд педагога-музиканта, визначає світосприймання як механізм, що 
обумовлює "включеність" свідомості в процес розуміння різних явищ навколишнього світу. Ґрунтуючись 
на цьому, ми виділяємо світосприймання як властивість світоглядної свідомості, що визначає 
відношення педагога до професійно-педагогічної реальності, загальне розуміння світу і сприяє 
формуванню його життєвих позицій.  

Відповідно до герменевтичого підходу щодо осмислення "світосприймання" і відповідно до вимог 
цілісного аналізу даного феномена, ми звернулися до категорії "сприйняття", що є однією з центральних 
у даному понятті. У соціологічній, психологічній і музично-педагогічній літературі ми виявляємо 
змістовні характеристики сприйняття, що пов'язані з психологічними процесами людської свідомості, її 
здібностями, а також з пізнавальними процесами в діяльності. У психологічних дослідженнях 
сприйняття визначається як:  

• відображення у свідомості людини предметів або явищ при їхньому безпосередньому впливі на 
органи відчуттів (В.П. Зінченко); 

• процес відображення у свідомості цілісного почуттєвого образу предмета або явища 
(К.К. Платонов); 

• психологічний процес, пов'язаний з формуванням образу об'єкта, що сприймається (І. Лукшин); 
• властивість адекватно відбивати впливи об'єктивного світу (В.Д. Шадриков); 
• форма почуттєвого відображення дійсності у свідомості, здатність виявляти, приймати, 

розрізняти і засвоювати явища зовнішнього світу і формувати їхній образ (Великий енциклопедичний 
словник); 

• процес категоризації, в ході якого організм здійснює логічний висновок, спрямовуючи сигнали 
до визначеної категорії (Дж. Брунер); 

• перший етап будь-якого розумового процесу (В.І. Петрушин); 
• взаємодія різних сторін свідомості (М. Коул). 

Наведені визначення сприйняття дозволяють нам виділити його особливості в контексті світоглядної 
свідомості. Серед найбільш важливих ми розглядаємо предметність, цілісність, структурність, 
усвідомленість і аперцепціональність. Предметність дозволяє регулювати поведінку, цілісність і 
структурність визначають специфіку здійснення предметної діяльності людини, усвідомленість пов'язана 
з розумовими діями сприймаючих. На підставі аналізу психологічних характеристик, сприйняття ми 
розглядаємо як розумові процеси свідомості, здійснювані на основі взаємозв'язку інтелектуальних і 
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емоційних його механізмів, залежні від індивідуальних особливостей суб'єкта. Як характеристика 
сприйняття, аперцепція пов'язана з минулим досвідом, зміст якого визначається поставленою задачею, 
мотивами діяльності, установками й емоційним станом суб'єкта.  

Розглядаючи процес сприйняття в музичній педагогіці, Ю.Б. Алієв, Б.В. Асаф’єв, О.Д. Критська, 
О.П. Радинова, О.Я. Ростовський, О.П. Рудницька визначили його як первинний, ведучий вид музичної 
діяльності. Опора на сприйняття в інших видах діяльності забезпечує взаємозв'язок зовнішніх і 
внутрішніх дій, сприяє музичному розвиткові. Сприйняття в музиці є творчим процесом, оскільки 
засноване на засвоєнні визначеного арсеналу виконавських умінь і навичок, а також на досвіді 
комбінування, переносу, застосування їх у нових ситуаціях. 

Наведені визначення, а також цілісний підхід до проблеми професійного розвитку педагога 
розкривають три аспекти вивчення сприйняття: як діяльності, як процесу, як здатності.  
Ґрунтуючись на тому, що інтегральною метою безперервної педагогічної освіти є особистість 

учителя, а головним регулятором виступають ті характеристики, що відбивають специфічні особливості 
професійної педагогічної діяльності, а також, ґрунтуючись на виділених особливостях сприйняття як 
психологічного процесу і його специфічності в музично-педагогічній діяльності, ми розглядаємо 
сприйняття як здатність.  

Характеристику іншого складового поняття "світосприймання" - "світ", ми розглядаємо в контексті 
думки Л.М. Толстого: "світ – це моє, світ – у мені, світ – це Я", а також ґрунтуючись на висловленні 
К.Г. Юнга: "світ існує не тільки сам по собі, але і таким, яким він уявляється мені". Поняття "світ" ми 
розглядаємо в тому значенні, що знаходиться в доступних розумові і душі людини межах, що входить в 
область реальної музично-педагогічної дійсності, а саме: світ самого педагога, світ дитини і світ музики. 
У науці й мистецтві виділяють два різних типи взаємодії зі світом – пізнавальний та естетичний.  

З позиції підготовки фахівців у післядипломний період світосприймання ми розглядаємо як 
професійну здатність педагога-музиканта, що народжується в структурі музично-педагогічної діяльності 
і забезпечує процесуальний компонент її здійснення на основі єдності інтелектуальних й афективних 
процесів свідомості.  

Зміна педагогічної парадигми "в ім'я Людини" припускає творчу активність самого педагога, його 
залучення до процесу відкриття світу, готовність до змін, до кількаразової зміни своїх уявлень, поглядів і 
переконань. Світосприймання, як професійна здатність педагога-музиканта, сплітається з відображенням 
і формуванням образу педагогічної дійсності в його свідомості.  
Ґрунтуючись на результатах досліджень Б. Тєплова і І. Павлова, у світосприйманні ми виділяємо 

індивідуально-психологічні особливості особистості, що є умовою успішності виконання тієї або іншої 
продуктивної діяльності. Індивідуально-психологічні особливості являють собою сукупність вроджених і 
надбаних властивостей, об'єднаних аналітико-синтетичною діяльністю свідомості людини. Таким чином, 
світосприймання як професійна здатність дозволяє регулювати поведінку педагога і служить умовою 
його професійної життєдіяльності. Вона не зводиться до знань, умінь і навичок, а виявляється у 
швидкості, глибині і міцності оволодіння способами і прийомами музично-педагогічної діяльності. 

На підставі зазначеного вище, змістовними і специфічними характеристиками світосприймання 
педагога-музиканта можна вважати розумові дії свідомості на основі єдності емоційних і раціональних 
механізмів, що спрямовані на ціннісно-змістовне усвідомлення буття, естетичний і пізнавальний вимір 
світу музично-педагогічної дійсності, при якому пріоритетом пізнання є реальність, що відбиває усі 
сфери цієї дійсності.  

Визначивши світосприймання як здатність, ми виділяємо її зв'язок із загальною спрямованістю 
особистості, зі стійкістю схильності особистості до тієї або іншої діяльності, при цьому спрямованість ми 
розуміємо як зосередженість на здійсненні професійної діяльності, самовдосконаленні. 

У музично-педагогічній дійсності виділяються три основні сфери: музика, педагог і дитина, взаємодія 
між якими визначає особливості як її цілісності, так і кожної з її сфер. Особливістю музично-педагогічної 
дійсності є її спрямованість на загальнолюдські цінності, інтереси, проблеми, потреби людської 
особистості, що тісно пов'язані з поняттям "гуманітарність". Ґрунтуючись на аналізі історичного 
становлення цього поняття і його використанні у філософській, культурологічній і науково-педагогічній 
літературі, ми розглядаємо "гуманітарність" як характеристику світосприймання.  

У педагогічних дослідженнях поняття "гуманітарність" висвітлювалося стосовно конкретних 
випадків (виховання, навчання, дисципліни і т.д.) і використовувалося у зв'язку із дослідженнями 
процесу навчання, гуманітарної культури, гуманітарних знань, гуманітарних якостей професійної 
діяльності вчителя, як модель сучасної освіти в процесі гуманізації освітнього процесу, як парадигмальна 
якість, що обумовлює ціннісно-змістовну і змістовно-цільову віднесеність того або іншого феномена. 
Особливість гуманітарного світосприймання визначається його властивостями, серед яких ми виділяємо 
діалогічність, множинність, ціннісно-змістовну спрямованість, суб’єктність взаємодії.  

Діалогічність виявляється в характері спілкування і взаєморозуміння, взаємоповазі і взаємодопомозі. 
Множинність виражається у визнанні і прийнятті інакомислення, при збереженні індивідуальності, 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 21. Педагогічні науки 

 
102 

поліобразному відкритті світу, у спрямованості на продуктивно-перетворювальну діяльність. Ціннісно-
змістовна спрямованість виявляється у взаємодії педагога з його педагогічною дійсністю на рівні змісту, 
обумовленого особистісними мотивами, цілями, відносинами, позиціями суб'єкта; у здійсненні 
морального вибору в житті; у рефлексії своєї життєдіяльності. Суб’єктність взаємодії виражається в 
спрямованості гуманітарного світосприймання на розвиток суб'єктних зв'язків і властивостей педагога і 
дитини, взаємозміні і взаємоудосконаленні всіх учасників педагогічного процесу.  

Ці властивості гуманітарного світосприймання по відношенню до самого педагога спрямовані на 
навчання і виховання на основі його індивідуальності й інтересів, на самопізнання, саморозвиток, 
самовдосконалення як необхідні умови людської суб'єктивності в духовно-моральній сфері його буття. 
Духовність, воля і творчість при цьому виступають як якості, що формуються на основі професійно-
гуманістичних орієнтацій, загальнолюдських ідей і цінностей, універсальних способів пізнання і творчих 
дій.  

Таким чином, можна зробити висновки, що у професійно-педагогічній діяльності гуманітарне 
світосприймання – це здатність педагога-музиканта до осмисленого сприйняття, адекватно сформованого 
в його світоглядній свідомості ідеалів, норм, оцінок, цінностей і змісту духовного розвитку. Гуманітарне 
світосприймання сприяє переорієнтації педагога з вузького фахівця у педагога мистецтва. Професійно-
спеціальний початок визначає вихідний рівень розвитку гуманітарного світосприймання. Воно 
покликане розширити і поглибити особистісний зміст діяльності людини. Воно відповідає тенденціям 
розвитку сучасної педагогічної науки з її установкою на творення духовного початку в людині.  
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Неретин В. А. Гуманитарное мировосприятие и его роль в профессионально-личностном 
саморазвитии педагога-музыканта. 

В статье рассматривается понятие "гуманитарное мировосприятие педагога" как ведущий способ его 
бытия в реальности обучения, показана зависимость понимания сущности педагогических объектов, 

построения учебно-воспитательного процесса от качества мировосприятия. 

Neretin V. A. Humanitarian World Perception  and Its Role in Professional-Personal Self Development of a 
Music Teacher.   

The article deals with the notion of "Humanitarian   world perception "as a leading means of its existence in the 
reality of  teaching . The interdependence of the components of its  structure is described   in the article. 
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ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ  МУЗИКАНТА ЗА ВИМОГАМИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

Автор статті піднімає актуальні питання реалізації на практиці засад кредитно-модульної системи 
навчання студентів спеціальності "Музичне мистецтво", враховуючи специфіку викладання дисципліни 

"Фортепіано." 

Інтеграція вищої освіти України в європейський простір є, безумовно, позитивним явищем 
сучасності. Але, як свідчить досвід, у трактуванні багатьох проблем, пов’язаних із запровадженням нової 
системи навчання у вузах України, немає єдності. Це стосується, зокрема, застосування нових методів 
оцінювання знань студентів, структуризації навчального матеріалу в модулях, нових підходів до 
організації навчального процесу. Важливо, щоб у процесі модернізації не позбутись кращих надбань 
національної системи освіти. "Мова іде не про копіювання зарубіжного досвіду, а про творчий розвиток 
методики викладання і організації навчального процесу в нових умовах" [1]. 

Умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у підготовці 
музиканта специфічні. Насамперед це стосується реалізації на практиці системи обліку в кредитах 
трудомісткості фахових дисциплін, які передбачають індивідуальні заняття, на основі європейської 
системи перезараховування кредитів. Це стосується таких предметів, як "Спецінструмент", "Вокал", 
"Фортепіано", "Диригування" тощо. А як розбити на модулі програми дисциплін "Оркестровий клас", 
"Хоровий клас", "Ансамбль"? Сучасна музична педагогіка не дає рецептів, як музику "вкласти" в залікові 
кредити, тому що розвиток комплексу знань, умінь та навичок студента-музиканта, його професійний 
ріст відбувається засобами виконання музичних творів. Є, правда, досвід кафедри фортепіано тоді ще 
Київського державного інституту культури. Систему модульного навчання в музиці, яку пропонує В. 
Клин, складає функціональна взаємодія п’яти модулів-блоків: "Українське духовне відродження", 
"Світова класична спадщина", "Сучасна музична культура народів світу", "Розвиток художніх 
здібностей", "Збагачення змісту спеціальної освіти". Вона "довела свою ефективність у практичній 
діяльності і є комплексом, що охоплює основоположні аспекти цієї діяльності: науково-дослідний, 
педагогічний, методичний, творчий, виконавський" [2]. Але ця система не передбачає модульно-
рейтингової оцінки знань студентів. 

Розуміючи, що КМСОНП вимагає нових підходів до роботи зі студентом, а саме, створення 
сприятливих умов для кожного з них, ми репрезентуємо своє бачення розробки навчальної програми 
"Фортепіано". В основі лежить орієнтація на розвиток поліфонічного, художнього мислення і 
вдосконалення професійних навичок, спрямованих на виконання конкретних завдань. 

Наприклад, курс "Фортепіано" для студентів спеціалізації "Хорове диригування" читається згідно 
навчального плану обсягом 162 год, що становить 3 кредити і 4 кредити ESTC. Таким чином, навчальна 
програма містить 4 залікових кредити, структуру кожного з них складають декілька змістових модулів.  

У підготовці музиканта один з принципів КМСОНП – індивідуалізація навчання – є визначальним. 
Індивідуальний план студента передбачає розвиток знань, вмінь та навичок відповідно до багатьох 
чинників: рівень довузівської підготовки, ступінь розвитку його музичних здібностей, технічних 
можливостей тощо. Враховуючи ці моменти, викладач має можливість модулювати фахову підготовку 
студента з даної дисципліни. Ми використовуємо варіативний підхід до побудови структури залікового 
кредиту. В залежності від індивідуальних можливостей студента і керуючись конкретними вимогами, 
викладач пропонує з переліку, визначеного програмою, в цю структуру певні  змістові модулі. 

 
Систему складають змістові модулі: 
 

- "Розвиток поліфонічного мислення"; 
- "Розвиток художнього мислення"; 
- "Розвиток технічних навичок"; 
- "Вивчення творів великої форми"; 
- "Розширення музично-естетичного світогляду"; 
- "Ансамблева музика, акомпанемент"; 
- "Розвиток навичок читання з листа"; 
- "Ескізне вивчення музичних творів"; 
- "Індивідуальне навчально-творче завдання (ІНТЗ) ". 
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Варіант структури залікового кредиту 
Модуль 1. Розвиток поліфонічного мислення 
Теми: 1. Ознайомлення з поняттями теорії поліфонії. 
           2. Розкриття змісту поліфонічного твору. 
           3. Робота над поліфонією. 
           4. Професійне виконання як результат роботи. 
Модуль 2. Розвиток навичок читання з листа. 
Теми: 1. Читання з листа та загальномузичний розвиток студента. 
           2. Узагальнене виконавське охоплення музичної форми. 
           3. Розкриття художнього образу твору. 
Модуль 3. Ескізне вивчення музичних творів. 
Теми: 1. Завдання ескізного методу вивчення творів. 
           2. Основні принципи роботи ескізного методу. 
           3. Вивчення музичного репертуару. 
Модуль 4. Індивідуальне навчально-творче завдання (ІНТЗ). 
Вид: Розвиток технічних навичок. 
Кількість залікових кредитів визначена навчальним планом. Треба звернути увагу на особливості 

такої форми оптимізації самостійної роботи студента, як ІНТЗ, яке обов’язково входить у структуру 
залікового кредиту. Як відомо, в даний час методологією навчання та, відповідно, оцінювання знань 
студента визначено його переорієнтацією на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану 
форму організації навчального процесу. Усі світові та пропоновані останнім часом національні стандарти 
освіти в основу навчання ставлять самостійну, творчу роботу студента. Можливо, причиною 
неуспішності студента в сучасних умовах соціально-економічного, політичного, психологічного та 
побутового перевантаження є його невміння організувати свою навчальну діяльність поруч із соціальною 
та побутовою зайнятістю. Тому завданням нинішнього дня для педагога є допомога студентові в 
організації навчальної та інших видів діяльності та чітке розмежування тих видів навчальних робіт, які 
виконуються в аудиторії та у позааудиторний час [3]. 

Пошук практичної реалізації такого принципу навчання привів до ідеї використання в 
навчальному процесі індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ). В умовах підготовки фахівців 
мистецького напрямку і, особливо, спеціальності "Музичне мистецтво", враховуючи специфіку фахових 
дисциплін, ми трактуємо цю форму самостійного вивчення окремого матеріалу як індивідуальні творчі 
завдання (ІНТЗ). 

Мета. Самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток 
навичок самостійної роботи. 

Зміст. ІНТЗ – завершена практична або творча робота в межах навчальної дисципліни курсу, яка 
виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі індивідуальних занять, охоплює 
декілька позицій навчального курсу.  

Види ІНТЗ:  
- ескізне вивчення музичних творів; 
- виконання двох пісень шкільного репертуару; 
- читання нот з листа, транспорт в тональності на 0.5-1 тон вверх та вниз; 
- технічний матеріал – гами, етюди; 
- анотації до творів програми, що виконується. 
Порядок подання та захисту ІНТЗ: визначені види ІНТЗ захищаються перед комісією, 

визначеною кафедрою згідно графіка. 
Отже, ІНТЗ розглядається як модуль, який виконується самостійно і оцінюється як частка 

навчального курсу з врахуванням загальної оцінки курсу. Це надає вагомості даній роботі і робить її 
зміст вартісним. 

Важливим елементом КМСОНП є рейтингова оцінка знань студентів, яка дозволяє оптимізувати 
навчальний процес і підвищити його ефективність. Ця система охоплює навчальну наукову і творчу 
діяльність студентів, яка диференціюється специфікою дисципліни. Для рейтингової оцінки 
різносторонньої діяльності студентів в цілому по спеціальності визначені такі види: 

- відвідування індивідуальних занять та якість підготовки до них; 
- відвідування лекцій; 
- відвідування семінарських занять та участь у їх проведенні; 
- відвідування практичних занять та якість виконання завдань; 
- підготовка курсових робіт; 
- якість написання контрольних робіт; 
- підготовка рефератів; 
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- підготовка диригентсько-виконавського аналізу партитури; 
- підготовка виконавського аналізу виступу на державному іспиті; 
- наукова робота; 
- робота у фольклорних експедиціях; 
- участь у творчих конкурсах, фестивалях; 
- концертна діяльність; 
- рівень виконання програм практики; 
- якість виконання програм практики; 
- здача технічного заліку; 
- здача партій (хорових, оркестрових); 
- якість виконання  завдань самостійної роботи; 
- підготовка аудіо-, відеоматеіалів. 
З переліку відбираються види діяльності для кожної окремої дисципліни. Кожен із вказаних видів 

оцінюється в балах. Передбачено, що максимальний рейтинг студента 100 балів. Дисципліна може бути 
зарахованою, якщо студент отримує 60 і більше балів. Переведення балів у п’ятибальну систему 
оцінювання здійснюється у такому порядку: 90-100 балів – відмінно, 75-89 балів – добре, 60-74 бали – 
задовільно, менше 60 балів (40-59) – незадовільно з можливістю доопрацювання матеріалу та складання 
заліку, менше 40 балів (1-39) – незадовільно з повторним визначенням [4: 5]. 

Звичайно, розробка навчальних програм підготовки музиканта знаходиться в стані експерименту. 
Обмін досвіду з цих проблем був би надзвичайно актуальним та результативним. 
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Ныкон Е.К. К вопросу подготовки музыканта в условиях Болонского процесса. 

Автор статьи поднимает актуальные вопросы реализации на практике положений кредитно-
модульной системы обучения студентов специальности  "Музыкальное искусство", учитывая 

специфику изучения дисциплины "Фортепиано". 

Nykon О.К. Training Prospective Musicians in the Framework of the Bologna Process. 

The highlights  the topical issues of practical implementation of the point-scale assessment system in music art 
students training in view of the peculiarities of the discipline "Piano Playing".  
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ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА НА МАТЕРІАЛІ  КУРСУ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДІЛОВОЇ МОВИ 

У статті розглядається пошук шляхів і засобів виховання національно-мовної особистості студента на 
матеріалі курсу української ділової мови, зміст якого має яскраво виражений інтегративний характер. 

Переорієнтація нашого суспільства на гуманістичний розвиток людини зумовили якісно нові вимоги 
до навчально-виховного процесу у школі, вузі. Соціально-активна, гуманістично спрямована, 
самоактуалізуюча особистість, яка в своїй життєдіяльності керується загальнолюдськими і культурно-
національними цінностями, – головна результативна мета цього процесу. Талановитий педагог В.О. 
Сухомлинський писав: "Я намагаюся, щоб уже в ранній юності людина вміла думати над складними 
суспільно-політичними й моральними проблемами: обов’язок перед суспільством, людина і суспільство, 
вірність ідейним переконанням, несхитність у боротьбі за щастя людства, обов’язок і особисте щастя, 
вірність слову, відданість людині в особистих взаєминах, непримиренність до зла, лицемірства" [1]. 

Практика свідчить, що існуючі нині підходи до процесу навчання і виховання в освітніх закладах 
України не повністю задовольняють  потреби сьогодення. Тому проблема вдосконалення навчально-
виховного процесу є завжди актуальною, і вимоги до його якості постійно зростають. Особливо це 
стосується тих ситуацій, коли змінюються цілі навчання, виховання, а відповідно до них – зміст і методи, 
шляхи і засоби забезпечення позитивних результатів. Зараз навчально-виховний процес повинен бути 
спрямований перш за все на формування та виховання національно-мовної особистості – освіченої, 
високоінтелектуальної людини. Людство живе в епоху особистості, в епоху вибору для кожного і для 
всього народу, держав, світу. Українському суспільству в даний час потрібні енергійні, грамотні, 
професійно підготовлені, підприємливі, висококультурні фахівці, що зможуть визначити нові стратегії 
розбудови нашої держави, застосувати різноманітні форми соціальних технологій. Високий рівень 
культури такої людини, патріота, в свою чергу неможливий без виховання культури мови, відчуття краси 
слова і поваги до нього. Найвидатніший сподвижник українського відродження І.І. Огієнко наголошував: 
"Мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб. В мові наша стара й нова 
культура, ознака нашого національного визнання…" [2]. 

Тому докорінне підвищення якості мовної підготовки фахівців різних галузей, зокрема і педагогічних 
кадрів, є центральним, стрижневим завданням вищої і середньої спеціальної освіти в країні. У цьому 
важливого значення набуває ділова українська мова – одна з дисциплін, що вивчається на першому курсі. 
Саме вона допоможе студентам заповнити прогалини в знаннях української мови, сприятиме розвитку 
їхньої загальної культури мовлення, а також усвідомленому та ґрунтовному оволодінню мистецтвом 
ведення ділової документації [3], навчить студентів дбати про такі морально-етичні категорії, як любов 
до рідної мови, мовно-національна самовідданість, національно-культурна специфіка мовної поведінки, 
національно-мовна особистість тощо [4]. 

Зміст навчання ділової української мови у вузі має яскраво виражений інтегративний характер, тому 
що включає ряд змістових напрямків, серед яких – лінгвістичний, комунікативний, діяльнісний, 
етнокультурнознавчий, пізнавально-прикладний тощо, і пов'язаний з багатьма іншими навчальними 
дисциплінами. Робота над його реалізацією, над пошуком шляхів і засобів формування і виховання 
національно-мовної особистості студента базується на розв’язанні певних завдань, серед яких:  

 

• збагатити словниковий запас студентів, посилити їх увагу до системних зв’язків лексики, що 
полегшує вибір слова, розвиває асоціативність мислення. "Кожне слово рідної мови, - писав 
В.О. Сухомлинський, - має своє обличчя, як у квітки, у нього свій неповторний аромат і відтінок 
барви, а цих відтінків кожна барва має тисячі" [1]; 

• виховати чуття слова, допомоги естетично осмислити його, зрозуміти зображальні і художньо-
виражальні властивості рідного слова; 

• постійно спрямовувати увагу студентів на: стиль як мовну діяльність людини у різних обставинах, 
стиль як різні функції мови у суспільстві. Стилі літературної мови входять у систему культурних 
цінностей нації; 

• прищепити студентам навички самостійної орієнтації у розмаїтті лексикографічних джерел, які 
відображають історію українського народу, багатство його культури, лексики літературної мови і 
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мови художньої літератури. Як не згадати тут слова класика французької літератури Анатоля 
Франса: "Словарь – это вся вселенная в алфавитном порядке" [5]; 

• навчити вмінню спостерігати, зіставляти, класифікувати мовні факти, добирати ілюстрації до 
теоретичних положень; 

• розвивати комунікативні здібності, чітко і дохідливо формувати свої думки, опанувати 
комунікативною тактикою, умінням використовувати мовні засоби відповідно до мети та умов 
спілкування, в різних життєвих ситуаціях, під час оформлення документів; 

• дбати про пошук і використання ефективних форм ділового спілкування; 
• вивчити теорію і практику побудови сучасних усних і писемних текстів офіційного стилю 

української літературної мови; 
• любити рідну мову, дотримуватися норм літературної мови, етикету ділового спілкування, мати 

постійну потребу шліфувати своє мовлення. Прекрасно сказав з цього приводу В.О. 
Сухомлинський: "Щоб любити – треба знати, а щоб проникнути в таку тонку й неосяжну, величну 
й багатогранну річ, як мова, треба її любити" [1]. 

 

Для розв’язання поставлених завдань слід активніше звертатися до таких прийомів роботи на 
заняттях: 

 

• правильне і точне вживання слів і словосполучень, пояснення їх лексичного значення; 
• добір слів до певної мовної ситуації, враховуючи усталені правила поведінки у колективі; 
• складання словосполучень, речень, текстів на певну тематику, для різних стилів; 
• переклад і редагування речень, текстів різних стилів; 
• проведення дебатів, різних видів інтерв’ю, анкетування, колективна (групова) творчість над 

конкретними завданнями; 
• написання доповідей, рефератів, відгуків, рецензій; робота з періодикою, оформлення заміток; 
• тестування, самоконтроль з основних тем і розділів курсу; 
• написання вільних, відтворювальних, вибіркових, творчих, розподільних, пояснювальних 

диктантів, диктантів-перекладів; творчих переказів, творів;  
• написання й редагування документів, визначення їх класифікаційних ознак; 
• читання вголос, монологічні усні перекази та діалоги, бесіди; 
• прослуховування радіо- і телепередач, аналіз культури усного мовлення дикторів, ведучих, 

перекладачів тощо. 
 

Для реалізації цих та інших прийомів роботи студентам можна запропонувати такі вправи: 
 

1. Визначити за словником, які зміни відбулися в значеннях слів батьківщина, кафедра, донкіхот 
(від Дон - Кіхот), злодій. Скласти з ними речення. 

2. Виписати з поеми Лесі Українки "Давня казка" п’ять  мовних образних метафор і п’ять мовних 
метафор, що втратили свою образність. До якого стилю належить цей твір? Чому? 

3. Визначити, до якої групи лексики відносяться слова, зафіксовані у "Руській правді" 1282 року, - 
головник (убивця), видок (свідок), вира (штраф за вбивство), вирник (збирач вири), тиун 
(урядовець), уроки й устави (податки), озадок (спадщина). 

4. Пояснити значення і походження слів: народ, республіка, свобода, патріот, стратег, заробіток, 
покритка, гайдамака, широко вживаних у поезії Кобзаря. 

5. Використовуючи застарілі слова (архаїзми та історизми), написати твір-опис, на вибір, картини 
Т.Г. Шевченка "Катерина" (1842 р.), І.Ю. Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові" 
(1878 – 1891 рр.), В.М. Васнєцова "Богатирі" (1898 р.). 

6. Щоб простежити процес творення українських лінгвістичних термінів, проаналізувати, яким 
сучасним термінам відповідають слова: предмђтовникъ, сущникъ, речівник (іменник), связникъ, 
злучникъ, союз (сполучник), викрик (вигук), ймення числове (числівник), кликальний (кличний 
відмінок), звучня (фонетика), самозвуки (голосні), приросток (суфікс), запинка (кома). 

7. Пояснити значення, визначити, на основі чого створено дані терміни. Який спосіб їх творення? 
Вихід, вхід, запис, збій, заземлення, повідомлення, опір, різкість, яскравість. (Ці терміни – 
віддієслівні та відприкметникові іменники, створені на основі метонімічного переносу "процес - 
предмет", "процес - результат", "властивість – опредмечене поняття" тощо). 

8. Скласти речення офіційно-ділового стилю з такими термінологічними сполуками (ТС): громадське 
доручення, громадський обов’язок, громадянський обов’язок, широкі кола громадськості, 
досконале володіння державною мовою, порядок денний, звітні збори, грошові прибутки, ринок 
робочої сили, статутний фонд, ринкова економіка, матеріальне заохочення. 
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9. З поданими словами скласти декілька речень. Чи всі вони можуть претендувати на нормативність? 
З’ясувати роль неологізмів у сучасній українській мові і діловій зокрема. Натовець, кучмізм, 
весніти, шпилькувати, зафізкультурити, заокеанець, захопник, північанин, олімпійка, 
космоплавання, інтербачення, відпочивальник, офутболити, помаранчево, найолійніша олія. 

10. Написати твір-роздум про "гріхи" посадової особи, використавши такі народні прислів’я як назву і 
тему: "Менше слів, більше діла", "Права рука не знає, що чинить ліва", "М’яко стеле, та твердо 
спати", "Бесіди багато, а розуму мало", "Мало писне, а много тисне", "І в ложці води утопив би", 
"І в ложці не спіймаєш", "Лис може втратити зуби, але не апетит". 

11. Пояснювальний диктант. 
 

Гроші Київської Русі 
З давніх-прадавніх часів наші предки-слов’яни, обмінюючись будь-якими товарами із сусідніми 

племенами, користувалися для взаємних розрахунків хутром таких цінних звірків, як куниця (куна) та 
білка (векша). Споконвіків кунні та векшові шкірки з древлянських пущ подорожували в Європу, долаючи 
дикі степи, пустелі, болота й моря, крізь орди войовничих кочівників пробираючись у країни 
Стародавнього Сходу. Арабські купці розраховувалися за них іншими товарами, золотими і срібними 
монетами. Отож і основні грошові одиниці, коли вони утвердились у Київській Русі, одержали назви кун 
і вевериць. Кунами наші предки називали не лише певні монети, а й усе, що ми сьогодні звемо словом 
"гроші". 

Однак не тільки цінне хутро слов’янських лісів служило грошима. Універсальним еквівалентом, у 
якому виражалася вартість усіх інших товарів, виступали коштовні метали, передусім, срібло. 

Найбільшою грошовою одиницею в Русі протягом Х – ХІV століть була гривня – зливок срібла вагою 
понад сто сорок грамів. Ця київська гривня була шестигранної форми, але крім неї, в грошовому обігу 
використовувалася новгородська гривня – продовгуватий зливок, ніби відрубаний від більшого шматка, - 
рубль. 

До речі, монети, якими ми звикли користуватися повсякденно, потрапили в Русь із сусідніх країн і 
називалися кунами. Вартість їх була дуже високою, а тому ними користувалися дуже багаті люди: 
князі, бояри, купці, дружинники. При укладанні угод куну доводилося різати надвоє чи начетверо. 

Князь Володимир, який ввів християнство на Русі, викарбував свої монети – срібляники і златники, 
що мали дуже велику вартість. Вони послужили утвердженню Київської Русі як могутньої держави (З 
газ.). 

 

12. Написати твір-роздум на одну із тем: "Я - українець", "Собори душ своїх бережіть…", "Якого 
друга я хотів би мати". 

13. Написати листа далекому другові, розповівши про себе, про останні події  в нашій країні, про своє 
ставлення до них. 

14. Оформити замітку – інформацію про екологічний стан твоєї вулиці, міста. 
15. Скласти словник документів за найменуванням. Виділити серед них іншомовні. Використавши 

словник іншомовних слів, з’ясувати, з якої мови вони засвоєні. З трьома із них виписати речення з 
офіційно-ділового стилю. 

Таким чином, можна зробити висновок, що матеріали курсу ділової української мови при творчому 
підході викладача допоможуть утвердити пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей, що є 
основним принципом освіти в Україні. Інтегрованість цього курсу – один із перспективних шляхів 
удосконалення навчально-виховного процесу, піднесення культури мовлення, засіб формування та 
виховання національно-мовної особистості студента. 
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Охрименко Н.Д., Подгурская В.Ю. Воспитание национально-языковой личности студента на 
материале курса делового украинского языка. 

В статье рассматривается поиск путей и средств воспитания национально-языковой личности 
студента на материале курса делового украинского языка, содержание которого имеет ярко 

выраженный интегративный характер. 

Okhrimenko N.D., Pidgurska V.U. Cultivating Students' Cultural-Linguistic Awareness on the Basis of the 
Business Ukrainian Language Course. 

The article seeks ways and means  to cultivate students' cultural-linguistic awareness on the basis of the 
Business Ukrainian Language Course with its contents being essentially integrated. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ВИВЧЕННЯ СЛОВОТВОРУ В КУРСІ СУЛМ 

Автор статті доводить актуальність інтеграційних зв’язків у презентації і вивченні словотвірного 
мовного матеріалу студентами-філологами. 

Якісна лінгвістична підготовка студента-філолога є фундаментом педагогічної майстерності вчителя-
словесника: сучасна програма з рідної мови для середньої загальноосвітньої школи передбачає 
формування в учнів широкого кола вмінь і навичок, а реалізація такого завдання можлива лише за умови 
добре підготовленого фахівця, який принаймні сам досконало володів би ними. Лінгвістична підготовка 
філолога передбачає засвоєння системи мовних теоретичних знань і оволодіння мовленнєвими 
навичками. Висока якість мовлення забезпечує ефективність процесу передачі знань, обміну 
інформацією, сприяє вдосконаленню керування пізнавально-практичною діяльністю учнів, регулює 
взаємовідносини між вчителем та учнем. Учитель зможе забезпечити досягнення зазначеної мети, якщо 
глибоко осмислюватиме основні питання мовознавчої теорії, знатиме систему мови й закони її 
функціонування. 

Особливої актуальності ця проблема набуває в наш час, коли виникла потреба в модернізації системи 
педагогічної освіти України, адже відомо, що українські педагогічні ВНЗ понині готують освітянські 
кадри за безнадійно застарілими навчальними програмами (програма з курсу сучасної української 
літературної мови складена понад 20 років тому) [1]. Певна річ, що впродовж цих років з’явилися нові 
ідеї в лінгводидактичних дослідженнях. Тому слушними є зазначені в Концепції розвитку вищої 
педагогічної освіти України в ХХІ столітті закономірності в прогнозуванні змісту освіти: 1) поглиблення 
міжпредметних зв’язків; 2) створення інтегрованих курсів; 3) усунення дублювання навчального 
матеріалу [2: 76]. 

Ідея інтегрованого навчання є значним здобутком дидактики, оскільки з її успішною методичною 
реалізацією передбачається здійснення мети якісної освіти [3: 99]. Інтеграція – важлива умова сучасної 
освіти й цивілізації в цілому. Адже сьогоднішня стадія наукового мислення все більше характеризується 
здатністю розглядати не окремі ізольовані факти, а їх взаємозв’язки. Тож інтеграція як вимога 
об’єднання в ціле частин чи елементів є необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого можливо 
створити в студентів чи учнів цілісне уявлення про виучуваний об’єкт. Ідея інтеграції торкається всіх 
навчальних дисциплін у будь-якому навчальному закладі, в тому числі викладання рідної мови у ВНЗ 
педагогічного профілю. 

Для розв’язання проблеми інтеграції у вивченні української мови однією з важливих технологій є 
впровадження міжпредметних зв’язків між курсами лінгвістичного блоку, а також міжрівневих 
зв’язків у системі мови. Як показує практика, інтеграційні зв’язки між різними лінгвістичними курсами 
й курсом сучасної української мови та між одиницями різних рівнів у системі мови зводяться до двох 
основних напрямків. Перший з них торкається поглиблення теоретичних знань, що дає змогу вільно 
орієнтуватися у причиново-наслідкових зв’язках між одиницями мовної системи, давати їм 
кваліфіковане  пояснення й оцінку. Другий забезпечує практичне оволодіння відповідними вміннями й 
навичками. Перший і другий напрями інтеграційних зв’язків у вивченні мови тісно пов’язані між собою, 
причому другий реалізується з опорою на перший. 

Ідеї інтегрованого навчання вимагають зміни репродуктивно-пояснювального типу навчання, що 
побутує в освіті, на більш ефективні типи, які стимулюють до узагальнення і систематизації знань, і є 
адекватними до умов, що складаються. Мова йде про інноваційні методи засвоєння основних понять 
курсу (дисципліни, розділу) блоками, модулями. Така система організації навчання дозволяє особі, що 
здобуває знання, виділити у конкретному предметі базисну інваріантну частину його змісту, яку після 
самостійного осмислення і реконструювання ця особа зможе використати на новому складнішому рівні 
при вивченні інших дисциплін. 

У контексті сказаного, а також за умови функціонально-діяльнісного підходу до викладання рідної 
мови у школах та ВНЗ, першорядного значення у вивченні словотвору набуває комплексна презентація 
словотвірного мовного матеріалу, яка охоплює синтаксичний, лексико-семантичний, морфологічний і 
відповідно словотвірний рівні (міжрівнева інтеграція). 

 

Базис розділу "Словотвір" репрезентуємо у вигляді: 
1) словотвірних термінів; 
2) понять, що відображають мовні словотвірні явища; 
3) узагальнюючих схем і таблиць, в яких системно представлено семантично-структурну 

характеристику виучуваних явищ. 
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Словотворення розглядаємо як інтеграційний процес, що відбувається залежно від комплексу умов 
синтаксичного, морфологічного, лексико-семантичного плану. Тому визначальною в пропонованій 
системі роботи є модель, за якою словотвірний процес охоплює два етапи: 1) контамінацію – утворення 
складного найменування (Ф. Буслаєв, М. Крушевський, О. Потебня, Л. Сахарний) і 2) компресію 
(універбацію), яка виникає внаслідок декомпозиції складного найменування в універб (Ф. Буслаєв,         
Л. Виготський, Ю. Гінзбург, М. Малєєва, Л. Невідомська, О. Потебня, І. Торопцев): чорні брови → та, 
що з чорними бровами → чорноброва; грушева наливка → наливка, виготовлена з груш → грушівка. 

Вивчення розділу здійснюється в два етапи:  
1) пізнавально-формувальний. На цьому етапі засвоюється понятійно-термінологічний тезаурус 

розділу; з’ясовуються семантико-функціональні особливості виучуваного явища та презентація цього 
матеріалу у шкільних програмах і підручниках; 

2) системно-формувальний. Проходить власне після кожного блоку практичних занять (а їх виділяємо 
три) у вигляді лабораторної роботи. Якщо лекційний курс зорієнтований перш за все на теоретичну 
підготовку майбутнього спеціаліста, практичні заняття – на закріплення теоретичних знань, то 
лабораторні роботи дають більше можливостей для реалізації професійної спрямованості курсу. Цьому 
сприяє відбір мовного матеріалу, використання лексикографічних джерел, звернення до навчально-
методичної літератури. Лабораторні роботи зі словотвору проводимо за єдиною наскрізною тематикою – 
"Лінгвістичний аналіз одиниць мови". У багатьох випадках  лінгвістичний аналіз робимо співзвучним до 
видів мовного розбору в школі (інтеграційні зв’язки з методикою викладання української мови). 

Подамо перелік тем занять і вкажемо на їх місце в програмі курсу СУЛМ зі словотвору.  
Блок І (6 год.). Словотвір і деривація. Деривація – породжувальна теорія мовознавства. Словотвірна 

система української мови. Словотвірний тип. Комплексні одиниці словотвору. Словотвірна пара – 
основна класифікаційна одиниця словотвору. Словотворчий формант і його складові компоненти. 
Формування семантики похідного. 

Блок ІІ (6 год.). Способи словотворення. Характеристика способів за характером словотвірної бази. 
Афіксне і безафіксне словотворення. Складання й абревіація. Твірна основа і словотворчий засіб при всіх 
способах творення слів. 

Блок ІІ (6 год.). Безафіксне словотворення. Словотворчий засіб при безафіксному словотворенні. 
Конверсія (транспозиція). Лексико-синтаксичне (компресія, зрощення) і лексико-семантичне 
словотворення. 

Домінуючою формою організації навчального процесу є практичні заняття. Їх загальна структура 
така: 

Засвоєння понятійно-термінологічного тезаурусу кожної теми. З’ясування семантико-функціональних 
особливостей виучуваного словотвірного явища (цей етап охоплює роботу з опорними конспектами). 

Робота зі шкільними програмами і підручниками (з’ясування презентації виучуваного матеріалу у 
шкільній навчально-методичній літературі). 

Такий вид роботи репрезентує міжпредметну інтеграцію (СУЛМ: Словотвір і Методика викладання 
української мови) та сприяє формуванню методичної компетенції як складової професійної компетенції 
майбутніх учителів-словесників. 

Робота з узагальнюючими схемами і таблицями. 
Виконання тренувальних вправ і завдань, метою яких є формування й удосконалення мовно-

мовленнєвих умінь і навичок. 
Навчальним матеріалом на цьому етапі занять завжди є текст, бо тільки в ньому функціонують 

словесні одиниці, що є предметом розгляду у словотворі: "наслідки семантико-дериваційних перетворень 
виражаються не безпосередньо у формально-звуковій структурі похідного, а в контексті його 
функціонування" [4: 32]. 

Описаний вище комплексний підхід до аналізу словотвірного процесу на заняттях з української мови 
є однією з найважливіших передумов засвоєння студентами лінгвістичних знань як системних. Пошук 
оптимальних шляхів презентації матеріалу зі словотвору призводить до висновку про необхідність 
уведення в практику викладання мови понять і методів сучасної словотвірної теорії, які сприятимуть 
подоланню ізоляції у вивченні мови як функціональної системи. 
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Пигур М.В. Интеграция как инновационная стратегия изучения словообразования в курсе 
современного украинского литературного языка. 

Рассмотрен вопрос интегрированного обучения словообразованию в курсе современного украинского 
литературного языка. Путём интегрированных связей определено понимание словообразования как 

процесса. Анализ слов с позиции "как они образуются" – осмысленный и действенный. 

Pihur M.V.  Integration as Innovative Strategy of Studying Word Building in the Modern Ukrainian Literary 
Language Course.  

The article deals with the problem of integrated presentation of word building in the context of the modern 
Ukrainian literary language. It has been pointed out that integrative interrelations provide understanding of 

word building as a process. The analysis of the words from the point of their building is meaningful and 
constructive. 
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МОВНІ ІНТОНАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ В 
ОРХЕСТИЧНОМУ ВИХОВАННІ 

У статті розглянуто особливості мовного інтонування українського дитячого фольклору засобами 
орхестичного виховання. 

Розвиток сучасного суспільства обумовлює такі засади освіти, які передбачають перехід до 
принципово нових систем навчання. Це зокрема пов’язано з необхідністю усвідомлення, що процес 
навчання потребує напруженої розумової роботи учня та його власної активної участі у цьому процесі. 

Дитина у своєму пізнанні йде від споглядання до відчуття, а далі – до аналізу певного явища. Такою 
проблемою в методиці музичного виховання є формування у свідомості учня так званого "інтонаційного 
тезаурусу", що включає в себе набір закріплених в його пам’яті слідів минулих вражень, дій, 
різноманітних зв’язків та відношень, що можуть ожити під впливом художнього твору. Вміння почути 
інтонаційно (в асаф’євському розумінні) та  в і д т в о р и т и  в  с о б і  досліджуване інтонування, 
відчути процес живого с т а н о в л е н н я  і н т о н а ц і й н о г о  з м і с т у [1: 184] – ось найголовніше 
завдання орхестичного виховання. "Відтворити інтонацію – це означає віднайти в собі ритмічну 
пластичність її інтонування через виявлення її внутрішнього мікрочленування як основи для дихання, 
виконавського жесту, міміки, загальної "стратегії композиції" [1: 185]. 

Але перш ніж відчути та скласти в собі "інтонаційний тезаурус", дитина повинна відчути багату 
інтонацію рідної мови, навчитись аналізувати кожний конкретний випадок мовної, а пізніше й музичної 
інтонації, вишукувати та усвідомлювати індивідуальність кожного образу, що складається з цих 
інтонацій. Тому, викладаючи предмет "Музика" в загальноосвітній школі, учителеві потрібно пам’ятати 
й базуватись на асаф’євському виразі, що "мовна й чисто музична інтонація – гілки одного звукового 
потоку. Звідси природно витікає обов’язковість  с п о с т е р е ж е н н я  за відтінками та вигинами 
людської мови і за проявами тісного зв’язку мелодичної лінеарності й мелодичної конструктивності з 
рухом і динамікою мовного потоку"[2: 7-8]. 

Вивчення мовної інтонації як системи припускає глибоке знання її властивостей та характеристик, що 
визначаються різноманітними типами внутрішніх та зовнішніх зв’язків, просодичних елементів, що її 
складають. Л.А. Кантер розробила реалізацію принципів системного підходу до інтонації та виділила 
головні: 

1. Незвідність властивостей інтонації як системи до суми властивостей її елементів, з яких вона 
складається, та невиводимість з останніх властивостей інтонації як цілого. 

2. Залежність кожного просодичного елементу, властивості й відношення від його місця, функцій 
тощо в середині цілого. 

3. Можливість опису інтонаційної системи через встановлення її структури, тобто мереж зв’язків та 
стосунків (т. зв. метод структурного встановлення системи). 

4. Обумовленість поведінки інтонаційної системи поведінкою її окремих елементів і властивостями її 
структури. 

5. Облік взаємозв’язку між елементами інтонаційної системи. 
6. Облік взаємозв’язку інтонаційної системи з іншими мовними системами, тобто з тим 

інтралінгвістичним середовищем, що її оточує. 
7. Облік взаємодії інтонаційної системи із зовнішніми та екстралінгвістичними факторами, тобто з 

тим екстралінгвістичним середовищем, що її оточує. 
8. Розглядання кожного просодичного елементу як підсистеми, що структурується за законами певної 

інтонаційної системи (підсистеми тону, гучності, тривалості) [3: 18] 
Позамузичне звукосприйняття у дитини викликає прагнення усвідомити його – що прозвучало, яку 

інформацію несе той чи інший звук, і реакція на цей звук може бути різною: від слабких до сильних 
афектів, що створюють відповідні емоції. І дуже важливо, якою для дитини буде перша "звукова 
інформація". Ось тут приходить на допомогу український дитячий фольклор – мовний і музичний: 
колискові, забавлянки, утішки, в яких збереглось дитинство самого людства, одна з найстародавніших, 
первинних форм культури. "Формою спонтанного звуковияву емоцій людини є "спів" як такий, 
попередньо неокреслений і елементарний, що виник у суспільній практиці і увійшов як семантичний 
субзнак музично-інтонаційного філогенезу. В такій самій якості субінтонацій піддалися семантичній 
інтерференції "німі інтонації" пластики і руху людини..." [4: 70-71]. 

Дитячий мовний та музичний фольклор – поліфункціональне і поліжанрове явище. Здавна він 
привертав увагу  етнопедагогів,  етнографів,  психологів,  фольклористів  та   музикознавців  (Ф. Колесса,  
С. Людкевич,   Й. Роздольський.   Л.  Плосайкевич,    Я. Сенчик,  К. Квітка,   М.  Леонтович,   М.  Гайдай,  
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В. Щепотьєв, В. Харків, Д. Ревуцький, А. Іваницький, С. Грица, Г. Довженок, К. Луганська, О. Смоляк, 
О. Грайворонська та інші). 

Найдавнішими в дитячій музичній культурі є пісні, що виконувались дорослими для дітей. До них 
відносяться такі жанри: колискові, забавлянки, пісні-казки, небилиці та пісні з казок. Аналіз мови за 
жанрами дозволяє простежити їх співвідношення з різними віковими особливостями дитини і відбиває її 
мовний досвід. О. Грайворонська виділяє в лексичних особливостях колисанки чотири лексико-
семантичних групи, назви яких створюють специфічний мовний колорит: 1. Сон та пов’язані з ним 
поняття (колиска, її складові). 2. Дитина, її характеристики, побажання. 3. Харчування дитини. 4. Одяг 
дитини і дорослих. Вона підкреслює, що словник колисанки обмежений через недостатній психіко-
мовленнєвий розвиток дитини [5: 4]. 

Тематика колискових пісень казкова, фантастична, але й зустрічаються соціальні та любовні мотиви, 
пов’язані з турботою матері про майбутню долю дитини. Головними казковими персонажами тут 
виступають Сон, Дрімота, Котик (особливо кіт як оберіг сну дитини проти злих сил), Голуби тощо. 

Для колискових пісень характерна ізоритмічна строфіка з пріоритетом складочислових розмірів 6, 
4+3, 4+4, 5+5+7. У піснях цього жанру переважають дво – та тристрофні побудови [6: 5]. 

За колисанками зразу ж виконувались різноманітні забавлянки, пестушки, потішки, тематика яких 
охоплює майже всі боки повсякденного буття дитини: харчування, купання, одягання, перші самостійні 
кроки, найпростіші розваги та фізичні вправи. Світогляд дитини розширюється – і з’являються нові 
поняття. О. Грайворонська доповнює наступні лексико-семантичні групи: 1) назви органів і частин тіла 
людей і тварин; 2) назви рослин, тварин, риб, птахів, комах; 3) назви предметів оточуючого побуту, 
переважно пов’язаних із господарською діяльністю людини; 4) власні назви казкових персонажів, – і 
відзначає, що дієслово у пестушках та потішках набуває більшої значущості: дієслова на позначення 
різних виробничих процесів; дієслова, що виражає звуки; дієслівно-вигукової форми з нульовою 
афіксацією; звуконаслідування; віддієслівної форми на позначення дитячих ігор і розваг, які виражають 
рух, переміщення в просторі [5: 4-5]. 

Забавлянки бувають строфічні та нестрофічні, але найчастіше зустрічаються нестрофічні композиції. 
В їх основі лежать ладканкові структури, що переважно складаються із трьох-дванадцяти різноскладових 
віршів. Для забавлянок характерний як часокількісний, так і акцентний ритми з пріоритетом останнього. 
У них яскравіше виражена тонізація вірша, ніж силабізм і зміна акцентності [6: 10]. 

Своєрідними алогічними іграми, піснями-нонсенсами є небилиці, в них порушена пропорція 
сприйняття світу, певних норм поведінки. Поетичні тексти складаються з постійним відхиленням від 
норм. Як і пісні-казки, небилиці найменш представницький жанр. 

Пісні з казок розвивались за двома напрямами: перший – пісенний, другий – речитативний. Цим 
пісням належить важлива роль у розгортанні сюжету казки, своєрідні інтерлюдії-містки, що скріплюють 
структурні елементи казки. 

Пісні з казок, як правило, невеликі за обсягом. Вони складаються із дво-, тристрофічних ізоритмічних 
побудов зі складочисловою формою вірша 4+4. Деяким пісням з казок властива міні-сапфічна строфа [6: 
24]. 

Пласт власне дитячого музичного фольклору складають такі жанри: заклички, звуконаслідування, 
дитячі музичні ігри, примовки, колядки, щедрівки, кондаки, церковні коляди, веснянки-гаївки та пастуші 
пісні (так звані ладканки). 

Звуконаслідування діляться на голосилки (змагання в тривалості "тягнення" звуку), вигуки на худобу 
і птицю, звуконаслідування та ігрові звукосполучення, що не мають словесного тексту, за виразом К. 
Квітки, визначаються як ономатопеїчні твори, один із первісних видів словесності і співу, певний тип 
артикуляції [7: 230]. Наслідування звуків дзвону, співу жайворонка, ластівки існують не лише в чисто 
локалізованому вигляді, але й із жартівливим обігруванням різноманітних фонем. 

Строфіка звуконаслідувань переважно тирадної будови, тобто складається із невизначеної кількості 
віршів у строфоїді (в основному від восьми до п’ятнадцяти). Вірші, як правило, гетероритмічної будови, 
тобто є нерівноскладовими між собою [6: 47-48]. 

Лічилки та дражнилки супроводжують дитину в період з трьох до восьми років як складові частини 
гри. Як вказує О. Грайворонська, для лічилок характерна наявність зарозумілих слів, а для дражнилок та 
прозивалок – перекручених імен і прикладок [5: 7]. Більшість вчених не вважали дражнилки чимось 
значним, тому відносились упереджено. Але дражнилки існують і досі, як самобутній жанр, в якому 
дитина займається активною мовотворчістю. 

Складнішими стає і синтаксис дитячих дражнилок. Прості речення текстів можуть бути представлені 
як двоскладовими, так і односкладовими синтаксичними конструкціями. Орієнтування висловлювання 
дражнилки на слухача-дитину, а також лінгвістичні особливості спілкування у дитячій групі за 
допомогою дражнилок зумовлюють певні схеми синтаксичної організації речень, які представлені 
конструкціями типу: підмет-присудок-додаток; підмет-додаток-присудок [5: 10-11]. 
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Заклички теж відносяться до самостійної дитячої творчості. Вони звучать частіше навесні та на 
початку літа, це звертання до явищ природи (сонця, дощу, вітру)... 

У ритміці пісенних віршів-закличок переважають побудови, що складаються, в основному, із семи-, 
восьмискладочислових форм (4+3, 4+4). Строфи закличок переважно тирадної будови і позбавлені чіткої 
симетрії (що вказує на стародавність їхнього походження) [6: 34]. 

Примовки звучать як звертання до комах, птахів, тварин та різних явищ природи. Функціонально 
вони поділяються на дві групи – магічні та ігрові, своєрідне спілкування з оточуючим світом. 

Примовки за своєю структурною будовою – однострофічні (рідше дво- або тристрофічні) твори із 
симетричною чотирирядковою будовою. Вірші, що переважно прирівняні до сегментів, вузькооб’ємні 
(від шести до восьми складонот). Цей факт підтверджує їх стародавнє походження [6: 39]. 

Обрядові пісні аграрної тематики зимово-весняного календарного циклу перейшли до дитячого 
фольклору від дорослого, але зрозумілі та перероблені дітьми відповідно до особливостей віку та 
світогляду. Найбільш улюбленими залишились гумористично-погрозливі колядки-фарси. Колядки та 
щедрівки побутують двома типами – без приспівів та з приспівами-віншуваннями. Існують більш 
спрощені новорічні пісні – напівречитативного характеру (численні варіанти відомого "Щедрика"). 

Словесні тексти дитячих щедрівок, так як і колядок, відтворені строфічними побудовами як у 
симетричних, так і несиметричних поєднаннях. Найбільшу групу дитячих щедрівок складають 
несиметричні строфічні побудови. В їхній основі лежить нецезурований шестискладник, який часто 
відхиляється від норми на 1-3 склади. Пісні цього жанру також представлені із симетричними 
цензурованими восьмискладовими віршами типу 4+4 [6: 56]. 

У XIX-XX ст. набули великого поширення кондаки – мелодії-вірші на релігійні мотиви, але, 
покладені на дорослі мотиви, вони набули казкових елементів, що зацікавлювали дітей і наближали їх до 
різдвяних пісенних поздоровлень. Строфіка їх схильна до гетероритмічних побудов. 

Веснянки та гаївки виконувались навесні, у Великодні свята. Ці пісні теж прийшли до дитячого 
фольклору з дорослих обрядів як ігрові забави та розваги. Групу веснянок складають пісні, що співають 
дівчата-підлітки. В них зустрічаються мотиви парування та любові, жартівливі пісні. Але в дитячих 
веснянках та гаївках в основному оспівуються теми пробудження природи, приходу весни, скресання 
річок, приліт птахів, посадка та вирощування городини. Багато зустрічається олюднених персонажів – 
птахів (Журавель, Зозуля, Ластівка), городини (Мак, Огірочки, Грушечка), сама весна – у вигляді 
Весняночки-паняночки, Зеленого Шуму та інше. 

Дитячим веснянкам та гаївкам властиві вузькі складочислові форми віршів. Це, в основному, 
нецезурований шестискладник із відхиленнями на один-два склади (6), цензурований восьмискладник 
(4+4), ізоритмічний та гетероритмічний десятискладник (5+5, 6+4) [6: 66]. 

Найстаровиннішими піснями, що беруть свій початок від часів трипільської культури (IV-III 
тисячоліття до нашої ери), є ладканки, або пастуші пісні. Від 6 травня (Юріїв день), коли виганяли 
худобу на пасовище, до осені звучали ці невибагливі пісні. Пастуші пісні в основному збереглись у 
Прикарпатті (Бойківщина) і рисами дуже нагадують деякі весільні пісні: оспівується достаток, щастя в 
сім’ї, самі тварини з пестливими іменами. Часто згадується оберіг на худобу – вінок. 

Для дитячих пастуших пісень, як правило, властиві несиметричні строфічні форми власне 
ладканкового типу, в основі яких лежить нецезурований складник або семискладник з нерегулярною 
складочисловою будовою. Домінуючим типом ритмічного розвитку у пастуших піснях є нерегулярна 
часокількісність, а разом з нею, частково, і нерегулярна акцентність. Це вказує на старовинність 
походження пісень даного жанру і на їхню жорстку приуроченість [6: 72]. 

Найдавнішими з дитячих музичних ігор є хороводні ігри, що прийшли з календарної обрядовості. 
Вони пов’язані з хліборобською працею та через поєднання музики, хореографічних рухів, слова, 
пантоміми розкривають цю тему. Багато ігор пов’язано з життєвими ситуаціями, історичними подіями 
(наприклад, ігри "Савка", "Король"). Найпопулярнішими іграми є ігри з олюдненими птахами та звірами, 
ігри на змагання. Існує чимало ігор, які розпочинаються з поетичних та музичних вставок, як правило, 
однострофічних, вони багато разів виконуються та грають роль драматизації дії в розгортанні. 

Ф. Колеса підкреслював, що перш ніж навчати дітей співу, потрібно їх навчити "ритмічної будови 
українських народних пісень" [8: 10]. Як музикознавець та фольклорист, Ф. Колеса підкреслював, що 
мелодія народної пісні з першого рядка творить форму, в яку вкладаються всі подальші рядки та вірші 
тієї ж пісні. Тому поділ мелодії на фрази та ритмічні рядки й мотиви віддзеркалюються в тексті поділом 
на вірші та силабічні групи. Від числа тривалостей у ритмічних мотивах і ритмічних рядках мелодії 
залежить число складів у відповідних віршах і їх частинах. Правильне чергування ритмічних наголосів у 
мелодії веде за собою менш або більш правильне розміщення граматичних наголосів у відповідному 
тексті. Знання ритмічної будови українських народних пісень і тісного зв’язку між складом мелодії і 
віршованої строфи дуже важливе для правильного фразування, щоб учні привчалися належним чином 
визначати, закінчувати й відмежовувати музичні фрази та не переривати дихання всередині фрази або 
ритмічного мотиву, зв’язаного з суцільною групою силабічною [8: 10-11]. 
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Н. Бабич розробила так звану "партитуру тексту", в якій наочно досліджується розвиток інтонації в 
реченні або в певній фразі [9: 200-202] В "партитурі" враховані позначки підвищення та заниження 
(спад) тону, акценту, логічних та фразових наголосів, різних за тривалостями пауз, інтонаційного 
перелому або інтонаційної незавершеності, мелодичної хвилі (в поєднанні двох слів), темпу, знаків 
пунктуації тощо. Наприклад, речення "Малюсенький котку, не роби нам шкодку" можна виразити 
графічно таким чином: на слові "малюсенький" йде підвищення тону ↑, на наступному слові "котку" 
падає фразовий наголос з спадною інтонацією ↓; після цього настає коротка пауза (для дихання) -/, на 
словах "не роби нам" ∩ визначається мелодійна лінія та знову невелике підвищення тону ↑, на слові 
"шкодку" – знову спадна інтонація ↓: 

Малюсенький котку, / 
Не роби нам шкодку. 

При повторному виконанні другого рядка (як продовження думки в колисковій пісні) інтонація дещо 
змінюється: на слові "шкодку" з’являється підвищення тону і далі в наступному рядку в мелодичній 
хвилі йде спадна інтонація довгої дії: 

Не роби нам шкодку // 
Не лізь на колодку. 

Кожний зі складників інтонації, як компонент цілого, має власну самостійність. У наведеному 
прикладі можна варіювати інтонаційну "партитуру" в залежності від особистого сприйняття. Але тонке 
відчуття нюансів інтонації приходить не зразу, її потрібно усвідомити, пережити як особистий досвід, 
тому дуже важливим є розуміння змісту слова, співвіднесеності слова і стану мовця, слова і дії. 
Ефективність словесної дії виявлятиметься за умови цільової установки слухача на сприйняття живого 
слова, яке виконує функцію своєрідного "інструменту творчості", що розвиває людину, здібності її 
голосу передавати емоційні стани. 
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ФОРМУВАННЯ ВИМОВИ ГОЛОСНИХ ТА ПРИГОЛОСНИХ У ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ЕВРИТМІЇ 
ТА МАЛЮВАННЯ ФОРМ 

У статті розглядаються методи формування вимови голосних та приголосних у дітей засобами 
евритмії та малюванням форм. 

Мова – засіб самовираження душі, рід откровення, за допомогою якого людина відкриває своє єство 
для інших людей. У стародавності те, що вихідні з гортані звуки, а пізніше слова, супроводжувались 
жестами, сприймалося зовсім природньо, жестикуляція фактично мала самостійне життя – вважалось, що 
в художньому відношенні жести рук можуть бути не тільки настільки ж виразними, як мова, а й навіть 
значно перевершувати її виразністю. Саме так званими "мовними жестами" й займається дисципліна 
вальдорфської педагогіки – евритмія, яка викладається з дитячого садка й до 12 класу, мистецтво руху, 
що виникло 90 років тому й перебуває в процесі становлення. Вона пробуджує внутрішню рухливість, 
що виявляється назовні рухами тіла у сольних, групових (хорових) виступах. Тіло стає видимим 
інструментом того, що ми чуємо, а саме – мови та музики. 

Німецьке поняття "Sprachgestaltung" не тотожне поняттю "мистецтво мови", буквально – це 
"формоутворення мови". Евритмісти вважають, що всьому у світі навколо людини існують "жести", що 
відображають сутність предмету або істоти. Кожний раз при сприйнятті речей людина підсвідомо 
відтворює їх жести усередині себе. Звуки мови також мають свої індивідуальні якості, й присутність в 
слові тих чи інших звуків зовсім невипадкова. Через слово можна проникнути в ті часи, коли люди так 
тонко відчували життя звуків, що могли давати назви речам. Сьогодні ми можемо оживити цей творчий 
початок у своїй мові, користуючись звуком осмислено. 

В голосних закарбовані душевні переживання людини від певних предметів або дій, в приголосних – 
її наслідування процесам зовнішнього світу. Вправи, пропоновані Рудольфом Штайнером, дозволяють 
розвинути це свідоме переживання звуків. Наприклад, у слові "rollen" (котитися) при вимові відчувається 
як в [р] та [л] щось котиться в далечину, в [о] – живе відчуття округлості, а в кінці слова сила голосу 
повинна закономірно згаснути, ніби віддалитися в просторі. Кожний може пережити ці прасили мови в 
явищі алітерації, наприклад, в наслідуванні стихії: 

 
"Пішов шелест по діброві; 
Шепчуть густі лози". 

Т. Шевченко 
 
Sprachgestaltung вчить оживляти образ, що природно живе у слові. Тоді звуки у слові "вітер" 

відтворюють подих вітру, у слові "м’яч" відчувається букатість, округлість цього предмету. 
Евритмісти вважають, що, проходячи через дихальний та артикуляційний апарати, повітря утворює 

певний жест, який повинен так оформитись, щоб його можна було почути. У різних мовах певні звуки 
будуть виражатись різними жестами, тому що в основі будь-якої мови лежить свій особливий комплекс 
відчуттів. Однак споконвічно кожен голосний звук, на думку евритмістів, виражає тільки щиросердне 
почуття, що пов’язане з думками, які пізніше оформлюються в мову. 

Навчання мистецтва мови передбачає обов’язкову індивідуальну роботу. Мова – відображення певної 
людини, тому, коли щось в мові починає змінюватись, змінюється і сама людина. Sprachgestaltung – 
праця над своїми почуттями, звичками; людина повинна перетворювати себе, стати здібною до іншого 
життя, до нової прояви себе в світі. Для нової мови потрібна перш за все відвага, що дає здібність уважно 
спостерігати за різними проявами життя, вчитись свідомо ставитись до неї. "Сьогодні світ сповнений 
однобічності. Говорить голова, але не душа. У мови швидкий темп та вона зводиться до інформації. Наші 
надто збуджені діти повторюють своїми кінцівками те, що ми робимо зі своєю мовою: їм теж неспокійно. 
Шпрахгештальтунг – це життя в гармонізованих ритмах. Це процес оволодіння мовою на основі 
образних народних казок або класичних поетичних творів, де зміст і форма доведені до істинної 
гармонії" [1:15]. 

Всі елементи мови, тобто голосні та приголосні, знаходяться у певному співвідношенні до людини та 
світу. Приголосний [р], як вказувалось вище, має сильне відношення до повітряної стихії. Або, 
наприклад, голосний [а] має відношення до споглядання та подиву. В евритмії людина не зупиняється на 
спокійному слуханні – в русі евритміст сам стає повністю цими [а] та [р] або формує їх "втікання та 
витікання". Він повинен переживати й одночасно формувати це в собі, вчитись слухати усім тілом, ніби 
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стає єдиним з композицією, але це не транс із заплющеними очима – це сучасний шлях учнівства, що 
веде до поглиблення переживань та пізнавання людини й світу на якісному рівні, при повній свідомості. 

Наведемо приклад (з методики роботи у першому класі): 
 
Ich bin ein Licht [І] 

Я – світло 
Und habe Kraft [А] 

І сповнений силою 
Und bin so froh! [О] 

Тому я радий 
 
При виконанні першої фрази діти стоять дуже прямо, ніби сонячні промінці, на другій фразі – стрибок 

і ноги ставляться на ширину плечей, на третій – роблять округлений рух обома руками. Це одна з 
можливостей сформувати жести для [і], [а] та [о], й використати іх для різних настроїв та думок в 
залежності від контексту, в якому ці голосні зустрічаються та отримують різне значення. 

В процесі вправ евритміст завжди наштовхується на внутрішні та зовнішні кордони. В цьому краса та 
складність будь-якої художньої творчості. Але ці вправи ніколи не повинні бути тільки повторенням й 
дресурою, потрібні завжди внутрішні захопленість та фантазія. Тому музика і мова, малювання форм, що 
супроводжують рух, використовуються лише в "живому" оригінальному виконанні. 

Відомо, що в слов’янській писемності більшість букв мають форму безконечника, що вважається 
незбагненною ступінню досконалості, а вся глаголична абетка спирається (або заснована) на трьох 
християнських символах: хресті, колі та трикутнику. Це зближує природні властивості кирилиці з 
евритмією. 

Ці загадкові форми близькі до душі дитини, яка відчуває в цих графічних ритмах радість, гармонію та 
продовження загального жесту. Малювання форм – це евритмія на папері: з безконечних форм 
складається візуальна форма, що виражає багато переживань. Наприклад, з горизонтальних зігнутих 
ліній, що символізують морські хвилі (виконується кольоровими крейдами, рис. 3, 4). Вони змінюються в 
залежності від напрямку вітру (більш плавні, або згинаються у форму, наближену до овалу). Наступне 
завдання: знайти в хаосі цих ліній живих істот (риб, медуз, морських зірок тощо, рис. 3, 4). Більш 
складним завданням є виконання орнаменту з безконечної вісімкоподібної форми. Ці форми теж 
спочатку малюються кольоровою восковою крейдою в один колір. Потім накладається форма 
безконечника іншого кольору і, в результаті накладання 2-3 форм  безконечників на малій відстані, 
з’являється малюнок, подібний візерунку. Використовуючи різні кольори дитина отримує можливість 
побачити гармонію в самому безконечнику або в переплетенні  ліній між собою (рис. 1, 2). 
 

 
Рис. 1      Рис. 2 

 
Рис.3      Рис. 4 
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ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Автор статті висвітлює можливості інтеграції змісту уроків музики у процесі викладання основ 
музичної грамоти, пропонує ряд ефективних методичних прийомів поліхудожньої діяльності молодших 

школярів.  

Проблема цілісного, гармонійного розвитку дитини посідає одне з чільних місць у системі 
естетичного виховання в сучасній початковій школі. Адже вчитель повинен сьогодні забезпечити 
майбутнього члена суспільства не лише міцними знаннями, уміннями, навичками з окремих шкільних 
дисциплін, розвинути  дитину не тільки в аспекті інформаційного "наповнення" індивіда – він має  
виховати в учнів певну природну сумірність із світом, здатність до гармонійної взаємодії з ним. 
Відповідно до цього освітянською практикою перед вчителем висувається складне завдання – 
сформувати у вихованців цілісне уявлення про життєві явища, події, про світ у цілому.  

Одним із шляхів подолання розрізненості, несистемності, фрагментарності в засвоєнні молодшими 
школярами предметів початкової школи, забезпечення цілісного сприймання й усвідомлення 
навчального матеріалу є  інтегративна спрямованість шкільного навчання й виховання. Саме в процесі 
інтегрованого вивчення шкільних предметів, зокрема художніх дисциплін, дитина здатна осягнути 
сутність явища, поняття, вчинку, у неї виробляються комплексні практичні уміння й навички, що 
сприяють оптимальній взаємодії дитини з оточуючим її світом. 

У наукових працях педагогів і психологів (Н. Бібік, Г. Ващенка, В. Верховинця, О. Запорожця, С. 
Русової, О. Савченко, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін.) обґрунтовано важливу педагогічну роль 
інтеграції в навчанні та вихованні особистості школяра, в активізації різних видів діяльності, у 
стимулюванні аналітико-синтетичних зусиль дитини, у розвитку її інтелектуальної та емоційної сфери, у 
формуванні цілісних уявлень про життєві явища і про світ у цілому.  

Видатний педагог Г. Ващенко одним із перших втілював ідею інтеграції в практику навчання й 
виховання молодих поколінь. Методичне збагачення процесу навчання він бачив у використанні 
могутнього впливу на душу дитини сполучення слова й музики. Мистецьке виховання як елемент 
навчання, зауважував учений, важливе не тільки саме по собі, а й тим, що воно активізує навчальний 
процес у цілому. Воно робить його цікавішим, внаслідок чого діти починають вчитися з більшим 
бажанням,  а то й із захопленням [1: 388]. Тому музику й співи, на думку педагога, слід використовувати 
не лише на годинах співів, а й на годинах рідної мови, літератури та на годинах історії [1: 243].  

Проведення уроків на основі інтеграції змісту кількох предметів, об’єднаного навколо однієї теми, 
сучасна педагогіка називає одним із напрямів методичного збагачення уроків. О. Савченко вважає, що це 
об’єднання має на меті інформаційно й емоційно збагачувати сприймання, мислення й почуттів 
учнів завдяки залученню цікавого матеріалу, що дає змогу з різних боків пізнати якесь явище, 
поняття, досягти цілісності знань[2: 87]. 

Вивчаючи інтеграцію як важливу умову повноцінної реалізації змісту освіти, Н. Присяжнюк 
наголошує на тому, що інтегровані уроки емоційно збагачують навчально-виховний процес, 
допомагають учителеві різнобічно й системно сформувати в дітей необхідні уявлення та поняття. 
Притаманні урокам інтегрованого змісту різні види діяльності, підкреслює педагог, роблять їх цікавими, 
запобігають втомлюваності учнів, посилюють інтерес до навчання та школи в цілому [3: 27]. 

Чимало праць науковців присвячено проблемі інтеграції змісту предметів у процесі художньої, 
зокрема музичної освіти учнів. Значний інтерес у вивченні питань, що стосуються інтегрованого підходу 
до організації музичного сприймання школярів, дидактичних особливостей інтегрованих уроків музики й 
використання позамузичних форм роботи та видів діяльності школярів у процесі засвоєння музичних 
знань, викликають дослідження Б. Асаф’єва, Е. Бальчітіса, Д. Кабалевського, М. Лещенко, Л. Масол, Б. 
Нестеровича, Е. Печерської, Т. Скорик, Б. Теплова, Б. Яворського та ін.  

Зокрема Б. Асаф’єв, переймаючись проблемою виховання у слухачів творчих інстинктів, глибоко 
досліджував зв’язки музичного мистецтва з різноманітними виявами життя. Пропонуючи прийоми 
засвоєння ладових і тональних контрастів, академік зупинявся на таких немузичних аналогіях, як колір, 
забарвлення, тактильні відчуття, характеризуючи світлові контрасти тональностей як яскравіший, 
світліший, жорсткіший, темніший тощо [4: 86]. Уявлення ж про найбільш пластично виразний розподіл 
музичної тканини, писав він, дає танець [4: 103]. Такий підхід ученого до поглиблення музичного 
сприймання та вивчення музичної грамоти зумовлював необхідність залучення як музичних, так і 
немузичних асоціацій слухачів, поєднання музично-інтонаційного, візуально-образного, пластичного 
аспектів осягнення змісту художнього твору.  
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Е. Бальчітіс наголошував на значенні проблем розвитку музично-слухових уявлень дітей, на 
свідомому та емоційному сприйманні музичного змісту творів. Ефективним прийомом активізації 
образної уяви, фантазії, музично-творчих, літературних здібностей педагог називає літературно-творчі 
спроби школярів, що зумовлені змістом  музичних творів. Створення літературних сюжетів до музики є 
особливо корисним тоді, коли музика має ілюстративний, зображальний характер [5: 202]. Таким чином, 
на думку Е. Бальчітіса, учні різносторонньо осягають музичний і психологічний зміст твору, вчаться 
розуміти багато в чому спільну мову музики й літературних творів.  

Цікаві методичні підходи з елементами інтеграції у розв’язанні завдань музичного виховання 
молодших школярів пропонує Е. Печерська. На уроках музики є можливість залучати учнів до різних 
видів художньої діяльності, використовувати аналогії. Це зумовлено тим, зауважує науковець, що 
мажорне або мінорне забарвлення властиве не тільки музичним, а й літературним творам; форму 
оповідань, віршів можна порівняти з відповідними особливостями музичних творів. За допомогою 
аналогій школярі виділяють загальне й специфічне в різних видах мистецтва [6: 57].  

З огляду на актуальність зазначеної теми, метою статті є висвітлення можливостей інтеграції 
змісту уроку музики у процесі викладання основ музичної грамоти.  

Інтеграція ( лат. integratio – відновлення, поповнення, від integer – цілий) – поняття, що означає стан 
або процес наближення, поєднання окремих наук або їх диференційованих частин. В цьому плані 
великими можливостями володіють уроки музики як уроки поліхудожньої діяльності школярів, що 
мають на меті, по-перше, суто музичний розвиток дітей, по-друге, їх загальний світоглядний 
розвиток, філософічне мислення [7: 22]. У зв’язку з цим Л. Масол підкреслює: інтегрування 
різноаспектних художніх знань, естетичних уявлень, поглядів на рівні свідомості й підсвідомості 
особистості школяра відбувається спонтанно й незалежно від бажання та волі вчителя, але тільки за 
умов його організаційно-педагогічного сприяння, широкого спектру методів компаративістики цей 
процес набуває цілеспрямованого й системно-цілісного характеру [7: 23].  

Зважаючи на сказане вище, основою інтегрованого уроку з музики є певним чином інтегрований 
зміст. Інтеграція змісту уроку музики може бути повною або частковою. Це означає, що пропонувати 
інтегрований матеріал для опанування учнями музичних знань можна як протягом вивчення усієї 
дисципліни, так і під час засвоєння окремих близьких за змістом до інших предметів тем і понять. З 
музикою, на думку багатьох педагогів, рекомендується інтегрувати предмети, теми яких мають 
спільні або універсальні засоби для цілісного, глибокого їх розкриття через масштабність та 
універсальність життєвого змісту самих тем і понять. До таких предметів належать як ті, що 
передбачені Державним стандартом початкової загальної освіти в межах освітньої галузі 
"Мистецтво", так і інші предмети початкової школи: навчання грамоти, ознайомлення з навколишнім 
світом, українська мова, природознавство, народознавство, математика тощо [8: 13]. 

Вивчення молодшими школярами курсу "Музика", який є складовою освітньої галузі "Мистецтво", 
дає можливість учням цілісно осягати духовно-моральні цінності людства як невід’ємну частину світової 
музичної культури, опановувати специфіку художньо-образної мови. Інтегрований підхід до викладання 
музики, зокрема основ музичної грамоти, створює сприятливі умови для засвоєння учнями 
закономірностей виникнення й розвитку музичного мистецтва в комплексному його поєднанні з науками 
й мистецтвами, накопичення досвіду "стереобачення" [9: 110] як художніх, так і життєвих явищ, творчої 
діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до музики як до прояву життя. 

Вивчення музичної грамоти в початковій школі не є і не може бути самоціллю. Раніше, ніж дитина 
навчиться розпізнавати, як хто співає або грає, вона має навчитися, що співають і що грають [4: 90]. 
Тому метою опанування дітьми музичної азбуки, музичного тезаурусу є розвиток музичних і загальних 
здібностей, слухової сприйнятливості та музичної культури молодших школярів. Саме інтеграція знань 
на основі єдності універсальних художньо-естетичних категорій – ритму, контрасту, симетрії, 
композиції, динаміки, гармонії, жанру, форми, розвитку – сприяє формуванню естетичного світовідчуття 
й світосприймання, поглиблює розуміння цілісності кожного з видів мистецтва, що передає різні аспекти 
життя в їх єдності [8: 13]. 

Музична грамота – це система музичних знань або початкових відомостей про музичні явища й 
об’єкти, про елементи музичної мови, що викладені в доступній формі й пов’язані в практиці навчальних 
закладів з одночасним розвитком музично-слухових уявлень, ладового, інтонаційного, ритмічного чуття, 
із цією метою об’єднані із сольфеджіо, що включає у себе як теоретичні, так і практичні форми роботи. 

Однак слід констатувати, що однією з найбільших проблем навчання музики є низький рівень 
засвоєння дітьми музичних знань, недостатня сформованість уявлень про елементи музичної мови, про їх 
значення у створенні музичного образу. Для учнів молодшого шкільного віку це складний і   
трудомісткий процес, який вимагає від школяра стійкої уваги, зосередженості, концентрації емоційних та 
інтелектуальних зусиль. В центрі уваги вчителя має бути міцне й свідоме засвоєння школярами таких 
засобів музичної виразності, як звуковисотність, метроритм, динаміка, тембр, лад, темп, форма тощо.  
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Використовуючи інтегрований підхід до викладання музичної грамоти, вчитель робить процес 
опанування дітьми основних елементів музичної мови радісним і цікавим, розширює, розвиває сенсорну 
сферу учнів, дає цілісне уявлення про мистецькі та життєві явища. З цього приводу варто згадати думки 
видатного педагога К. Ушинського: "Дитина... мислить формами, фарбами, звуками, відчуваннями 
взагалі... Таким чином, надаючи початковому навчанню форм, фарб, звуків..., роблячи його доступним 
якнайбільшому числу відчувань дитини, ми робимо, разом з тим, наше навчання доступним дитині…" 
[10: 406]. 

Використовуючи на уроці музики можливості літератури й поезії, образотворчого мистецтва, 
пластичної діяльності, художньої праці тощо вчитель формує в дітей не тільки навички музичної 
діяльності, розвиває не лише музичні здібності, він природно вводить школярів у світ звуків, відчуттів, 
почуттів, явищ, подій і вчинків, які і складають цілісну картину світу, дають синтетичне уявлення про 
всесвіт. У такий спосіб школярі отримують від педагога універсальний, надійний ключ до розв’язання як 
навчальних ситуацій і завдань, так і життєвих питань. 

З урахуванням інтегрованого підходу до засвоєння музичних знань пропонуємо ряд цікавих 
методичних прийомів і форм роботи, використання яких сприятиме цілісному, глибокому засвоєнню 
музичних знань, практичних умінь і навичок художньої діяльності, активізації емоційної та 
інтелектуальної сфери дітей на уроці й у позаурочний час. 

Інтегровані художньо-творчі завдання. 
Ø Прослухані музичні твори віднести до одного з трьох китів (жанрів) музики. Відповідно до характеру 

музичного твору намалювати: кита, що марширує (сумний, веселий, урочистий марш); кита, що танцює 
(український, східний, африканський танець); кита, що співає пісню (українську народну, російську, польську, 
естрадну сучасну або старовинну). 

Ø Скласти казку про піаніно. Згадати й зафарбувати кольоровими олівцями на зображеній у зошиті 
фортепіанній клавіатурі: октаву, в якій може заспівати школяр (голубим кольором); октави, звуками яких 
можна зобразити літній дощик, срібні дзвіночки, пташку, білочку (кольори учень добирає відповідно до 
характеру явища або уявного художнього персонажа); октави, звуками яких ти відтворив ходу ведмедя, слона, 
удари  літнього грому (аналогічно до попереднього завдання). 

Ø Запропонувати власні варіанти звукових картинок явищ природи, тваринного світу і вказати, в яких 
октавах їх можна виконати. Придумати назви музичних творів, де  зображалися б ці явища. 

Ø Придумати казку про музичні звуки, записати її на аркуші цупкого паперу й оформити 
кольоровими олівцями та акварельними фарбами. Оздобити за допомогою обривної аплікації. 

Ø Запропонувати музичні твори, які можна використати для супроводу казкового сюжету. 
Створити сценарій музичної казки з розподілом ролей між учнями класу. Виготовити казкові 
атрибути для інсценізації казки. 

Ø Скласти казку про Ноти та інших героїв Музичної країни. Намалювати фломастерами чи 
олівцями портрети скрипкового й басового ключа. Виліпити музичні знаки із пластиліну й заселити ними 
Музичну країну (оформлений музичний куточок у класі). 

Ø На нотний стан "музичного деревця" переписати улюблену мелодію: 
  

 
Ø Зобразити окремо на аркуші паперу графічну лінію цієї мелодії й уявити, що це обриси 

природного гірського ландшафту. Розмалювати фарбами уявлену тобою картинку, оформити в 
рамочку й прикрасити музичний куточок. 

Ø Виготовити нотні знаки з паперових смужок на уроці трудового навчання. Створити об’ємну 
аплікацію, використовуючи ноти та інші музичні знаки. Завдання допоможе виконати вірш про нотні 
знаки: 

П’ять лінійок цих чарівних  
Прийняли усіх гостинно.  
Тут дієзи і бемолі,  
Ключ басовий і скрипковий, 
Нотки дружно виступають, 
Пісню гарну нам співають. 
Отакий гостинний пан, 
Його звати – Нотний стан.  

Ø Придумати орнамент до книжкової закладки. Включити  в орнамент квіти й нотні знаки.  
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Ø За прослуханим віршем про гами й лади уявити Тоніку й намалювати її портрет за допомогою 
олівців і фломастерів. Спробувати за допомогою фарб відобразити її характер: 

 Є у гам-ладів важлива суть – 
Звуки їх у злагоді живуть. 
Всі важливі партії співають, 
Але між собою поважають 
Ноту першу на початку гами. 
Це серйозна леді і важлива дама. 
Гамам всім вона дає ім’я, 
Тонікою нотна зве її сім’я. 
Прізвища ж у гам – то їх лади, 
Настрій надають вони завжди. 
Це мажор й мінор, їх тільки два – 
Радості й печалі острова. 

Ø Уявити острова Мажору й Мінору та їх мешканців. Розселити мешканців Мажору на першому 
малюнку, а Мінору – на другому. Придумати назви до своїх малюнків, оформити й прикрасити музичний 
куточок. 

Ø Знайти в запропонованому вірші ті об’єкти, які живуть за ритмом. Намалювати їх. 
Б’ють годинники на вежах,  
Звуки линуть за вікном.  
Ритм за рухом стрілки стежить – 
Бім! Бом! Бім! Бом! 
Сходить сонце із-за обрію,  
Розквітає новий день.  
В полі дзвоники вітаються  
І ритмічно так гойдаються:  
Дзень-дзелень, дзень-дзелень. 

Ø Продекламувати вірш про дощик із різними мовними інтонаціями (радості, захоплення, подиву, 
жалю, прохання, вимоги),  додаючи ритмічні оплески: 

 
Ø За допомогою пластичних рухів, пантоміміки, танцювальних елементів зімпровізувати 

емоційно-образний зміст "музики дощу" (діти заздалегідь виготовляють допоміжні атрибути танцю: 
збільшений варіант листочків дерев, крапель дощу тощо). 

Ø Проспівати "пісеньку дощу" на певній музичній інтонації (одній або двох звуках). Налити в 
декілька склянок різну кількість води, постукати по них чайною ложечкою, щоб утворилися звуки. 
Поімпровізувати на склянках, дотримуючись ритму "музичного дощику". 

Ø Створити музичний колаж за змістом оповідання про весняні тембри, зобразити його героїв за 
допомогою вирізання з кольорового картону, паперу, фольги, шматочків шкіри; ліплення з пластиліну. 
Передати настрій весняної природи відповідно до тексту: 

 

Весняні тембри 
Біля маленького болітця на тоненькій гілочці молодої верби причаївся соловейко – головний соліст 

весняної природи. Далеко-далеко лунали мелодійні солов’їні трелі. Вони були схожі то на дзюрчання 
прозорого струмочка, то немов наслідували дзеленькання маленьких сріблястих дзвоників, то нагадували 
звучання невідомих казкових музичних інструментів. Тембри, що створював маленький соловей, 
заполонили все навкруги, привертаючи увагу кожного, хто їх почув. 

А внизу з-під вербички з вологого, пахучого болітця виглядали десятки зелених жабенят, які 
поступово утворювали багатоголосий хор, що акомпанував усім аріям солов’я. Та раптом соловей 
перервав свій спів і зацікавлено прислухався до болотяного хору, який здивував солов’я незвичайними 
різноманітними тембрами. "Як же добре, – подумав він, – що голос кожного з нас має своє забарвлення, 
що тембри у нас різні і такі необхідні нашій природі". І ніби у відповідь галасливому гімну жабенят він 
знову заспівав своє блискуче соло, а жабенята, намагаючись вторити йому своїм кумканням, створювали 
дивовижний тембровий супровід співцю природи. 
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Ø Під час слухання музичних творів шкільного репертуару уявляти й фіксувати їх зміст за 
допомогою графічних символів і образних замальовок. 

Ø Намалювати головних персонажів прослуханого музичного твору з використанням прийому 
"кляксографії", прийому найпростішого друкування природними формами (друкування картопляними 
штампами), пальчикового живопису. 

Ø Домалювати графічні шаблони-заготовки із зображенням різних геометричних фігур так, щоб 
передати художньо-образний зміст музики,  використовуючи художню палітру й різні художні техніки. 

Ø Використати природні матеріали (листочки клена, дуба, берези, осики, винограду; гілочки 
ялини, сосни; жолуді, шишки, горіхи, зерна кукурудзи, насіння квасолі та ін.), що за своєю формою, 
розміром і кольором відповідають звуковисотній, ритмічній, динамічній, тембровій палітрі музичної 
п’єси під час художньо-образного конструювання засобів музичної виразності твору (мелодії, ритму, 
ладу, темпу, регістру, тембру).  

Ø Створити музичний колаж із втіленням образного змісту музики, із відтворенням характеру 
героїв за допомогою вирізання з кольорового картону, паперу, фольги, із шматочків шкіри; ліплення з 
пластиліну з  урахуванням палітри кольорів і форм у виробах.  

Ø За допомогою рухів, пантоміміки, пластичних імпровізацій створити хореографічні картинки 
музичних образів, навіяних музикою.  

Отже, мета уроків музики, побудованих на інтегрованому змісті, – створити передумови для 
різнобічного розгляду певного художнього об’єкту, поняття, явища, формування системного мислення, 
збудження фантазії, позитивного емоційного ставлення до пізнання наук і мистецтв. 

Музична грамота як елемент художнього тезаурусу містить великі резерви для інтеграції художніх 
знань, якими мають оволодіти школярі. Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти сприяє 
цілісності процесу художньо-естетичного виховання, формуванню мистецьких знань на якісно 
новому рівні. В результаті в дітей, поряд з естетичними почуттями, абстрактним мисленням, 
формується досвід безпосереднього емоційного-образного сприймання й практичного опрацювання 
художньо-теоретичного матеріалу, виховується здатність універсального, філософського осмислення 
буття.  
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Поплавская Ю.О. Інтегрированный подход к преподаванию музыкальной играмоты  в начальной  
школе. 

Автор статьи раскрывает возможности интеграции содержания уроков музыки в процессе 
преподавания основ музыкальной грамоты, предлагает ряд эффективных методических приёмов 

организации полихудожественной деятельности младших школьников. 

Poplavska Yu.O. Integrated Approach to ABCs of Music Teaching at Elementary School. 

The article offers different means of content integration of music lessons while teaching the ABCs of music at 
elementary school, and suggests a number of effective techniques of organizing junior pupils’  polyartistic 

activities. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ У ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО 

ЦИКЛУ В КЛАСАХ-КОМПЛЕКТАХ 

У статті розкрита специфіка інтегрування змісту предметів художньо-естетичного циклу та 
обґрунтована необхідність поглиблення фахової підготовки вчителів початкових класів до його 

реалізації в умовах класу-комплекту. 

Зміна освітніх домінант, зокрема трансформація освіти зі сфери накопичення знань у сферу 
формування духовного обличчя людини спричинили потребу в пошуку продуктивних шляхів 
удосконалення освітньої діяльності вчителя й учня як суб’єктів освітнього процесу. Прицільної уваги в 
даному ракурсі потребує сільська малокомплектна школа, яка за своїм соціальним статусом та 
організацією навчання й виховання значно відрізняється від звичайної загальноосвітньої школи (міської, 
містечкової і навіть "повноцінної" сільської), і це досить часто відбивається на якості освіти. Доречно 
зауважити, що у зв’язку із загостренням демографічної ситуації на селі питома вага таких шкіл в останні 
роки почала зростати. Проведений нами статистичний аналіз мережі малокомплектних шкіл на 
Вінниччині показав, що лише за три роки (2000 – 2003 рр.) їх кількість збільшилася у півтора раза. Проте 
в умовах відродження сільського господарства, оновлення соціально-економічних відносин постає 
завдання збереження існуючої мережі таких шкіл та підвищення їх ролі в економічному та соціальному 
розвитку країни.  

Аналіз організації освітнього процесу в сільських малокомплектних школах свідчить про 
невідповідність між зростаючими вимогами суспільства й існуючим рівнем підготовки сільських учнів. 
Навчання учнів у класах-комплектах, що входять до структури малокомплектної школи, потребує зміни 
традиційних підходів до побудови навчально-виховного процесу, до вибору форм, методів і прийомів 
педагогічного впливу на дітей.  

У педагогічній та методичній літературі склалося традиційне бачення організації навчальної 
діяльності учнів класу-комплекту на уроці, яке полягає в одночасній праці декількох класів із розподілом 
роботи й часу так, що один клас працював із учителем, інші – самостійно. Це зумовлює певні труднощі в 
роботі педагога (проведення двох-трьох, часто різнопредметних і різнотемних, уроків як одного) і значно 
впливає на результати пізнавальної діяльності учнів. Вказаний спосіб організації навчально-виховного 
процесу, як визнали науковці, є не зовсім продуктивним, і він потребує вдосконалення.  

На нашу думку, одним з ефективних шляхів розв’язання даної проблеми є реалізація інтегративного 
підходу до викладання у класі-комплекті. Такий підхід передбачає об’єднання споріднених моментів 
змісту навчальних предметів для спільного опрацювання одночасно в декількох класах. Інтегроване 
навчання, як зазначають дослідники (Н. Бібік, С. Гончаренко, О. Савченко та ін.), дає змогу сформувати 
у школярів цілісне уявлення про навколишній світ, а в умовах класу-комплекту забезпечує організацію 
спільної навчальної діяльності учнів, спрямованої на досягнення єдиної мети. 

Великий інтеграційний потенціал містять предмети художньо-естетичного циклу, які репрезентують 
різні види мистецтва (музичне, образотворче, літературне) і є спорідненими по відношенню один до 
одного. Ізольований підхід до ознайомлення з певним його видом як замкненою системою, що побутує у 
практиці загальноосвітньої школи, нерідко призводить до обмеженості художнього мислення учнів, до   
вузькості їхніх образно-асоціативних уявлень, до нерозуміння стильових особливостей творів, до 
нездатності естетично їх оцінити. Принагідно також зазначимо, що нерідко ці навчальні предмети 
залишаються поза увагою вчителя, який надає перевагу "основним" дисциплінам – мові та математиці. 
Тому інтеграція змісту саме мистецьких дисциплін у малокомплектній школі стала предметом нашої 
уваги. 

Інтегрований підхід до вивчення предметів художньо-естетичного циклу в класі-комплекті диктує 
принципово нові вимоги до вчителя малокомплектної школи, оскільки від професійної компетентності 
педагога залежить ефективність формування в молодших школярів цілісного бачення мистецтва як 
образної форми відображення дійсності. А відтак потребує вдосконалення система підготовки 
кваліфікованих педагогічних працівників, здатних до аналізу, до вмілого відбору та групування 
навчального матеріалу для його інтегрування, до організації та до проведення інтегрованих уроків в 
умовах різновікового колективу. Сучасна школа чекає на вчителя з інноваційним креативним мисленням, 
здатного до ефективного вирішення складних освітніх проблем. 

Питання функціонування малокомплектної школи, специфіки організації та вдосконалення 
навчально-виховного процесу в ній стали предметом досліджень багатьох науковців (Л. Борисова, 
О. Коберник, В. Мелешко, М. Мельников, В. Помагайба, Н. Присяжнюк, І. Прокопович, О. Савченко, 
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В. Стрезікозін, Г. Суворова, Г. Тришневська, П. Фролов та ін.). В останні роки пошук шляхів підвищення 
ефективності освітньої діяльності в класах-комплектах спрямував увагу дослідників на проблеми 
інтеграції змісту навчальних предметів у малокомплектній школі. Так у працях О. Біди, М. Зайкіна, 
В. Кузя, Н. Присяжнюк, О. Савченко та ін. знаходимо цікаві ідеї щодо комплексного навчання учнів у 
різновіковому малочисельному колективі. 

В історії розвитку науки проблема інтеграції – одна з найдавніших. Ідея об’єднання наукових знань 
знаходила відображення в працях давніх мислителів – Платона й Аристотеля (у вигляді первинних 
натурфілософських уявлень, здогадів). Цю проблему намагалися розв’язати з різних позицій Г. Гегель, 
І. Кант, Д. Менделєєв, Г. Спенсер, А. Ейнштейн та інші видатні вчені. Сутність інтеграції в освіті, її 
форми й види на сучасному етапі активно досліджують І. Бех, М. Вашуленко, К. Гуз, В. Загвязинський, 
М. Іванчук, В. Ільченко, І. Козловська, Ю. Мальований, Ю. Самарін та ін. У контексті означеної 
проблеми на особливу увагу заслуговують дослідження, в яких обґрунтовано ідею комплексного 
(інтегрованого) впливу різних видів мистецтва на особистість (Н. Аніщенко, Е. Бєлкіна, Л. Ващенко, 
Л. Масол, Г. Падалка, О. Рудницька, Г. Тарасенко, Г. Шевченко). 

У концепціях розвитку національної школи інтеграція змісту освіти тлумачиться як важлива умова 
повноцінної реалізації усіх її функцій. На основі інтеграції навчальних курсів уже створені окремі 
програми, наприклад, "Мистецтво" (авторський колектив під керівництвом Л. Масол). В основу даної 
програми покладено принцип координації художніх знань, оволодіння якими, на думку авторів 
програми, сприятиме розширенню асоціативних уявлень учнів, забезпечить формування основ цілісної 
художньої картини світу [1: 201]. 

Оскільки означена проблема стосується, насамперед, вищої школи, варто зазначити, що питання 
підготовки майбутнього вчителя до інтеграції знань поки недостатньо висвітлені в дослідженнях 
сучасних науковців. Окремі аспекти даної проблеми презентовані у працях В. Бондаря, І. Драгомирової, 
Н. Кузьміної, В. Кузя, О. Мороза, О. Савченко, В. Сластьоніна, Л. Спіріна, Н. Тализіної та ін. Проте 
питання формування готовності майбутніх учителів початкових класів до реалізації інтегративного 
підходу у викладанні мистецьких дисциплін в умовах малокомплектної школи допоки не розроблялися 
зовсім. На сьогодні виникла потреба у висвітленні теоретико-методичних аспектів підготовки 
педагогічних кадрів до інтегрування змісту предметів художньо-естетичного циклу з урахуванням 
особливостей різних вікових груп та специфіки програмового матеріалу для кожної з них. 

Метою даної статті є розкриття специфіки інтегрування змісту предметів художньо-естетичного 
циклу та обґрунтування необхідності поглиблення фахової підготовки вчителів початкових класів до 
його реалізації в умовах класу-комплекту шляхом презентації теоретичних та емпіричних аспектів 
дослідження. 

Ми виходимо з того, що інтеграція навчання передбачає створення принципово нової навчальної 
інформації з відповідним структуруванням навчального матеріалу, із навчально-методичним 
забезпеченням, із новими технологіями. Поняття "інтеграція" походить від латинського intogratio, що у 
перекладі означає "відновлення", "поповнення" [2: 129]. У довідковій літературі цей термін тлумачиться, 
як об’єднання в єдине ціле раніше ізольованих частин, елементів, компонентів, що супроводжуються 
ускладненням і зміцненням зв’язків і відношень між ними [3: 401]. Інтеграція як засіб переходу певної 
сукупності елементів у нову якість, на думку дослідників, базується не на штучному формуванні 
потрібного в даному конкретному випадку утворення, а на відродженні природних, об’єктивно існуючих 
між елементами зв’язків [4: 9]. Таким чином, освітні цілі інтеграції знань спрямовані на формування 
цілісної "знаннєвої системи" учнів, єдиної картини світу, наукового світогляду. В. Кузь тлумачить 
інтеграцію, як мету сучасного навчання (створення в школяра цілісного уявлення про оточуючий світ) і 
як його засіб (знаходження спільної платформи зближення предметних знань) [5: 157]. 

Зазначимо, що в змісті сучасної початкової освіти співіснують дві протилежні тенденції – 
диференціація та інтеграція. Диференційоване викладання навчальних предметів не містить у собі 
достатніх умов для мислительного осягнення школярами цілісної картини світу, що спричинює труднощі 
у встановленні учнями відношень між науковим поняттям чи функцією і відповідним предметом, у 
практичному застосуванні теоретичних знань. Ще в дошкільному віці в дітей з’являється свій "образ 
світу". Попри всю свою недосконалість, він має істотну характеристику – цілісність сприймання 
навколишнього. Зі вступом дитини до школи, зазначає О. Савченко, ця цілісність руйнується через 
кордони між окремими предметами [6: 46]. Відновити втрачені зв’язки, синтезувати розрізнені знання 
школярів можна лише у процесі інтеграції, котра в даному випадку постає як механізм самоорганізації 
хаосу знань, як внесення порядку, єдності в розчленований світ знань із метою підвищення ефективності 
як їх здобування, так і використання. 

Ідея інтеграції змісту освіти не є абсолютно новою для сучасної школи. Ще у 20-ті рр. ХХ ст. широко 
обговорювалося комплексне навчання, розроблялися комплексні програми на основі широкої 
міждисциплінарної інтеграції (П. Блонський, Н. Крупська). У 60-ті роки інтегративні процеси проникли в 
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зміст навчального предмету "Математика", об’єднавши в єдине ціле арифметику, елементи алгебри та 
геометрії. Ця тенденція продовжилася й у наступні роки, торкнувшись інших навчальних дисциплін. 

Інтеграція знань, тобто вичленення споріднених елементів змісту й поєднання їх у певну цілісність, – 
досить складний процес, який підлягає певним законам. Серед них І. Козловська виділяє такі: 
1. Закон корелятивності: елементи інтеграції повинні мати властивості, які забезпечують їх здатність до 

узгодженої взаємодії. 
2. Закон імперативності: процес є інтегративним тоді й лише тоді, коли виконуються такі умови: поява 

якісно нових властивостей у результаті інтеграції; наявність системно-структурного характеру 
зінтегрованого об’єкта; збереження індивідуальних ознак елементів інтеграції; існування декількох 
стабільних станів зінтегрованого об’єкта. 

3. Закон доповнювальності: інтегративні процеси викликають процеси диференціації [4: 16 – 17].  
За спрямованістю процесів науковці виділяють інтеграцію зовнішню й внутрішню. Під зовнішньою 

розуміють єдність, взаємозв’язок окремих частин змісту навчальних предметів; внутрішня інтеграція 
передбачає взаємопроникнення компонентів, яке відбувається в межах окремо взятої дисципліни. 

Інтегративний підхід до викладання предметів художньо-естетичного циклу (музики, образотворчого 
мистецтва, літератури) в початковій школі досить широко обговорюється науковцями й практиками, на 
законодавчому рівні він задекларований у Державному стандарті початкової освіти (освітня галузь 
"Мистецтво") [7: 131].  В основу даного підходу покладено такі принципи: 

ü існуючої спільності між окремими видами художньої творчості, яка визначається образно-
символічною природою походження, прийомами й законами побудови творів, подібністю соціальних 
функцій; 

ü генетичного й функціонального взаємозв’язку художньої культури, суспільства і внутрішнього 
художнього світу особистості; 

ü осмислення учнями закономірностей історичної еволюції мистецтв і художньої культури в 
цілому. 

Саме на цій основі проводяться пошуки доцільних шляхів інтеграції знань, формування різнобічних 
художніх інтересів учнів, а відтак досягнення певної "універсальності" їх освіти. Адже можливості 
мистецтв збагачувати духовні сили особистості, вчити переживання глибокої єдності з усім світом і 
людством у цілому значно посилюються за умови осягнення багатоманітності та глибинного 
взаємозв’язку духовних цінностей. 

Як зазначає О. Рудницька, взаємозв’язки у викладанні предметів художньо-естетичного циклу 
здійснюються на теоретичному й емпіричному рівнях. Теоретичний рівень інтеграції, як необхідна 
логічна основа розуміння природи мистецтва, передбачає узагальнення й систематизацію знань про 
художню картину світу. На цьому рівні відбувається усвідомлення сутності понять художнього змісту й 
форми, жанру і стилю, художньої метафори, символу, алегорії, що потребує зіставлення за принципом 
аналогії і контрасту різних явищ мистецтва, порівняльного аналізу засобів художнього осмислення 
навколишньої дійсності, проведення паралелей між творами, близькими за своєю темою, сюжетом, 
стилем написання, жанровою й структурною композицією тощо. Теоретичний рівень, на думку науковця,  
має доповнюватися емпіричним рівнем інтеграції особистісно-чуттєвих вражень художнього 
сприймання, який ґрунтується на психологічних механізмах синестезії (синестезія – це міжсенсорні 
асоціації, що виникають у суб’єкта внаслідок взаємовпливу візуальних, слухових та інших образів 
мистецтва й зумовлюються інтегративною природою конкретно-чуттєвого осягнення їх художнього 
смислу) [8: 41 – 42]. 

В умовах малокомплектної школи інтеграція предметів художньо-естетичного циклу має свою 
специфіку, яка полягає не лише в поєднанні різних мистецьких предметів в органічну єдність, а й у 
спрямованості на навчання різновікового контингенту учнів. Це потребує від учителя врахування вікових 
особливостей школярів, здійснення синтезу навчальних дисциплін, різних за змістом і 
внутрішньовіковою періодизацією. При чому, як зазначає В. Бондар, педагог має усвідомлювати, що 
"...інтеграція – це не зміна діяльності, не просте перенесення знань з одного предмету на інший, а процес 
створення нових дидактичних еквівалентів, які відображають тенденції інтеграції сучасного наукового 
знання" [9: 62]. Отже, вчитель повинен досконало знати шкільну програму, зміст підручників, уміти 
добирати навчальний матеріал, диференціювати його, знати, який саме матеріал доцільно інтегрувати і з 
якою метою, володіти технологією проведення інтегрованих уроків.  

Формування вищезазначених умінь повинно відбуватися у процесі професійної фахової підготовки, в 
якій поєдналися б психологічна, теоретична й технологічна складові. Мета такої підготовки – озброїти 
майбутніх педагогів науково-теоретичними знаннями про специфіку кожного з видів мистецтва, про їх 
закономірності, про принципи та закони інтеграції, а також сформувати вміння аналізувати, здійснювати 
відбір і групування навчального матеріалу для його інтегрування, планувати та проводити інтегровані 
уроки у класі-комплекті. На досягнення даної мети спрямовані конкретні завдання: 
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ü ознайомити студентів із науковими дослідженнями і практичними здобутками з даної проблеми; 
ü формувати в майбутніх учителів мотивацію інтегрованого викладання мистецьких дисциплін у 

класі-комплекті; 
ü познайомити з технологією інтегрування навчальних дисциплін і на цій основі виробити вміння 

інтегрувати зміст предметів художньо-естетичного циклу; 
ü розкрити можливості проведення інтегрованих уроків у малокомплектній школі, 

використовуючи діючі програми та підручники, формувати вміння їх проведення. 
Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до реалізації інтегративного підходу у 

викладанні предметів художньо-естетичного циклу в класах-комплектах можливе як у процесі вивчення 
базових дисциплін (педагогіки чи окремих методик), так і в ході опрацювання спецкурсу. 

Проте, не зважаючи на актуальність даної проблеми, вища школа досить повільно реагує на освітні 
запити. Доказом цього стали результати анкетування студентів випускних курсів вищих педагогічних 
закладів ІІ-ІV рівнів акредитації Вінницької області, в ході якого взяли участь  119 респондентів. 

Перше питання анкети стосувалося знання специфіки роботи у класі-комплекті, а також бажання (чи 
небажання) працювати в ньому. Як засвідчили відповіді студентів, переважна більшість із них (89,2 %) 
володіють інформацією про особливості організації роботи в такому класі лише на теоретичному рівні, 
проте зреалізувати свої знання на практиці з певних причин чи небажання вони не змогли б. Значна 
частина респондентів  вмотивовували свої відповіді складністю такої роботи й невмінням здійснювати це 
практично (82 %). П’ять відсотків опитуваних виявили незнання й цілковите небажання працювати в 
малокомплектній школі, стверджуючи, що їм "...це непотрібно і не знадобиться". І лише семеро 
студентів (5,8 %) висловили зацікавлення даним питанням. "Я б хотіла спробувати", "Мені це цікаво", – 
такими були їхні відповіді. Отже, більшість майбутніх педагогів гостро рефлексує на методичну 
непідготовленість до роботи в класах-комплектах, розуміючи важливість такої підготовки. 

Питання проективного характеру "Запропонуйте способи вдосконалення навчально-виховного 
процесу в малокомплектній школі" викликало значні труднощі. Майже всі студенти (97,5 %) указали на 
необхідність роз’єднання класів-комплектів відповідно до організації традиційного навчання. Це 
свідчить, на нашу думку, про певну шаблонність мислення опитуваних, відсутність у них готовності до 
креативної, інноваційної фахової поведінки. Такий стан речей значно суперечить тим вимогам, які 
ставить перед майбутніми фахівцями сьогодення: швидко реагувати на суспільні трансформації, вміти 
гнучко пристосовуватися до педагогічної ситуації, шукати оптимальні шляхи розв’язання проблеми. 

Далі ми поцікавилися, чи допускають майбутні вчителі можливість інтегрування мистецьких 
дисциплін із метою підвищення ефективності освітнього процесу в класах-комплектах. Ствердну 
відповідь на питання дали майже всі студенти (99,1 %), проте правильно пояснити сутність такої 
інтеграції змогло лише 11,8 % (14 респондентів). 

Ми намагалися також з’ясувати рівень знань студентами технології проведення інтегрованого уроку. 
Як показали відповіді майбутніх педагогів, більшість студентів плутано й неточно тлумачать цей термін 
(72,2 %). Так, відповіді типу "Інтегрований урок – це бінарний урок", "Інтегрований урок передбачає 
об’єднання двох уроків в один" тощо свідчать про нерозуміння даного поняття, а також про відсутність 
методичної готовності до реалізації ідеї інтегрованого навчання. 

Таким чином, результати опитування виявили суттєві недоліки у професійній підготовці майбутніх 
учителів початкових класів щодо реалізації інтегрованого підходу у викладанні предметів художньо-
естетичного циклу в класах-комплектах, і це свідчать про наростання суперечностей між тенденціями 
розвитку сучасної освіти й рівнем викладання у вищій школі, про певну "ізольованість" методичної 
підготовки й необхідність удосконалення вузівських програм. 

Проведене емпіричне дослідження довело, що студенти визнають наявність потреби у спеціальних 
знаннях і вміннях щодо організації навчально-виховного процесу в малокомплектній школі, зокрема  
щодо реалізації інтегрованого підходу до викладання мистецьких дисциплін у класах-комплектах. Проте 
відсутність такої підготовки породжує гостру рефлексію й небажання стикатися з цими труднощами в 
подальшій професійній діяльності. Це спричинено недосконалістю сучасної системи фахової підготовки 
майбутніх учителів початкових класів до роботи в класах-комплектах. 

Поглибленого дослідження потребують шляхи формування професійної готовності майбутніх 
педагогів до організації колективних форм виховання учнів у класах-комплектах на основі 
міждисциплінарної художньої інтеграції. 
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Присяжнюк Л.А. Подготовка будущих учителей начальных классов к реализации интегрированного 
подхода в преподавании предметов художественно-эстетического цикла в классах-комплектах. 

В статье  раскрыта специфика интегрирования содержания предметов художественно-эстетического 
цикла и обоснована необходимость усовершенствования профессиональной подготовки учителей 

начальных классов к его реализации в условиях класса-комплекта. 

Prysyazhnyuk L.A. Elementary School Teacher Training for Implementing Integrated Approach when 
Teaching Artistic and Aesthetic Disciplines in Mixed Classes. 

The article describes the peculiarities of content integration of artistic and aesthetic disciplines and proves the 
need of perfecting elementary school teacher professional training when implementing it in mixed classes.  
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ШЛЯХИ Й МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ КУРСІВ "СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА 
МОВА" ТА "МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ" 

Автор статті доводить, що вивчення української мови у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації має здійснюватися 
з орієнтацією на професійну компетентність майбутніх учителів початкових класів за спеціальним 

підручником. 

Теорія і практика інтегрованих уроків має свою давню історію. Ще Я.А. Коменський багато уваги 
приділяв інтеграції знань, умінь та навичок школярів. Важливою умовою інтеграції є близькість тем, 
понять, явищ та їх взаємозв’язок, підпорядкованість двох цілей єдиній. Цілеспрямовані інтегровані уроки 
вносять у звичну структуру привабливу новизну, усувають межі предметного викладання, допомагають 
цілісно та різнобічно сприймати важливі поняття, явища. 

Зміст навчання української мови має яскраво виражений інтегративний характер, адже складається з 
кількох змістових ліній: лінгвістичної; комунікативної; діяльнісної; етнокультурознавчої. Крім того, 
навчання мови та мовлення становить єдиний процес, підпорядкований кінцевій меті шкільного курсу 
навчання рідної мови – формуванню національно свідомої мовної особистості, яка володіє умінням 
використовувати мовні засоби відповідно до мети та умов спілкування. 

Майбутні вчителі, ще навчаючись у педагогічних закладах, повинні глибоко засвоїти мовний 
матеріал, усвідомити, чого і як навчати своїх вихованців, знати зміст роботи з кожної теми і практично 
оволодіти методичними прийомами роботи щодо засвоєння учнями всіх лінгвістичних тем. 

Питанням підготовки високоосвіченого фахівця початкової ланки освіти, зокрема використанням 
професійно зорієнтованих вправ, впровадженням елементів інтегрованого навчання, розвитком культури 
мовлення на лексичному рівні, оволодінням елементами культури професійного мовлення присвячено 
чимало лінгводидактичних праць (М.С. Вашуленко, К.І. Волкова, Л.О. Варзацька, А.П. Каніщенко, Т.М. 
Лобода, М.В. Сокирко, Н.Г. Шкуратяна та інші). 

Так А.П. Каніщенко вказує, що вивчати курс сучасної української літературної мови з методикою її 
викладання в початкових класах треба в такому поєднанні, щоб кожна тема з рідної мови, яка буде 
опрацьовуватись учнями за лінійно-концентричним принципом програми, була в деталях усвідомлена 
студентами не тільки в теоретичному та практичному аспектах, а й на технологічному (методичному) 
рівні [1: 36 – 41]. 

У Програмі з курсу "Методика викладання української мови" для майбутніх учителів початкових 
класів зазначено: "Завдання методики української мови як навчального курсу в педагогічному вузі – 
опанування майбутніми учителями знань шкільних програм і підручників з рідної мови, розуміння 
закономірностей формування знань, умінь і навичок молодших школярів з мови, оволодіння студентами 
методикою формування в учнів системи початкових уявлень і понять з фонетики, лексики, словотвору, 
морфології, синтаксису, прийомами ознайомлення школярів з найважливішими нормами української 
літературної вимови та правопису і здійснення їхньої мовленнєвої культури" [2: 3].  

За нових умов підготовки спеціаліста початкової ланки освіти потрібно мати й підручники, в яких 
виклад матеріалу з курсу "Сучасна українська літературна мова" здійснювався б з орієнтацією на 
професійну компетентність майбутніх учителів. Викладачі Національного педагогічного університету ім. 
М.П. Драгоманова та Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту здійснили спробу створити 
такий підручник – "Українська мова з методикою навчання в початкових класах" [2]. 

Підручник побудовано за програмою початкової школи. Передбачено такі чотири етапи опрацювання 
кожної теми: 

1. "Пригадайте раніше вивчений матеріал"; 
2. "Переконайтесь у своїх знаннях шляхом виконання вправ"; 
3. "За програмою початкової школи"; 
4. "Ви – учитель!" 
На першому етапі студенти пригадують раніше вивчений матеріал, отримують нові відомості з теми, 

узагальнюють, зосереджують увагу на основному. Тут же передбачено словникову роботу, роботу над 
усвідомленням та запам’ятовуванням лінгвістичних термінів.  

На другому етапі виконують вправи на закріплення. Вправи дібрано цікаві, вони спонукають 
студентів логічно мислити, розвивають їхнє зв’язне мовлення, удосконалюють орфоепічні навички. 
Студентів захоплює високохудожній пізнавальний матеріал вправ, можливість проявити свої творчі 
здібності. 

Після того, як студенти переконалися у своїх міцних знаннях, вони знайомляться з обсягом матеріалу 
з теми за програмою початковою школи. 

На четвертому етапі, виконуючи професійно зорієнтовані вправи, студенти уявляють себе вчителями. 
Вони добирають методи та методичні прийоми вивчення нового матеріалу, цікаві вправи, продумують 
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методичний апарат до поданих вправ, опорні групи лексики, складають невеличкі повідомлення, якими 
можуть скористатись вчителі початкових класів, розробляють методику написання творчих робіт. 

Перспективно вбачаючи себе в ролі вчителя з необхідними знаннями та вміннями, знаючи та 
розуміючи, чого треба навчати дітей, як їх навчати, чому так, а не інакше, кожний майбутній учитель 
досить серйозно готуватиме себе до роботи з дітьми початкової ланки освіти. 

Доречно зауважити, що кожна тема розроблена з урахуванням складності та значущості, що автори, 
орієнтуючись на запропоновані рубрики, матеріал добирали по-своєму, і це дало можливість уникнути 
одноманітності викладу. Привертають увагу студентів і такі заголовки на сторінках підручника: 
"Пригадайте!", "Порівняйте!", "Усвідомте!", "Подумайте!", "Візьміть до уваги!" тощо. 

Як уже зазначалось, у підручнику подано для глибокого опрацювання саме той матеріал з української 
мови, який вивчається на уроках рідної мови в початкових класах. 

Хотілося б привернути увагу до теми "Вимова та правопис слів з ненаголошеними [е] та [и]", яку 
чомусь погано засвоюють більшість учнів, а потім припускаються помилок при написанні слів. Крім 
найважливіших правил, на сторінках підручника подані наявні в основному змісті навчання слова з 
ненаголошеними [е] та [и]. Така лексика виписана з Букваря й підручників "Рідна мова". Студенти мають 
змогу ознайомитись із вимовою та правописом 250 слів, а також запам’ятати велику кількість 
"словникових" лексем, що сприяє виробленню навичок грамотного письма. 

Підручник розрахований на студентів і викладачів української мови та методики навчання в 
початковій школі ВНЗ I-IV рівнів акредитації за ступеневою підготовкою молодшого спеціаліста, 
бакалавра, спеціаліста. 

Запропонований підручник було апробовано на заняттях у Київському міському коледжі, у 
Хмельницькому гуманітарно-педагогічному інституті, на педагогічному факультеті Національного 
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. 

Апробація засвідчила, що лише за умови відтворення раніше здобутих знань, необхідних для роботи з 
дітьми; перевірки рівня власних умінь добирати матеріал до різних навчальних тем, пояснювати його, 
порівнювати мовні явища, оперуючи відповідними лінгвістичними термінами; уміння продумувати хід 
евристичної бесіди з учнями; постійного контролю за рівнем культури мовлення – як своєї, так і 
учнівської – учитель зможе домогтися високої якості знань із мови в дітей молодшого шкільного віку, що 
є основою розвиваючого навчання в початкових класах згідно з вимогами програми. 
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Ткачук Г.О. Пути и возможности интеграции курсов "Современный украинский литературный язык" 
и "Методика преподавания в начальных классах". 

Автор статьи доказывает, что изучение украинского языка в высших учебных заведениях І-ІV уровней 
аккредитации должно осуществляться с ориентацией на профессиональную компетентность будущих 

учителей начальных классов по специальному учебнику. 

Tkachuk H.O. Ways and Means of Integration of such Study Disciplines as "The Modern Ukrainian Literary 
Language" and " Elementary School Teaching Methods". 

The article proves that the Ukrainian language studies at the institutions of I-IV accreditation levels ought to be 
oriented at a professional competence of future teachers at elementary school and based on  a special textbook.  
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ВИХОВАННЯ ГУМАНІТАРНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І МУЗИКИ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРАЦІЇ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН 

Автор статті доводить ефективність використання інтегративної навчально-виховної моделі для 
формування естетичного сприймання у процесі виховання гуманітарно розвиненої особистості 
майбутніх учителів початкових класів і музики засобами інтеграції шкільних курсів музики, 

образотворчого мистецтва та літератури. 

Актуальною проблемою художньо-естетичного виховання на сучасному етапі гуманізації та 
гуманітаризації освітнього процесу постає формування естетично розвиненої особистості. Сучасні 
дослідження показали, що естетичне та емоційно-цілісне ставлення до мистецтва може бути сформоване, 
якщо навчально-виховний процес спиратиметься на єдність раціонально-логічних і художньо-образних 
способів пізнання дійсності. Якщо людина здатна глибоко чуттєво сприймати мистецтво, вона буде 
спроможною проаналізувати, оцінити його значущість для особистості. В свою чергу наукові знання 
породжують різні асоціації, почуття насолоди від краси мистецтва. 

Музика є найдивовижнішим, найтоншим засобом залучення до добра, краси, людяності. "Значення 
музики в школі далеко виходить за межі мистецтва. Так само, як література і образотворче мистецтво, 
музика рішуче вторгається  в усі сфери виховання й освіти наших школярів, будучи могутнім і нічим не 
замінним засобом формування їх духовного світу", − вказував Д. Кабалевський [1: 206].  

Головна особливість мистецтва полягає в тому, що його предметом є цілісна особистість в її 
взаємовідносинах з навколишнім світом. До специфічних якостей мистецтва відносяться: 

1) особлива мова (установка на образність, на відміну від суспільних категорій і понять науки); 
2) особливий спосіб узагальнення (загальне через індивідуально-часткове, а не окреме через 

загальне, як у науці); 
3) використання художнього вимислу (що забороняється в науці); 
4) особистісний спосіб вираження (на відміну від безособистісного стилю в науці); 
5) підвищення значення форми (без форми немає мистецтва, наука байдужа до форми); 
6) використання прихованих від наукового узагальнення пластів людської свідомості, що надає 

мистецтву великої естетичної сили.  
"Мистецтво − це час і простір, в якому живе краса людського духу. Як гімнастика випрямляє тіло, так 

мистецтво випрямляє душу. Пізнаючи цінності мистецтва, людина пізнає людське в людині, підносить 
себе до прекрасного, переживає насолоду", − писав В.О. Сухомлинський [2: 544]. 

Думку про інтегрований підхід до викладання предметів висловлювали педагоги Ж.-Ж. Руссо, І.Г. 
Песталоцці, В.М. Шацька, П.П. Блонський. Ідея комплексного впливу мистецтв посідає важливе місце в 
пошуках шляхів розвитку художньо-творчих здібностей дітей. Її обґрунтували такі відомі педагоги й 
діячі культури, як П.П. Блонський, Н.Л. Гродзенська, М.Д. Леонтович, А.В. Луначарський, С.Т. 
Шацький, Б.Л. Яворський та ін. Зокрема П.П. Блонський писав: "Уроки поезії, музики, малювання як 
ізольовані естетичні заняття володіють украй малою педагогічною цінністю. У кращому випадку, це − 
уроки відірваного від життя мистецтва" [3: 81]. Нині ця ідея дістала втілення у працях Д.Б. 
Кабалевського, Є.В. Квятковського, Б.М. Неменського, О.Я. Ростовського, Г.П. Шевченко та ін. Однак у 
практиці сучасної школи комплексне використання мистецтв залишається поки що явищем епізодичним 
і в основному залежить переважно від ініціативи вчителя. 

Розуміння вчителем актуальності проблеми розвитку та формування естетичного сприймання, 
завдань музично-естетичного виховання дітей, пошук шляхів і методів активізації естетичного 
сприймання молодших школярів через інтеграцію шкільних курсів мистецьких дисциплін допомагає 
значною мірою вдосконалювати стратегію загального естетичного розвитку молодших школярів 
засобами впливу комплексу мистецтв на емоційну сферу дитини.  

Виділяючи інтегрований взаємозв’язок різних видів мистецтв на уроках музики як одну з основних 
умов керівництва музичним сприйманням школярів, ми виходили з того, що доцільне використання 
художніх творів різних видів мистецтва дасть можливість учителю розв’язувати складні завдання 
наведення учнів на естетичне осягнення і переживання змісту музики з опорою на увесь художній досвід 
дітей, без нав’язливого або грубого втручання в цю тонку сферу художньої діяльності людини. 

Як показує досвід, між видами мистецтва існує не лише сюжетний або хронологічний зв’язок, а й 
внутрішній, творчий і життєвий. І це зрозуміло, адже усі види мистецтва народжуються з єдиного 
джерела − реального життя, яке однаковою мірою живить творчість і композитора, і письменника, і 
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художника. Отже, взаємозв’язок між видами мистецтва означає не лише знаходження внутрішніх 
зв’язків між музикою, літературою й живописом, а й між цими видами мистецтва й життям. 

Наші спостереження показали, що безпосередність певного виду образності або, навпаки, 
необхідність асоціативного домислювання зумовлює сильні й слабкі сторони різних видів мистецтва в їх 
конкретно-почуттєвому впливі на слухача, читача, глядача. Наприклад, художнє слово викликає 
емоційно-естетичну реакцію. Сприймання музики йде зворотним шляхом: емоційно-естетична реакція 
викликає активну діяльність свідомості. Співдружність цих видів мистецтва є досить плідною. 

У педагогічному аспекті під взаємодією мистецтв на уроці розуміється використання творів різних 
видів мистецтва для розв’язання навчально-виховних завдань. Учні мають усвідомити, що різні види 
мистецтва не лише не відокремлені одне від одного, а, навпаки, тісно пов’язані, і знання одного з них 
допомагає глибшому сприйманню й розумінню інших видів мистецтва. 

Позитивним фактором є те, що світ мистецтва репрезентований у сучасних шкільних програмах 
трьома його видами − літературою, музикою, образотворчим мистецтвом, які займають центральне місце 
в художній культурі. Це пояснюється їхньою роллю в духовному житті людини, що визначається 
синтезом трьох головних сфер психіки − раціональної, емоційно-почуттєвої й вольової. 

Література найповніше й найглибше втілює життя дýмки людини, музика − життя її почуттів і 
переживань, образотворче мистецтво − зміст уявлень людини про світ у тій формі, яку дає їй реальне 
почуттєве сприйняття дійсності. Тим самим музика, література та образотворче мистецтво всебічно й 
повно охоплюють духовне життя людини, а їх різні поєднання дають змогу передати взаємозв’язок 
процесів, що в ньому відбуваються. 

Зрозуміло, що наявність трьох художніх предметів у шкільному курсі початкової школи має 
відбиватися й на методиці їх викладання. На уроках слід усвідомлено, цілеспрямовано й послідовно 
проводити думку про те, що ці предмети є трьома гранями єдиного процесу осягнення світу мистецтва. 
Взаємозв’язок у викладанні мистецтв розширить кругозір школярів, дасть можливість глибше відчути й 
зрозуміти життя, відтворене в художніх творах. 

Питання про взаємодію мистецтв та інтеграцію мистецьких дисциплін у виховному процесі не можна 
розглядати однозначно. Усе залежить від конкретного характеру взаємодії, від того, на якому уроці − 
музики, літератури чи образотворчого мистецтва − використовуються твори цих та інших видів 
мистецтва [4: 9]. 

Взаємодія різних видів мистецтва виключає їх механічне поєднання. Ефективність звернення до 
різних видів мистецтва в навчально-виховному процесі полягає не в кількості, а в доцільності 
використання для заглиблення в художній світ конкретного твору мистецтва. Наприклад, на уроці 
музики художньою домінантою, яка визначає педагогічну доцільність використання інших видів 
мистецтва, є саме музичні твори [5: 167]. 

Варто пам’ятати, що взаємодія різних видів мистецтва в навчальному процесі − не просто додаткове 
залучення на уроки одного виду мистецтва матеріалу іншого або ілюстрування одного виду мистецтва 
іншим. Йдеться про те, що кожен вид мистецтва − неповторна художня цінність, що має свої специфічні 
особливості й своєрідний вплив на особистість школяра. 

Практика показує, що предмети художнього циклу в школі існують поки що відокремлено. Це 
підтвердило спеціальне дослідження, яким було охоплено сто двадцять п’ять молодших школярів 
Вінниччини. Як показало опитування, діти семи – дванадцяти років надають переваги (62 %) музично-
естетичним враженням, які отримали завдяки засобам масової інформації. Серед дитячих уподобань 
домінують враження, котрі ні за змістом, ні за формою не можна оцінити, як факт мистецтва. Невелика 
частина опитаних (25 %) надає перевагу фольклору (пісенна творчість, живопис та ін.). Зовсім мізерна 
кількість виборів (13 %) віддана класичним творам мистецтва, причому цей вибір зробили діти, які 
навчаються в музичних, художніх школах, студіях або у школах мистецтв. 

Проведення експериментальних досліджень показало, що встановлення інтегрованих та 
міжпредметних зв’язків допоможе сформувати в учнів цілісну систему знань про мистецтво. Необхідною 
педагогічною умовою художнього виховання школярів є реалізація на всіх уроках естетичного циклу 
таких пізнавальних завдань, які вимагають від учнів загальноестетичної орієнтації в засобах створення 
художнього образу. "Дуже важливо, − писав Д.Б. Кабалевський, − щоб у свідомості дітей музика не 
стояла осторонь інших мистецтв, а якомога яскравіше виявляла свої глибокі внутрішні (а не лише 
зовнішньо-сюжетні) зв’язки з ними" [6: 110]. 

Як відомо, твір мистецтва складається з кількох планів (це стосується як змісту, так і форми). Одні з 
них лежать на поверхні й сприймаються одразу (сюжет, фабула), інші знаходяться на глибині й 
вимагають їх осмислення (ідея, композиція). Якщо учень сприймає у творі лише те, що лежить на 
поверхні, то сила естетичного впливу цього твору  буде незначною. У кращому випадку сприйметься 
мораль або життєвий факт, який без осмислення й співпереживання так і залишиться лише фактом. Щоб 
учні бачили за зовнішніми планами глибинні, необхідно активізувати їхнє образне мислення, здатність 
до асоціацій та аналогій. 
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Таким чином, як показує теоретичний і практичний досвід, ідея взаємозв’язку різних видів мистецтва, 
з одного боку, і єдності мистецтва з навколишнім світом, з другого, має стати однією з провідних при 
керуванні естетичним сприйманням школярів. При цьому перед учителем постають такі завдання:  

 навчальні: 
— формування художньо-естетичної ерудиції на основі оволодіння знаннями про основні види та 

жанри музичного мистецтва з проведенням паралелей з іншими видами мистецтва; 
— накопичення художнього досвіду, формування музичного мислення та здатності до художньо-

музичного пізнання дійсності; 
— набуття елементарних умінь та навичок художньо-творчої діяльності. 
виховні: 
— формування культури художнього сприйняття, тобто особистісно-ціннісного ставлення до 

мистецтва, здатності до його переживання й розуміння, потреби в художньо-творчій 
самореалізації; 

— виховання світоглядних уявлень і розуміння школярами зв’язку музичного мистецтва з іншими 
видами мистецтва, які породжені життям. 

розвивальні: 
— формування індивідуальності музично-естетичного сприйняття; 
— розвиток спеціальних музичних здібностей; 
— стимулювання до художньо-творчої діяльності. 

Ці завдання можуть бути розв’язані за умови, якщо вчитель звертатиметься до творів інших видів 
мистецтва систематично, аналізуватиме музичні твори в тісному взаємозв’язку з літературою та з 
образотворчим мистецтвом. Розуміння специфіки цих мистецтв допоможе школярам глибше відчути 
особливості й своєрідність музики, сприятиме формуванню цілісного уявлення про мистецтво як образну 
форму відображення дійсності. 

На основі даних дослідно-експериментальної роботи було встановлено, що звернення у процесі 
керування естетичним сприйманням до творів різних видів мистецтва виявляє сильний емоційний вплив 
на молодших школярів, збагачує їх лексичний запас, розширює уявлення про можливості вираження 
емоційного ставлення до явищ життя і мистецтва. Зрозуміло, що естетичне сприймання, наприклад, 
образів природи, відображених у музиці, літератури чи живописі, має свою специфіку. Вкрай важливо 
підвести дітей до усвідомлення можливостей різних видів мистецтва й до визначення ідеалу краси 
природи, викликати почуття захоплення красою рідного краю. 

Наші спостереження дають можливість зробити висновок про те, що поєднання різних видів 
мистецтва буде доцільним і справді творчим лише тоді, коли кожен вид мистецтва збереже свою 
специфіку й форму художнього мислення. Коли ця специфіка не враховується, то взаємодія мистецтв 
порушується й втрачає педагогічну доцільність. Проводячи паралелі з іншими видами мистецтва, не слід 
перетворювати музику на ілюстрацію до якоїсь картини чи літературного твору. 

Використовуючи на уроках музики твори суміжних мистецтв, слід постійно пам’ятати, що звернення 
до них буде виправданим лише за умови, якщо вся робота спрямовуватиметься на виховання в учнів 
уміння цінувати, розуміти, емоційно й свідомо сприймати музику в усій сукупності її зв’язків з життям 
та явищами духовної культури. 

Педагогічний смисл досягнення інтеграції мистецтв у навчальному процесі визначається тими 
психічними новоутвореннями, які виникають у дітей саме в результаті комплексного впливу мистецтв. 
Необхідно враховувати, що взаємодія різних видів мистецтва виключає механічне поєднання будь-яких 
його видів. Ефективність звернення до різних мистецтв у навчально-виховному процесі полягає не в їх 
кількості, а в доцільності використання для заглиблення в художній світ конкретного твору мистецтва. 
Наприклад, на уроці музики художньою домінантою, яка визначає педагогічну доцільність використання 
інших видів мистецтв, є саме музичні твори. 

Таким чином, взаємодія різних видів мистецтва у навчальному процесі − це не просто додаткове 
залучення на уроки одного виду мистецтва матеріалу іншого або ілюстрування одного виду мистецтва 
іншим. Йдеться про те, що кожен вид мистецтва − неповторна художня цінність, й умовою його 
використання в єдності з іншими видами є врахування його специфічних особливостей, своєрідності 
впливу на особистість молодшого школяра. Встановлення інтегрованих зв’язків між предметами 
мистецьких дисциплін та зв’язків між творами різних видів мистецтва на уроках гуманітарно-
естетичного циклу сприяє формуванню в учнів цілісної системи знань, озброює їх узагальненими 
способами художньо-естетичної діяльності. 

Учителеві необхідно пам’ятати, що ефективність використання інтегративної навчально-виховної 
моделі  для формування естетичного сприймання школярів має спиратися на певні принципи:   

— єдність навчання, виховання й художньо-творчого розвитку учнів; 
— зв’язок національних і світових художніх цінностей;  
— цілісність знань, уявлень про мистецтво як про форму відображення картини світу; 
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— особистісно-ціннісна орієнтація викладання; 
— орієнтація на взаємодію мистецтв у формуванні культури художнього сприйняття світу; 
— системність, послідовність, наступність; 
— диференціація й різнорівневий підхід, варіативність форм, технологій, методів організації 

художньої освіти. 
Світ мистецтва, в тому числі й музичного, надзвичайно багатий, складний та різноманітний. Він має 

своєрідний вплив на емоційну й інтелектуальну сферу людини. Мистецтво виступає джерелом цілісного 
виховання духовного світу гуманітарно розвиненої особистості, ціннісних світоглядних орієнтацій, 
художньо-творчого розвитку, а не лише засобом художнього чи естетичного виховання. Зміст 
інтегративної навчально-виховної моделі викладання мистецьких дисциплін спрямований на формування 
в свідомості цілісної картини культурного простору, особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, 
розуміння специфіки художньо-образної мови різних його видів, на розвиток емоційно-почуттєвої сфери, 
асоціативно-образного мислення, якостей творчої особистості та потреби в художньо-творчій діяльності. 
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Todosienko N.L. Cultivating a Harmoniously Developed Personality of a Future Primary School Music Teacher 
by Means of Integrating Art Subjects. 

The article proves the effectiveness of implementing the integrated educational model of to forming aesthetic 
perception to bring up developed personalit'es of future music teachers and educators at elementary school by 

means of integrating such school subjects as Music, Fine Arts and Literature. 
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МУЗИЧНО-ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БОРИСА ТЕНА 

У статті висвітлюється один із аспектів багатогранної творчості найвизначнішого діяча мистецтва і 
культури Житомирщини Бориса Тена – музично-публіцистичний. 

Сьогодні, в умовах духовного відродження нашої держави, проблема збереження і розвитку 
культурної спадщини нації набуває все більшого значення. Підвищення духовної культури суспільства є 
умовою гармонійного розвитку як окремої особистості, так і молоді в цілому, молоді, яка буде творити 
майбутнє нашої країни. У цьому процесі чільне місце посідає виховання у підростаючого покоління 
любові до рідної землі, що є запорукою не тільки духовного розвитку нації, а навіть і самого її існування. 

Десятиліттями замовчувалась або викривлялась історія нашої країни, а отже, й історія нашого краю, 
молодь не знала свого справжнього минулого, культурної спадщини. Цим підрубувався духовний корінь 
людини – відчуття єдності зі своїм народом і тією землею, на якій вона виросла. Кожен край, кожне 
місто має свою неповторну історію, своєрідну природу, культурну традицію. Житомир здавна славився 
не тільки своїми природними багатствами, але й великою когортою діячів науки, культури і мистецтва, 
які тут народились, жили, працювали. 

Найяскравіша сторінка в історії культури Житомира – постать Бориса Тена (1897– 1983), який прожив 
тут півстоліття. Це найвизначніша особистість із тих, що жили і працювали в нашому місті, це унікальне 
поєднання надзвичайно високої духовності та культури і колосальної освіченості. Він був справжнім 
енциклопедистом, знав півтора десятка мов, мав глибоку музичну освіту, був визначним організатором, 
стояв біля витоків безлічі культурних починань. 

Живучи в провінції, Б. Тен зумів стати автором геніальних перекладів – "Одіссея" та "Іліада" 
зазвучали українською мовою. Дійсно по праву сучасники називали його українським Гомером. 
Унікальним було і те, що серед усіх письменників, які займались перекладами гомерівських поем, Б. Тен 
єдиний переклав обидві. "Б. Тен – невмирущий. До запорозької, гоголівської, шевченківської слави 
Дніпра, він додав ще бористенівську, таку ж непроминальну  славу. Минатимуть десятиліття й століття, а 
до його творінь приходитимуть (і все більшими гуртами) нові люди, і все дорожчою буде для них 
живлюща й вічна артерія вселюдської культури  – його величаві гомерівські поеми" [1: 22]. 

Б. Тен був самобутнім композитором і відомим поетом, тривалий час очолював самодіяльну спілку 
композиторів Житомирщини, за його участю був виданий літературно-музичний альманах, де вперше 
побачили світ твори молодих поетів і композиторів. Багато років викладав музичні дисципліни у 
музичному та культосвітньому училищах, вів курс музичного виховання у педагогічному інституті, 
читав у місті публічні лекції з історії музики, був одним із засновників Поліського ансамблю пісні і 
танцю "Льонок" (започаткований із хорових курсів при обласному будинку культури, які вів Б. Тен), а 
також автором широко відомого "Посібника для керівника самодіяльного хору". Неоціненний внесок у 
розвиток української музичної культури – переклади Б. Тена з іноземних мов лібрето опер і текстів 
вокальних творів (романсів та пісень) російських та європейських композиторів. 

Однак є ще одна сторона діяльності Б. Тена, яка не висвітлена дослідниками його творчості, – 
музично-публіцистична. Протягом 1949-1957 років у газеті "Радянська Житомирщина" було надруковано 
24 музикознавчі праці Б. Тена і дві – у журналах "Мистецтво" №4 за 1956 рік та "Блокноті агітатора" № 4 
за 1957 рік. Спектр інтересів Б. Тена дуже широкий – В. Моцарт, М. Глінка, М. Лисенко, 
М. Мусоргський, Ф. Шопен, М. Леонтович, О. Даргомизький, Р. Шуман, С. Танєєв, Г. Венявський, 
В. Косенко, А. Рубінштейн.  

Увагу автора привертають різноманітні теми – його цікавить і В. Стасов як мистецтвознавець і 
основоположник російської музичної критики, і народне мистецтво Грузії, й І. Франко як збирач, 
дослідник і видавець збірників українських народних пісень (треба сказати, що саме такі збірники 
обробок українських пісень здобули високу оцінку П. Чайковського та О. Сєрова, користувалися 
популярністю у діячів культури Росії, Польщі, Чехії, Болгарії).  

Окремо хочеться відзначити статтю "Дихав поезією пісень", в якій Б. Тен розвиває думку М. Гоголя 
про те, що не кожен народ може створити таку поезію, за якою можна було б вивчити його історію, як і 
взагалі не кожен народ створює велику народну поезію. Остання виникає лише у народі з великим, 
героїчним минулим. Сам М. Гоголь мав велику збірку власних фольклорних записів, 150 з яких надіслав 
В. Максимовичу для його другого видання "Українських народних пісень". 

Всі роботи написані на високому професійному рівні та разом з тим дуже просто і зрозуміло. Це 
робить їх доступними для десятків тисяч читачів, що не мали ніякої музичної освіти, багато з яких у 
такий спосіб вперше знайомились у цих статтях з історією музики. Не варто забувати, що то були 
сумнозвісні 50-ті роки. Яку ж треба було мати любов до музики, щоб упродовж восьми років 
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наполегливо і впевнено вклинюватися з професійними музичними текстами  у суміш газетних матеріалів. 
У потоці газетних звітів, звинувачень і славословія статті про Ф. Шопена і М. Лисенка сприймаються як 
справжні озерця духовності. 

Звичайно, Б. Тену довелося віддати данину своєму часу, використовуючи кліше типу "творчість 
композитора є національною за формою та соціалістичною за змістом", але вони не заважають 
головному – висвітленню в невеликій за обсягом статті значення творчості композитора в історії світової 
культури. 

Дві статті, присвячені народному мистецтву Грузії (опис виступу Державного ансамблю пісні й 
танцю) та основоположнику азербайджанської класичної музичної школи У. Гаджибекову, можуть бути 
прикладом професійно-коректного підходу до вивчення культури інших народів – тактовність, 
об’єктивність оцінки поєднується з прекрасним художнім викладом матеріалу. 

Стаття "Великий концерт", написана 1951 році до 175-річчя Великого театру, є характерною для Б. 
Тена. Треба було мати велику сміливість, щоб у 1951 році  наголосити на значенні музикантів, вихованих 
в українських консерваторіях, для історії Великого театру. 

В основному роботи Б. Тена присвячені українським, російським та польським музикантам. Ідея 
слов’янського єднання – визначальна у діяльності фундатора української професійної музичної школи 
М. Лисенка – була близькою і Б. Тену. Б. Тен піднімає проблему спадкоємності традицій, яка завжди 
була складною та неоднозначною, проте не втратить актуальності до тих пір, поки буде існувати 
мистецтво. 

Найбільш цікавими у цьому плані є статті "М.І. Глінка і Україна" та "М.П. Мусоргський і Україна". 
Б. Тен подає факти з біографії цих видатних композиторів, які майже не відомі широкому загалові. 
М. Глінка був особисто знайомий з Т. Шевченком, а вчився разом із М. Маркевичем – майбутнім 
українським істориком, поетом, збирачем українських народних пісень. М. Маркевич знайомив 
М. Глінку із старовинною українською музикою 17-18 століть, був співавтором лібрето опери "Руслан і 
Людмила". Українські інтонації та мелодичні звороти зустрічаються у багатьох творах М. Глінки. Творчі 
принципи російської класичної школи сприйняв і продовжив основоположник української класичної 
школи М. Лисенко. 

У творчості М. Мусоргського українська тематика посідала більше місця у порівнянні з іншими 
російськими композиторами. М. Мусоргський неодноразово бував в Україні з концертами, виявляв 
інтерес до духовного життя українського народу та його історії, побуту та мови, був знайомий з Т  
Шевченком, М. Костомаровим та іншими діячами української культури. 

З великою любов’ю і натхненням, прекрасною поетичною мовою написані праці про Ф. Шопена та 
М. Лисенка. Творчість Ф. Шопена мала величезний вплив на становлення М. Лисенка як композитора і 
піаніста. Виконання М. Лисенком творів Ф. Шопена у своїх Слов’янських концертах і на багатьох 
естрадах Європи сприяло поширенню процесу обміну музично-культурними цінностями українського та 
інших народів, який набув найбільшого розвитку у другій половині ХІХ століття. А під словами 
М. Балакірєва "Не знаю почему я отдаю предпочтение творчеству Ф. Шопена, но он меня всегда глубоко 
трогает. Его музыка родственна душе моей" [2: 46] міг би підписатися кожен музикант слов’янського 
походження, і, напевне, й сам Б. Тен. 

Свій внесок як музикознавець Б. Тен зробив і у вивчення музичної культури Житомира. У ХІХ 
столітті культурне, особливо музичне життя Волині, було специфічним конгломератом українських, 
російських та польських традицій, а сам Житомир вирізнявся як один з найживіших осередків того часу. 
У роботі Б. Тена "Музичні сторінки Житомирщини" читач знайде багато цікавих фактів про музичне і 
театральне життя Житомира, про музикантів та артистів, які тут працювали та гастролювали [3].  

Зі справжнім захопленням Б. Тен звертається до творчості М. Леонтовича і розкриває значення її для 
розвитку української музики. Ніхто до М. Леонтовича так глибоко не розкривав внутрішнього змісту 
народної пісні, захованого в ній народного світогляду і світосприймання. Унікальність М. Леонтовича в 
тому, що при  кількісно невеликій спадщині,  вклад композитора в розвиток хорового мистецтва 
настільки значний, що його творчість становить новий етап не тільки української музичної культури, а й 
хорової культури взагалі. 

Б. Тен першим в українському музикознавстві звернувся до творчості Ю. Зарембського, відкрив 
українському читачеві його ім’я. Автор вважає Ю. Зарембського найвидатнішою постаттю серед 
музикантів ХІХ століття, пов’язаних з Волинню. Ю. Зарембський (1854 – 1885) народився і помер в 
Житомирі, був єдиним з України учнем геніального Ф. Ліста, професором Брюссельської консерваторії, 
піаністом європейської слави, що вважався другим після Ф. Шопенва, самобутнім композитором, 
найвидатнішим в польській музиці другої половини ХІХ століття. Також вперше в цій статті подаються 
відомості про І.-Ф. Добжинського (1807 – 1867) – диригента оркестру при  дворі графа О. Ілінського в 
м. Романів, який пізніше переїхав до Варшави і став відомим польським композитором і піаністом. 
Українська народна пісня, яку він чув на Поліссі, яскраво позначилася на його творчості. Тему 
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українсько-польських музичних зв’язків, до якої Б. Тен звернувся у даній роботі, пізніше продовжили 
українські музикознавці Л. Корній, К. Шамаєва, Р. Сулім, О. Сердюк. 

Охоплюючи поглядом все, що написане Б. Теном про музику, відчуваєш, що автор сприймає її не 
тільки як мистецтво, а й засіб єднання людей. Музика не може існувати окремо в кожного народу, а є 
набутком всього людства. Хай перемагає у Вашому житті все світле, радісне, хороше – так Б. Тен любив 
закінчувати свої листи. Ці слова сприймаються не тільки як добрі побажання, в них звучить заклик до 
наших сучасників підтримувати ідею миру та співпраці між людьми. 
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Травкина Н.М. Музыкально-публицистическая деятельность Бориса Тена. 

В статье освещается один из аспектов многогранного творчества выдающегося деятеля искусства и 
культуры Житомирщины Бориса Тена – музыкально-публицистический. 

 Travkina N.M. Musical-Publicistic Creative Activities of Boris Ten. 

The article highlights the musical-publicistic aspect of multiform creative activities of Boris Ten – an 
outstanding figure of art and culture of Zhytomyr region. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТТЯХ З 
ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ  

У статті розглядаються актуальні проблеми підготовки майбутнього учителя музики в  нових умовах 
реформування педагогічної освіти.  

У педагогічних дослідженнях і практиці навчання склались досить чіткі уявлення про професійні 
якості, якими повинен володіти музикант-педагог і, зокрема, учитель музики загальноосвітньої школи. 
Підготовка такого фахівця – складний і багатогранний процес. Одним із концептуальних положень 
розвитку сучасної освіти є поняття "компетентності", що у загальному розумінні включає володіння 
знаннями й досвідом із широкого кола питань. 

Традиційно зміст навчання трактується як сукупність знань, умінь і навичок. Принципово важливим є 
те, що оновлений зміст музичної освіти включає такі компоненти, як формування особистісного досвіду 
музично-творчої діяльності й досвіду емоційно-ціннісного ставлення до творів музичного мистецтва. 
Саме ці компоненти визначають специфіку діяльності майбутнього вчителя. Урок музики вирізняється 
творчою організацією діяльності й спрямований на вияв особистої ініціативи, свого ставлення до музики. 
Виконуючи і сприймаючи музику, ми формуємо естетичну позицію, одночасно використовуючи знання 
й досвід творчої діяльності [1: 5]. На думку В. Андрющенко, фахова компетентність учителя музики 
визначається наявністю у студентів знань у галузі музичного мистецтва, здатністю до самостійного 
аналізу музичних творів, умінням передавати емоційний досвід учням, компетентного керівництва 
формуванням у школярів навичок художньо-естетичного сприймання, естетичних почуттів, музичного 
смаку [2: 6]. 

Отже, підготовка спеціалістів повинна відбуватися завдяки: 
• застосуванню нових, інтенсивних індивідуально-типологічних методів навчання; 
• визначенню ще невикористаних резервів вже існуючих традиційних методик; 
• збагаченню навчальних предметів шляхом впровадження до навчального процесу найповніших 

досягнень сучасної науки [3: 40]. 
Покращення хормейстерської підготовки майбутніх учителів в сучасних умовах можливе за рахунок: 

інтенсифікації, конкретизації, поглиблення й удосконалення системи методів навчання, оновлення 
методик диференційованого підходу до викладання вокально-хорових дисциплін; розвиток творчої 
самостійності, самовдосконалення професійних якостей майбутніх учителів музики, керівників дитячих 
хорових колективів, тому що успішне вирішення завдань музично-естетичного та художньо-творчого 
розвитку дітей в загальноосвітній школі перебуває у безпосередній залежності від рівня професійної 
майстерності, ерудиції, культури педагога-музиканта, який формує їх погляди, переконання, смаки та 
ідеали [3: 41]. 

Діяльність викладача диригування полягає не тільки в тому, щоб дати знання техніки диригування. 
Важливіше допомогти студентові стати фахівцем, що вміє спілкуватися з дитячим хоровим колективом 
за допомогою жесту і міміки, особистістю, що вміє думати, фантазувати, діяти. В. Зінченко у статті 
"Роздуми про душу та її виховання" слушно зауважує, що "трудність осмислення завдань виховання душі 
полягає в тому, що душа, яка вже сформувалася, приводить у рух душу, котра тільки оформлюється, не 
прямо, а якимось таємничим опосередкованим, гнучким шляхом. І робить вона це, звичайно, не тільки 
засобами мистецтва, а і через слово, жест, власні живі порухи, які відчуває і охоплює інша душа. Отже, 
душа проявляється у взаємостосунках між людьми" [4: 123]. 

Не має заперечень теза, що для творчого розвитку учнів у школі потрібний не вчитель музики, що 
вміє грати й диригувати, а широко освічена особистість, щирий творець. У чому успіх творчої роботи 
над музичним твором? Як знайти той найкоротший шлях до правильного розуміння художнього образу, 
від якого залежить технічна майстерність студента? К. Ігумнов вважав, що в розкритті художніх образів 
важливу роль відіграє оточуюча дійсність: "...природа, життя, побут, особисті переживання, література, 
живопис, театр" [5: 65]. Г. Нейгауз говорив студентам: “Беріть з навколишнього усе, що можна взяти. 
Усе додасться, усе переплавиться в горні творчої роботи" [6: 52].  

Аналіз літературних джерел дозволяє виділити такі ознаки талановитих учителів: 
• не мають прізвищ, у них псевдоніми; 
• в їхніх робочих кабінетах всі експонати навчають; 
• живуть роботою та інтересами справи; 
• уміють прилучити дітей до своєї ідеї, захопити; 
• можуть розкрити значущість переваги розуму особистості і сили інтелекту; 
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• мають багато девізів, котрі спонукають відчути радість пізнання; 
• у них є свої гуртки у школі; 
• уміють радіти успіхам дітей; 
• без новизни у них не буває жодного уроку; 
• вражають глибиною розкриття теми, оригінальністю засобів впливу, високим рівнем розвитку 

інтелекту, умінням бачити в учнях творчих потенціал; 
• беруть на себе роль каталізаторів думки; 
• мають особливу стратегію сприйняття проблемних ситуацій і широкий спектр їх вирішень [7: 

149]. 
Американський психолог Дж. Гілфорд вважав, що креативність мислення пов'язана з домінуванням 

чотирьох особливостей: оригінальності, нетривіальності, незвичайності ідей, яскраво вираженого 
прагнення до інтелектуальної новизни; семантичної гнучкості, тобто здатності бачити об'єкт під новим 
кутом зору, виявляти його нове використання, розширювати функціональне застосування на практиці; 
образної адаптивної гнучкості, тобто здатності змінити сприйняття об'єкта в такий спосіб, щоб бачити 
його нові, приховані від спостереження сторони; семантичної спонтанної гнучкості, тобто здатності 
продукувати різноманітні ідеї у незвичній ситуації.  

Однією з умов, що сприяє розвиткові творчого мислення студентів на заняттях з диригування, є 
розв’язання творчих задач. Творчі задачі визначаються музичним матеріалом  різноманітного змісту і 
різного ступеню труднощів. Крім традиційного шляху роботи над твором: аналізу, програвання (уявного 
або на інструменті), обговорення художніх особливостей твору, – можна застосувати  і засоби техніки 
диригування. Наприклад, студент одержує завдання – дібрати образні порівняння відповідно до змісту 
твору і передати це жестом і мімікою; порівняти засоби музичної виразності двох різнохарактерних 
творів, подумки проспівати фразу одного з них і продиригувати так, щоб було можна здогадатися, яке з 
них втілене в жесті.  

Під час роботи над емоційно-образним змістом твору використовується прийом "перекладу" музики в 
колір. Студент одержує завдання зробити аналіз ритмічного малюнка твору, знайти труднощі і методи 
роботи над ритмічним ансамблем у хорі; порівняти твори різних авторів на той самий поетичний текст і 
пояснити особливість і красу кожного з них. Ці й інші розв'язувані на індивідуальних заняттях з хорового 
диригування задачі сприяють розвиткові творчого мислення. 

До умов розвитку творчого мислення можна віднести й таку: чим більше знань має студент, тим 
різноманітніші будуть його підходи до вирішення творчих задач. Іншими словами, це можна окреслити 
як засвоєння так званого інформаційного образу завдяки посиленню впливу пізнавально-активного поля. 
Посилення таких впливів відбувається за умови розширення каналів сприймання та обробки навчальної 
інформації і не тільки [8]. Одним з таких каналів є прийом "внутрішнього діалогу" студента з образно-
художніми моделями твору. Спілкування з ними відбувається у процесі взаємодії художньої інформації 
та суб’єктивного варіанта її відображення у свідомості особистості. Це процес своєрідної "розмови" з 
героєм твору, де ставляться запитання і отримується внутрішня відповідь на них [9: 28].  

Цікавим і дієвим є метод групової роботи "зростання самопізнання". Цей метод базується на процесі 
обговорення групою студентів одного класу диригування (без втручання викладача) своїх переживань, 
відчуттів стосовно музичних явищ. Завдяки цьому методу досягається усвідомлення власного музичного 
досвіду, інтелектуального багажу, уміння говорити. Така групова робота сприяє позитивним змінам у 
мисленні студентів, активізує творче мислення. 

Велике значення має підтримка у студентові відчуття успіху і впевненості в собі. Інтелектуальні 
здібності людини, як правило, страждають від частих невдач, і острах чергової невдачі починає 
автоматично виникати при зустрічі з новою задачею. Вона породжує захисні реакції, що заважають 
творчому мисленню. Для підтримки почуття успіху, настільки необхідного для посилення 
інтелектуальних потенцій студента, на індивідуальному занятті використовується найважливіший 
принцип педагогіки – принцип співробітництва.  

Процес формування самостійності диригента-початківця здійснюється поетапно. Спочатку –навчання 
елементного перенесення художньо-технічних навичок на нові хорові твори, потім поступовий перехід 
до самостійного добору і варіювання жестів відповідно до виконавських задач, що виникли під час 
знайомства з новим хоровим твором. 

Кожне індивідуальне заняття з хорового диригування - це різноманітність видів і методів діяльності, 
це своєрідна лабораторія творчої думки, творчої діяльності як студента, так і педагога. І важливо не 
навчити диригувати, а викликати бажання займатися виконавською діяльністю. Справжній викладач не 
стільки навчає студента, скільки допомагає йому відкрити це в собі.  
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В статье рассматриваются актуальные  проблемы подготовки будущего учителя музыки в новых 
условиях реформирования педагогического образования. 
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The article highlights vital problems of music teacher training from the standpoint of renovation of pedagogical 
education. 
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АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО 
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ  

У статті проаналізовано особливості соціального супроводу сімей та його складової частини -
соціально-педагогічного супроводу. Висвітлено особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до соціально-педагогічного супроводу сімей у вищих навчальних закладах. 

На сучасному етапі суспільного буття  українська сім’я має багато проблем, які впливають на її 
нормальну життєдіяльність, порушують її функції. До актуальних проблем сім’ї в сучасному соціумі 
можна віднести: зниження кількості зареєстрованих шлюбів, збільшення кількості розлучень, масова 
бездітність та однодітність молодих сімей, погіршення матеріального становища родин, вплив таких 
негативних явищ, як алкоголізм, наркоманія, проституція, злочинність та інших явищ на стійкість 
сімейних стосунків тощо. Зазначені проблеми призводять до зменшення кількості благополучних сімей, 
тобто сімей, які повноцінно виконують свої функції. Поява великої кількості родин, які неспроможні 
повноцінно виконувати свої функції, призвела до урізноманітнення типології таких сімей: сім’ї 
соціального ризику – це соціально незахищені сім’ї, що самостійно не можуть подолати проблеми, які 
виникають у процесі їх життєдіяльності та  потребують соціальної підтримки й супроводу. Якщо 
соціальна підтримка таким сім’ям не надаватиметься, то кризові явища в таких сім’ях будуть 
прогресувати, і згодом ці сім’ї або розпадуться, або перейдуть у розряд неблагополучних. Поза увагою 
суспільства не повинна залишатися ні одна сім’я. У законодавчому полі України виділено положення, 
згідно з якими сім’я визнається найвищою соціальною цінністю, що охороняється, захищається та 
підтримується державою. Так, у статті 51 Конституції України зазначено, що сім’я, дитинство, 
материнство й батьківство охороняються державою [1]. У Національній програмі "Діти України" 
сказано, що сім’я є і залишається природним середовищем для фізичного, психічного та соціального 
розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для 
цього. Усі державні та суспільні інституції мають підтримувати зусилля батьків або осіб, що їх 
замінюють, спрямовані на забезпечення необхідних умов для виховання, освіти, розвитку здорової 
дитини [2]. Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" від 23 листопада 1992 року 
встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей із дітьми шляхом надання 
державної допомоги, з урахуванням складу сім’ї, її прибутків, віку та стану здоров’я дітей тощо. З 1 січня 
2004 року вступив у дію Закон України "Про соціальні послуги", згідно з яким основними формами 
надання соціальних послуг є матеріальна допомога та соціальне обслуговування. Матеріальна допомога 
надається особам, які знаходяться у складній матеріальній ситуації, у вигляді грошової чи натуральної 
допомоги: продукти, одяг, засоби особистої гігієни, засоби догляду за дітьми тощо. Соціальне 
обслуговування здійснюється шляхом надання населенню, сім’ям соціальних послуг (соціально-
побутових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, послуг щодо 
працевлаштування тощо) за місцем проживання, у стаціонарних інтернативних закладах, у 
реабілітаційних закладах, в інших закладах соціального догляду. Здійснення ефективного соціального 
супроводу сімей і надання сім’ям різноманітних соціальних послуг та різноманітних видів соціально-
педагогічної допомоги можливе лише за наявності професійно підготовлених до такої діяльності кадрів. 

Метою дослідження є аналіз суспільних чинників, які зумовлюють особливості соціального 
супроводу сімей різних типів; висвітлення досвіду соціальних служб щодо соціального супроводу сімей 
різних типів; розробка методичної системи підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального 
супроводу сімей різних типів. Враховуючи  актуальні проблеми сімей в Україні та сучасні напрями 
соціальної політики щодо сімей, які закріплені в державних законах та програмах, соціальні служби 
спрямовують свою діяльність на допомогу сім’ям. У 2000 році Державним центром соціальних служб 
для молоді було узагальнено  роботу ССМ з різними категоріями сімей і розроблено комплексну 
програму "Соціальна підтримка сім’ї". Пріоритетними напрямами діяльності ССМ щодо реалізації 
програми  визначено здійснення соціального супроводу неблагополучних та прийомних сімей, дитячих 
будинків сімейного типу, допомога  у подоланні життєвих труднощів, збереженні та підвищенні 
соціального статусу сім’ї. Для реалізації комплексної програми центрами соціальних служб для молоді 
створені спеціалізовані служби соціальної підтримки сімей "Родинний дім". На кінець 2001 року в 
Україні створено 520 таких служб, у яких працює 465 штатних і 1116 залучених працівників, 2917 
волонтерів. Упродовж 2002 року служби соціальної підтримки сім’ї "Родинний дім" охопили своєю 
роботою 17086 неблагополучних сімей, яким надано 71808 соціальних послуг, 34 прийомні родини, яким 
надано 434 соціальні послуги, 64 дитячих будинків сімейного типу, яким надано 2286 соціальних послуг. 
У лютому 2002 року Державний комітет України у справах сім’ї та молоді затвердив програму 
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"Соціальний супровід неблагополучних сімей", яка реалізується державним центром соціальних служб 
для молоді [3].  

Соціальний супровід  сім’ї – це вид соціальної роботи, який передбачає здійснення соціальними 
службами системи комплексних заходів щодо тривалої допомоги сім’ям та їх членам з метою збереження 
сім’ї, відновлення родинних стосунків, захисту і реалізації прав членів сім’ї у родині і прав сім’ї у 
суспільстві. Соціально-педагогічний супровід – це довготривала різноманітна допомога неблагополучним 
сім’ям, яка спрямована на створення умов для ліквідації причин неблагополуччя (чи їх можливої 
компенсації), на формування здатності сім’ї самостійно розв’язувати свої проблеми, виконувати функції, 
реалізовувати свій соціальний та виховний потенціал. Таким чином, соціально-педагогічний супровід 
сім’ї можна розглядати як частину соціального супроводу. 

Етапи соціально-педагогічного супроводу неблагополучної сім’ї: 
1. Виявлення неблагополучної сім’ї. 
2. Знайомство з сім’єю, збір інформації про неї, формування позитивної мотивації до роботи з 

соціальним педагогом. 
3. Подолання опору окремих членів сім’ї щодо спільної роботи з соціальним педагогом 

(працівником), роз’яснення її перспектив, звернення до позитивного потенціалу сім’ї. 
4. Досягнення згоди сім’ї на спільну соціально-педагогічну роботу, укладання та підписання 

контракту між соціальним педагогом (працівником) та сім’єю. 
5.  Подолання наслідків сімейного неблагополуччя, усунення його причин, стабілізація та 

корекція стосунків, встановлення зв’язків сім’ї з мікро- та макросередовищем. 
6. Профілактика рецидивів неблагополуччя, спрямування сім’ї на самостійне розв’язання 

проблем. 
7. Вихід соціального педагога з сім’ї, закінчення строку дії контракту. Аналіз результатів 

соціально-педагогічного супроводу, надання сім’ї пропозицій щодо варіантів подолання можливих 
проблем.   

Критеріями ефективності соціально-педагогічного супроводу неблагополучної сім’ї як системи є: А) 
відновлення виконання сім’єю своїх функцій (репродуктивної, соціалізуючої, економічної, 
комунікативної, рекреативної, психотерапевтичної; Б) відновлення внутрішньосімейних зв’язків та їх 
стабілізація (емоційна близькість членів сім’ї, їх спільне проживання, спільне ведення господарства, 
виховання дітей, юридична реєстрація шлюбу); В) відновлення зв’язків сім’ї з мікросередовищем 
(родичами, сусідами, колегами по роботі, вчителями); Г) відновлення зв’язків сім’ї з макросередовищем. 

Питанням значення сім’ї в соціалізації особистості та особливостям соціально-педагогічної роботи з 
різними типами сімей приділяють увагу такі сучасні вчені як З.І. Зайцева, А.Й. Капська, Л.Г. Коваль, 
І.Д. Звєрєва, С.Р. Хлєбік, Н.А. Сейко, І.М. Трубавіна та інші [4], [5], [6], [7]. Так, З.І. Зайцева займалася 
дослідженням функцій та параметрів сучасної сім’ї, типологією сімей, основними напрямами та 
формами соціально-педагогічної роботи з сім’ями різних типів. Вона виділила такі основні напрями 
соціально-педагогічної роботи з сім’єю: підготовка молоді до сімейного життя, робота з молодими 
сім’ями щодо стабілізації сімейних стосунків, допомога батькам у розв’язанні різних проблем сімейного 
виховання, сімейна психотерапія. 

Підготовка молоді до сімейного життя передбачає формування навичок здорового способу життя, 
психолого-педагогічних, економічних, медичних знань із питань становлення особистості, формування 
статево-рольової ідентифікації, розвиток комунікативних навичок, корекції особистих проблем, 
духовного виховання, створення власного іміджу, оволодіння знаннями щодо планування сім’ї та 
збереження репродуктивного здоров’я. Основними формами роботи є: мобільні курси, навчально-
консультативні пункти, вечірні жіночі та юнацькі гімназії, клуби для дівчат, кабінети довіри, 
комунікативні тренінги, служба телефону довіри, індивідуальні та групові психологічні консультації. 
Робота з молодими сім’ями щодо стабілізації сімейних стосунків – це діяльність ЦССМ щодо 
удосконалення стосунків у сім’ї, профілактики дисгармонії сімейних відносин, подружніх конфліктів, 
реалізація програми планування сім’ї, організація вільного часу молодої сім’ї, допомога в організації 
сімейного господарювання та побуту, ознайомлення з юридично-правовими аспектами шлюбно-
сімейних стосунків, здійснення соціального супроводу неблагополучних сімей. Основними формами 
роботи є: клуби дозвілля молодих сімей, вечори студентських сімей, сімейні спортивні свята, 
фотовиставки, підготовка молодих батьків до народження дитини. Допомога батькам у розв’язанні 
різних проблем сімейного виховання ССМ проводиться завдяки педагогічній освіті батьків, наданню їм 
соціально-педагогічної допомоги щодо виховання дітей різних вікових груп. Особлива увага звертається 
на сім’ї з одинокими та неповнолітніми матерями, з дітьми-інвалідами, з обдарованими дітьми. До такої 
роботи активно залучаються педагоги та психологи. Основними формами роботи є семінари, 
конференції, аналіз досвіду сімейного виховання, аналіз педагогічних ситуацій, індивідуальні та групові 
консультації. Сімейна психотерапія передбачає соціальну реабілітацію сімей із дисгармонією у сімейних 
стосунках та спрямовується на профілактику розлучень, допомагає у навчанні членів сім’ї долати 
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різноманітні стресові ситуації, поважати та розуміти близьких людей. Основними формами такої 
роботи є: кабінети екстренної психологічної допомоги, телефони довіри, подружнє консультування [8]. 

Підготовка соціальних педагогів у вищих навчальних закладах України до соціально-педагогічної 
роботи з сім’ями різних типів здійснюється з урахуванням вітчизняного та зарубіжного соціально-
педагогічного досвіду і проводиться на основі відповідних сучасних технологій навчально-виховного 
процесу у вищих навчальних закладах. Проблемі вдосконалення процесу підготовки майбутніх учителів 
до роботи з батьками учнів приділяли значну увагу видатні педагоги К.Д. Ушинський, П.Ф. Лесгафт, 
П.П. Блонський, С.Т. Шацький, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський та інші. Останнім часом проведено 
ряд досліджень, у яких розглядаються різні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до 
соціально-педагогічної діяльності (І.Д. Звєрєва, А.Й. Капська, Л.І. Міщик, Н.А. Сейко, І.М. Трубавіна та 
інші). 

Урахування сучасних актуальних проблем українських сімей, сімейної політики України, досвіду 
діяльності соціальних служб щодо соціальної роботи з різними типами сімей та інноваційні тенденції 
підготовки фахівців до соціально-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах було покладено в 
основу курсу "Соціальний супровід сім’ї". Основними завданнями курсу "Соціальний супровід сім’ї" 
було визначено: 1. Усвідомлення студентами місця і ролі соціального супроводу сім’ї в системі 
соціально-педагогічної роботи з сім’ями різних типів. 2. Формування в майбутніх соціальних педагогів 
професійної спрямованості щодо надання соціально-педагогічної допомоги сім’ї. 3. Оволодіння 
студентами знаннями щодо місця та ролі сім’ї в соціалізації особистості; основних положень державних 
нормативних документів, які визначають спрямованість сімейної політики; особливостей соціального 
супроводу сімей різних типів та методикою його проведення. 4. Набуття студентами вмінь щодо аналізу 
причин сімейного неблагополуччя як передумови взяття сім’ї під соціальний супровід; доцільного 
проектування соціального супроводу певної сім’ї; оволодіння студентами комунікативною 
компетентністю у роботі з сім’ями та способами ефективної роботи з сім’єю в ході соціального 
супроводу. У процесі вивчення курсу "Соціальний супровід сім’ї" використовувалися такі форми 
навчання: лекція, лекція-бесіда, лекція-дискусія, лекція з розбором конкретних ситуацій, лекція-
консультація, семінарські та лабораторні заняття. Основне завдання лекційного курсу полягало в 
ознайомленні студентів з основним змістом, принципами, закономірностями, особливостями соціально-
педагогічного супроводу сім’ї, а також у спрямуванні студентів на подальшу самостійну роботу щодо 
набуття знань. 

Широке застосування у навчальному процесі такої форми, як лекція-бесіда, можливе завдяки тому, 
що студенти вже володіють певними знаннями щодо проблем сім’ї в сучасному суспільстві, типології 
сімей, особливостей сімейного виховання, місця та ролі соціальних служб для молоді. Завдяки лекції-
беседі активніше відбувається зворотній зв’язок між викладачем та аудиторією. На початку заняття 
викладач задає студентам питання з метою виявлення рівня їх ознайомленості з цією проблемою, 
ступеню їх готовності до сприйняття нового матеріалу (Які на сьогоднішній день найгостріші проблеми 
української сім’ї? Який, на вашу думку, основний мотив вступу молоді у шлюб?). При проведенні лекції-
дискусії викладач не тільки використовує відповіді студентів на його питання, а також організовує 
вільний обмін думками в інтервалах між логічними розділами. Це пожвавлює навчальний процес, 
активізує пізнавальну діяльність аудиторії. Лекція з розбором конкретної ситуації за формою наближена 
до лекції-дискусії, проте для обговорення викладач наводить конкретну ситуацію, яка містить у собі 
достатню інформацію для оцінки явища та його обговорення. Враховуючи те, що більшість тем курсу 
"Соціально-педагогічний супровід сім’ї" мають практичну спрямованість, деякі лекції подаються у формі 
лекцій-консультацій, коли лектор викладає основні моменти теми (близько 50 відсотків навчального 
часу), а потім студенти задають питання. У процесі семінарських та практичних занять забезпечується 
розвиток творчого професійного мислення студентів, їх пізнавальної мотивації та практичного 
використання набутих знань у навчальних умовах [9]. 

У процесі вивчення курсу "Соціальний супровід сім’ї" використовувалися такі методи активної 
соціально-педагогічної підготовки, як аналіз соціальних ситуації життєдіяльності сімей різних типів, 
ділові та рольові педагогічні ігри, розробка соціального супроводу сім’ї з урахуванням її проблем, 
тренінги щодо набуття впевненості членів сім’ї у вирішенні проблем, дискусії. Наприклад, студенти 
аналізували таку соціальну ситуацію життєдіяльності сім’ї: "Клієнт Г., опікун двох дітей-сиріт – дівчини 
та хлопця. До взяття дітей під опіку вони проживали у неблагополучній сім’ї, де батьки зловживали 
алкоголем та не займалися вихованням дітей. Після смерті батька мати покинула дітей. Опікунство над 
ними оформив їх дядько, брат матері" та пропонувалося скласти план соціального супроводу цієї родини. 

Ділова гра являє собою форму відтворення соціального змісту професійної діяльності соціального 
педагога, моделювання відносин, характерних для соціально-педагогічної діяльності. Ця форма 
організації навчального процесу усуває протиріччя між абстрактним характером навчального предмета 
та реальним характером професійної діяльності. Також ігрова форма включає момент соціальної 
взаємодії та готує до професійного спілкування. У рольовій грі відпрацьовується тактика поведінки, дій 
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конкретної особи (соціального педагога, батьків, дитини, вчителів). Важливою особливістю рольової гри 
є наявність рольової взаємодії. Роль розуміється не тільки як сума функцій, а також і зразків поведінки. 
Учасники гри формують у себе деяку систему очікувань від носія цієї ролі. Здатність діяти відповідно до 
ролі залежить від індивідуальних особливостей гравця. Наприклад, завданням рольової гри "Сім’я та 
суспільство" був показ взаємовідносин сім’ї з різними суспільними інститутами та державними 
установами. У грі брали участь "юрист", "соціальний педагог", "вчитель", "лікар", "мати з неповної 
сім’ї", "мати, що виховує сина-інваліда", "чоловік із сім’ї з низьким рівнем матеріального забезпечення". 
Це дало змогу студентам усвідомити себе представником конкретної ролі та поводитися відповідно до 
неї. Таким чином: 1. Соціальний супровід сім’ї повинен вирішувати актуальні проблеми сучасної 
української сім’ї та здійснюватися відповідними державними структурами. 2. Соціально-педагогічний 
супровід сім’ї – частина соціального супроводу, яка вимагає від соціального педагога (працівника) 
наявності мотиваційної орієнтації щодо соціально-педагогічної діяльності з сім’ями різних типів, 
володіння відповідними знаннями, гностичними, проектувальними, конструктивними, комунікативними 
та організаторськими уміннями. 3. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціально-
педагогічного супроводу сімей має здійснюватися з урахуванням актуальних проблем сучасних 
українських сімей, державної сімейної політики, досвіду діяльності соціальних служб для молоді та 
застосуванням найефективніших форм і методів організації навчально-виховного процесу у вищих 
навчальних закладах. 

Наше дослідження не вичерпує всіх аспектів цієї важливої проблеми. До подальших напрямів 
дослідження вважаємо за доцільне віднести дослідження особливостей підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з різними категоріями дітей, до проведення соціального інспектування сімей, 
профілактики негативних явищ у сімейному середовищі. 
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Шанскова Т.И. Актуальные тенденции в подготовке будущих социальных педагогов к социально-
педагогическому сопровождению семей. 

В статье анализируются особенности социального сопровождения семей и его составляющей части – 
социально-педагогического сопровождения. Охарактеризованы особенности подготовки будущих 

социальных педагогов к социально-педагогическому сопровождению семей в высших учебных заведениях. 

Shanskova T. I.  Topical Trends in  the Training of the Future Social Instructors  for  Social-Pedagogical 
Counselling of  Families. 

The article analizes the pecularities of  family social counselling and  social-pedagogical counselling as its 
constituent. The author highlights  the pecularities of the university training  of  future social instructors  for 

social-pedagogical counselling of  families. 
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НАПИСАННЯ  ПЕРЕКАЗУ ЯК ЗАСІБ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Статтю присвячено актуальній проблемі використання літературного матеріалу на уроках розвитку 
зв’язного мовлення. У роботі проаналізовано набутий досвід вирішення проблеми й аргументовано 

перспективні шляхи його використання на уроках мови. 

Шкільна програма з української мови чільну роль відводить написанню переказів і творів. Переказ як 
вид роботи з розвитку зв’язного мовлення учнів сприяє: 

− засвоєнню учнями поняття тексту як продукту (результату) мовленнєвої діяльності; 
− усвідомленню понять про стилі й типи мовлення; 
− збагаченню мовного запасу школярів (лексикою, фразеологізмами, граматичними формами, 

синтаксичними конструкціями, текстами різних типів і стилів мовлення); 
− формуванню навичок лінгвістичного аналізу тексту; 
− естетичному розвитку школярів, вихованню їхніх моральних якостей, формуванню 

світосприйняття й світобачення [1]. 
Таким чином, переказ – це вид творчої роботи, в основі якого лежить відтворення змісту 

висловлювання, створення власного тексту на основі первинного. Письмовий переказ вимагає від учнів, 
крім мовленнєвих умінь, орфографічних і пунктуаційних навичок. До комплексних умінь, пов’язаних з 
переказом, належать: 

− уміння слухати й розуміти текст, усвідомлюючи тему та основну думку, логіку викладу, 
провідний тип, стиль мовлення, особливості авторського стилю; 

− запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу; 
− усвідомлювати зміст мікротем, особливості індивідуального стилю автора (в тому випадку, 

якщо пропонується текст публіцистичного стилю); 
− відтворювати почуте в переказі (з урахуванням виду переказу – докладного, стислого, 

вибіркового – та особливостей типу й стилю мовлення); 
− оформляти текст у вигляді автономного висловлювання; 
− вдосконалювати переказ відповідно до завдання первинного тексту, теми, основної думки, 

типу й стилю мовлення [2]. 
 Важливу роль у написанні переказу відіграє вміння читати та відтворювати прочитаний матеріал. Як 

підкреслює ряд науковців (М. Баранов, Н. Іпполітова, Т. Ладиженська, Г. Шелехова та ін.), у написанні 
переказу значне місце відводиться вмінню читати й аналізувати готовий текст.  Серед умінь, що цьому 
сприяють, варто виділити: уміння зосереджувати увагу на певних питаннях змісту; уміння  передбачити 
під час сприймання тексту те, про що йтиметься далі; уміння визначати ключові слова; уміння відділяти 
головну інформацію від другорядної; уміння виділяти зайву інформацію, зайві деталі в прочитаному; 
уміння ставити запитання в процесі сприймання тексту; уміння визначати логіку, структуру друкованого 
тексту; уміння робити висновки та формулювати їх своїми словами; уміння критично оцінювати 
одержану інформацію, реагувати на неї та використовувати в життєво необхідних ситуаціях тощо. 

Однак повною мірою реалізувати перераховані вміння можливо на якісному літературному матеріалі. 
Тому вчителю-словеснику особливу увагу слід звернути на міжпредметну інтеграцію. Як відомо, під цим 
поняттям розуміють створення нового цілого на основі виявлення однотипних елементів і частин із 
кількох раніше розрізнених навчальних предметів, видів діяльності. Видами міжпредметної інтеграції 
вважають повну (поєднання в одному курсі різних навчальних предметів) і часткову (поєднання в одній 
темі матеріалу з різних предметів); інтеграцію за змістом (залучення матеріалу з інших предметів) і 
способами пізнавальної діяльності (мислення, мовлення, спостереження над мовним матеріалом). 
Інтегроване навчання в сучасній школі практикують давно, залежно від вікових та індивідуальних 
можливостей учнів, характеру навчального матеріалу. Написання переказів є саме таким благодатним 
матеріалом для проведення мовно-літературної міжпредметної інтеграції. Аналіз літературних творів на 
уроках розвитку зв’язного мовлення сприяє збільшенню лексичного запасу учнів, формуванню вмінь 
визначати тип і стиль мовлення, лексичні, синтаксичні та стилістичні особливості кожного тексту. 

Наприклад, у дев’ятому класі вивченню "Чорної ради" П.Куліша сприятиме аналіз уривка з цього 
твору, в якому особливу увагу слід звернути на характер лексики, синтаксичні конструкції літературного 
матеріалу. Формуванню мовленнєвих умінь сприятиме звернення уваги на тип і вид тексту (розповідь з 
елементами опису) через постановку запитань. Наводимо зразок такого переказу: 

Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш діду Києве! Бо й велика слава не раз тебе осіяла. І 
великії злигодні з усіх боків збирались... Скільки-но князів, лицарства і гетьманів добуло, воюючи за 
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тебе, слави; скілько-то на твоїх улицях, на тих старосвітських стогнах, на валах і церковних цвинтарях 
пролито крові християнської! Уже про тих Олегів, про тих Святославів, про тії ясири половецькії нічого 
й згадувати. Ту славу, тії злигодні вибила нам із голови безбожна татарва, як уломився Батий у твої 
Золоті ворота. Буде з нас і недавніх споминок про твою руїну. 

Іще ж от і дванадцяти літ не налічив Шрам, як у той нещасливий Берестецький рік прийшов до Києва 
Радзівілл із литвинами, усе попалив і пограбував, а міщани, сівши на байдаки, мусіли до Переяслава 
втікати. 

Та люта пожежа іще не зовсім загладилась: куди не кинь оком, усюди виден був по їй прослідок. На 
коморах, на станях, на огорожах, поміж свіжим деревом чорніють колодки, а інде гарний колись сад 
стоїть пустирем незагороджений; на спустошалому дворищі стирчать тільки печі да ворота; а де чи 
діловання, чи щит над ворітьми, чи яка хоромина, то все нове, іще й дерево не посиніло. 

Смутно було дивитись Шрамові на тії признаки пожежі. Тільки й краси було в Києві, що церкви Божі, 
да городи з червоними маками, да ще тії гори крутоярі, з зеленими покотами. 

Тоді ще трохи не весь Київ містився на Подолі; Печерського не було зовсім, а Старий, або Верхній, 
город після Хмельниччини безлюдував. Де-не-де стояли по Подолу кам’яниці; а то все було дерев’яне: і 
стіни з баштами круг Подолу, і замок на горі Киселівці. Улиці були узенькі, плутались то сюди, то туди; 
а інде замість улиці майдан, і ніхто його не забудовує, і нічого на йому нема, тільки гуси пасуться. 

П. Куліш, "Чорна рада" 
 
Аналогічний підхід можна застосувати й у процесі вивчення інших літературних творів 

дев’ятикласниками. Наприклад, учителю-літератору під час аналізу повісті "Кайдашева сім’я" І. Нечуя-
Левицького допоможе попереднє написання переказу з описом зовнішності однієї з героїнь твору – 
Мелашки, а характер запитань щодо аналізу уривка з "Роксолани" П. Загребельного з наступним його 
переказом (восьмий клас) допоможе уявити історичну картину описаних у творі подій. 

 
З жита ніби виплила молода дівчина з сапою в руках. Лаврін задивився на неї й покинув запрягати 

другого вола. Дівчина прийшла до Росі, стала на плисковатому камені й почала мити ноги. Лаврін 
знехотя задивився на її чорні брови. 

Дівчина перейшла через греблю, ступила на місток на лотоках, сперлась на поренчата й задивилась не 
так на воду, як на свою вроду. До неї з води виглянуло її лице, свіже, як ягода, з чорними бровами. 
Дівчина милувалась собою та червоним намистом на шиї.  

Лаврін стояв під вербою недалечко од дівчини й дивився на неї. Сонце грало на червоному намисті, 
на рум’яних щоках. Дівчина була невелика на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як 
червона калина, довгообраза, повновида, з тонким носиком. Щоки червоніли, як червонобокі яблучка, 
губи були повні та червоні, як калина. На чистому лобі були ніби намальовані веселі тонкі чорні брови, 
густі-прегусті, як шовк.  

Лаврін дивився на дівчину, як вона спустила на щоки довгі чорнії вії, як вона потім повернулась 
боком, дивилась на воду, на скелі, як блищав її чистий, рівний лоб. 

"Ой, гарна ж дівчина, як рай, мов червона рожа, повита барвінком!" – подумав Лаврін, запрягаючи 
другого вола. 

Дівчина засміялась і блиснула всіма білими зубами проти сонця, ніби двома низками перлів. Вона 
кинула очима на Лавріна, задивилась на його й засоромилась, потім знялася з місця, шугнула зозулею 
повз Лавріна, блиснула на його карими очима і повернула на шлях. 

Лаврін почутив, що вона ніби освітила всю його душу, освітила густу тінь під вербою, неначе сонцем, 
і побігла на гірку зіркою. 

І. Нечуй-Левицький, "Кайдашева сім’я" 
 
Минуло літо. Непомітно прийшла осінь з рвучкими північними вітрами і надокучливою мжичкою. 

Море стало суворе, непривітне. З його поверхні зникла приємна голубизна, що милувала око, – натомість 
дедалі частіше схоплювалися високі буруни, і важкі бризки залітали на нижню палубу до гребців.  

Невільникам дали старі діряві каптани та бешмети. Але вони не рятували від холоду й пронизливого 
сирого туману. Люди мерзли, клякнули. На багатьох напав задушливий кашель, і веслярі безперервно 
бухикали – аж надривалися. 

"Чорний дракон", як і інші турецькі військові кораблі, все літо й осінь снував між Стамбулом і 
фортецями в гирлах Дніпра, Дністра та Дунаю. Туреччина вела велику війну проти Росії та України під 
Чигирином, і стотисячне військо великого візира Ібрагіма-паші потребувало багато боєприпасів та 
харчів. Усе це перекидалося переважно морем – силою невільницьких рук. 

Назад везли поранених, награбоване на Україні багатство та ясир – живий товар. 
З кінця літа, коли Ібрагім-паша зазнав поразки, "Чорний дракон" перевозив недобиті війська в 

Болгарію, на зимові квартири. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 21. Педагогічні науки 

 
148 

Невільникам не було перепочинку. Капудан-ага Семестаф, бажаючи вислужитись, хотів кожну ходку 
зробити швидше, ніж інші кораблі, тому вимагав від наглядачів пильно слідкувати за веслярами. 

Абдурахман казився, як пес. Здавалося, в цю людину вселився шайтан. Він бігав по помосту, 
вивергаючи цілий потік прокльонів і лайок, нещадно б’ючи кожного, хто хоч на мить зменшував зусилля 
або озивався до сусіда словом. Спочатку основним його знаряддям був гарапник. Та він вирішив, що 
цього не досить, і обзавівся таволгою й терном. Пов’язане в тугі пучки пруття рожевої таволги і цупкого 
терну, всіяне міцними і гострими, як голки, колючками, висіло на стіні в його комірчині. Рожева таволга, 
що покривала густими заростями схили ярів та балок і милувала око своїм приємним кольором, стала  
для невільників найжахливішою карою. Замашні різки колючками рвали тіло, дістаючи до нього навіть 
крізь цупкий зимовий одяг. 

П. Загребельний, "Роксолана" 
Застосування інтерактивного навчання на уроках словесності виправдане з методичної точки зору. 

Використання літературного матеріалу для текстів переказів, диктантів, різних видів завдань сприятиме 
формуванню міцних мовленнєвих навичок, допоможе навчитися аналізувати класичні тексти, знаходити 
нюанси, що сприяють виявленню індивідуального стилю письменника. Уроки розвитку зв’язного 
мовлення сприяють активізації пізнавальної діяльності, що допоможе кращому засвоєнню літературного 
матеріалу. 
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Шевцова Л.С. Написание изложения как средство межпредметной интеграции. 

Статья посвящена актуальной проблеме использования литературного материала на уроках развития 
связной речи. В работе проанализировано опыт решения проблемы и аргументировано перспективные 

пути его использования на уроках языка. 

Shevtsova L.S. Writing a Randering  as a Means of Intersubject Integration. 

The article focuses on the topical problem of literary material employment for developing coherent speech. The 
author analyses the experience gained in solving the problem and substantiates some prospects of its 

employment at language lessons. 
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ТВОРИ КАТЕРИНИ БІЛОКУР НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ 

У статті розкрито можливі використання образотворчого мистецтва на заняттях з української мови 
на педагогічному факультеті. 

Впровадження Державної програми "Освіта" (Україна XXI століття) зобов'язує до широкого вибору 
форм освіти, до пошуку ефективних принципів, методів і прийомів навчання, які б відповідали освітнім 
запитам особистості. Практика свідчить, що традиційні методи і форми навчання студентів не завжди 
ефективні. Тому посилюється прагнення педагогів до пошуку нових шляхів активізації навчального 
процесу, вдосконалення педагогічної майстерності. 

Важливою в цьому плані є проблема інтеграції освіти. "Інтеграція (від лат. integratio – поповнення, 
відновлення) – об'єднання в ціле будь-яких окремих частин" [1: 286-287]. Під інтеграцією освіти маємо 
на увазі об'єднання теоретичних знань у цілісну систему, що відображає світ у його єдності та розвитку. 
Тобто інтеграція – це створення нового цілого на основі виявлених однотипних елементів і частин, а 
потім об'єднання їх у раніше не існуючу структуру особливої якості. Інтеграція – це завжди обмеження 
загальної освіти за рахунок її спеціалізації. Ось чому у вищому навчальному закладі без неї не обійтися 
без зниження якості підготовки майбутніх фахівців взагалі та майбутніх учителів початкових класів 
зокрема. 

У психологічній і педагогічній літературі останніх років значно зріс інтерес до цієї проблеми 
(С. Гончаренко, А. Данилюк, В. Колесина, О. Комар, І. Кошмина, Ю. Мальований, О. Рудницька, 
В. Фоменко та ін). Учені стверджують, що реалізація ідей інтеграції та гуманітаризації передбачає 
докорінну перебудову не лише педагогічного мислення, а й усієї системи освіти. Знання свого предмета 
слід поєднувати із знаннями в інших галузях, усвідомлюючи місце своєї дисципліни в загальній системі 
освіти. 

Зупинимося на можливостях використання образотворчого мистецтва під час вивчення морфології 
української мови на педагогічному факультеті ВНЗ. Саме з ним значною мірою пов'язані перспективи 
гуманізації освіти; саме воно спонукає до особистісного переживання явищ навколишнього світу, 
допомагаючи усвідомити його розмаїття; саме воно сприяє формуванню духовно багатої особистості. 
Слід зазначити, що навчальний і виховний потенціал образотворчого мистецтва досить широкий. 
Обмежимося прикладами використання творів відомої української художниці Катерини Білокур, 
відомостей про її життя як дидактичного матеріалу на заняттях із української мови. 

 

v "Спекотний червень, київське небо тане над полями, маревіє далеч. І з-посеред марева, з-
посеред розлитої повені хлібів виринає хутірець, ба навіть не хутірець – чимале село, окутане садками. В 
дивовижній гармонійності з цією розкішною природою, з блакиттю неба, воно, здається, пливе кудись, 
повите все туманом сонця, пилком колосистих хлібів, що саме розкрасувались... 

− Оце ж вона і є Богданівка. 
− Яка Богданівка? 
− Рідне село тієї чарівниці... Катерини Білокур! 

Ось тут, серед цих просторів, серед цієї мальовничої природи вона працювала, десь тут із дитячих літ 
вона "пряла, ткала, білила, мила, копала, садила, полола, збирала і все діло робила", як сама згодом 
написала в автобіографії. 

Богданівка відкрила їй очі на все оте "цвітюще та зеленіюще", на фантазію квітів, що в'ються десь по 
тину біля хати чи на польовім межівнику, Богданівка дарувала дівчині свої радощі й смутки, поезію 
барвистих свят і нещадну суворість селянських буднів, і рідна ж Богданівка пробудила в юній душі 
сільської дівчини неспокій митця, жагу творчості, нестримної сили потяг до "того святого малярства" 
[2: 7]. 

 

Проаналізуйте уривок за частинами мови; до кожного слова дайте пояснення, за якими 
морфологічними ознаками, лексичним значенням, синтаксичною функцією його слід віднести до тієї чи 
іншої (повнозначної чи службової) частини мови. 

 

v "Дочка України, Катерина Білокур привернула загальну увагу до своїх полотен, вразивши 
найвибагливіших знавців та поцінувачів яскравою самобутністю, поетичною силою своїх творів. Вона 
мовби розповідала світові, який талановитий її народ, як глибоко розвинуте в ньому естетичне почуття, 
яка сприйнятлива його душа до всього прекрасного в житті. Втім,  її самобутність – не випадкова. 
Україна здавна славиться народним мистецтвом. Дівоче вбрання і козацька люлька, інкрустований 
топірець гуцула і різьблена спинка саней, бабусина розмальована скриня і мисник на стіні, вишитий 
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рушник і звичайна віконна лиштва – будь-яка ужиткова річ під рукою невідомого художника чи 
художниці ставала мистецьким утвором. І водночас з'являвся народний живопис, народжувалася пісня, 
бриніла бандура, ця українська арфа. Людина оточувала себе красою, знала в ній смак, художньо 
прикрашувала життя, заполонена одвічним, таким нестримним бажанням творити" [2: 7]. 
 

Зробіть повний аналіз іменників у такій послідовності: лексико-граматичний розряд (власний-
загальний), назва істоти чи неістоти, значення конкретне (предметне, речовинне, збірне, сукупності, 
одиничності) – абстрактне, рід (в однині), число, відмінок, відміна, група, словотворчий аналіз (твірна 
основа, спосіб і засіб творення), морфологічний склад слова. 

 

v До кінця її днів малярство, мистецтво так і залишилося для неї з епітетом: святе. Проста 
українська жінка усвідомила його як своє покликання високе... 

Якось почула по радіо солов'їний спів Оксани Петрусенко – і була зачарована, подала їй вістку про 
себе. І володарка незрівнянного голосу зрозуміла поетичне серце Катерини, збагнула музику її 
незвичайних барв, чуло відгукнулась на поклик... 

Настав час, коли полтавська Богданівка стала мистецькою столицею Катерини Білокур. Звідси, з 
біленької селянської хати, рушила у великі світи творчість народної художниці, пішла до людей її 
малярська поезія, сповнена майже фантастичної краси. Спершу її картини побачила Полтава, потім Київ, 
Москва, відтак вони експонувалися в Парижі, біля них юрбилися відвідувачі на міжнародних виставках: 
хто ж авторка цих дивоглядних полотен? Звідки такий артистизм у простої української жінки, таке тонке 
естетичне чуття, звідки ця казкова, щедра буйність уяви?" [2: 7]. 

 

Випишіть із тексту іменники, згрупувавши їх за відмінами. Іменники 2 відміни поділіть на групи і 
подайте у формі орудного відмінка однини. Окремо випишіть іменники, що не належать до жодної 
відміни. 

 

v "Один із перших творів Катерини Білокур має назву "Берізка". Вона дуже любила це тендітне 
дерево, тому не дивно, що так тепло й щиро разом з квітами оспівала його, а одну з картин із ніжністю 
назвала "Квітки й берізоньки ввечері". Назва цілком відповідає ліричному настроєві полотна. Дві 
берізоньки в оточенні квітів, огорнуті вечірньою млою. Промінь місячного сяйва крізь густу крону дерев 
пасмами впав на квіти, створивши центр композиції з трьох букетів: один із червоних півоній, другий – з 
рожевих троянд, третій – з водяних жовтих квітів. Синя холодна гама картини створює ілюзію тихої, 
сповненої романтики української ночі. Твір цей – воістину велика і зворушлива образна розповідь про 
щось таємниче й незбагненно прекрасне. 

Радісного мелодійного звучання набувають у трактуванні Катерини Білокур "Польові квіти". 
Барвистий килим ніжних запашних стебелець асоціюється в уяві з широкою рівниною Полтавщини – 
блакитною далиною ланів, подихом літа і тиші. Всі зображальні засоби – чіткість композиції, теплий 
колорит, легку прозорість фарб – художниця підпорядкувала глибокому розкриттю поетичного образу" 
[2:13]. 

 

Прочитайте текст. Виконайте морфологічний аналіз прикметників за схемою: 
1) Аналізована словоформа. 2) Частина мови. 3) Початкова форма. 4) Лексичне значення (ознака за 

кольором, розміром, чуттєвими якостями, зовнішніми властивостями, внутрішніми властивостями; за 
відношенням до предмета чи явища, до людини чи тварини, до місця, часу, до абстрактного поняття, 
до дії, до числа; за приналежністю тощо). 5) Розряд за значенням (якісний, відносний, присвійний). 
6) Ступінь порівняння якісних прикметників. 7) Форма за флексією: повна (стягнена, нестягнена), 
коротка. 8) Група за кінцевим приголосним основи (тверда, м'яка). 9) Рід. 10) Число. 11) Відмінок. 
12) Від якого слова залежить? 13) Синтаксична роль. 14) Словотворчий аналіз. 15) Морфемна будова. 
 

v "Друга половина 30-х та 40-х років – то радісний і результативний період у творчості 
Катерини Білокур. Художниця знаходить свій жанр, поступово опановує техніку живопису й художню 
майстерність. Уже перші роботи цього періоду – "Берізка" (1934), "Квіти за тином" (1935) – свідчили про 
неабияке обдаровання художниці, про великі творчі можливості... 

Назва "Квіти за тином" цілком визначає зміст картини. На першому плані тин, за яким заносяться у 
височінь майже по всьому полотні найрізноманітніші городні й польові квіти, омиті вранішньою росою й 
осяяні першим сонячним промінням. "Квіти за тином" дивують красою, переносять у найчарівніший 
куточок мальовничої Полтавщини. У цій роботі всю увагу авторка зосереджує на відтворенні кожної 
квіточки, кожної деталі, вміло створює оточення, освітлення, успішно домагається правдивого 
кольорового рішення і композиційної довершеності твору" [2:12]. 

 

Зробіть граматичний розбір дієслів у такій послідовності: неозначена форма дієслова (інфінітив), 
вид, перехідне-неперехідне, стан, спосіб, час, особа чи рід, число, дієвідміна, основа теперішнього часу, 
основа інфінітива, морфологічний склад слова (тип морфеми, характер основи, зміни в морфологічній 
структурі слова). 
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v "Квіти Катерина Білокур любила над усе. Їм і проспівала вона гімн. До цього ще ніхто  з 
художників з таким зачаруванням, так оригінально й натхненно, так поетично й багатогранно і водночас 
так просто не зображував ще квітів. Витаємничити це пристрасне захоплення квітами допомагає нам 
лист самої авторки: "може, ви незадоволені моєю працею, що я малюю лише квіти? Так як же їх не 
малювати, як вони ж такі красиві? Я й сама як почну малювати яку картину квітів, то й думаю: ось як цю 
закінчу, то в голові заснується цілий ряд картин, та одна від другої чудовіші, та одна від другої 
красивіші, та все ж і квіти... Ой, не гнівайтесь на мене, мої близькі і далекі друзі, що я малюю квіти, бо із 
квітів картини красиві". 

І справді, примхливе казкове плетиво найрізноманітніших квітів – троянд, руж, кручених паничів, 
барвінку, маків, півоній, красуль, жоржин, нагідок, гвоздик, чорнобривців тощо, на які така щедра земля 
українська, – глибоко зворушує серце, приносить радість і велику естетичну насолоду. Пречудові 
творіння народної художниці співзвучні ніжним мелодіям українських народних ліричних пісень" [2: 16-
17]. 

 

Із наведеного тексту випишіть прийменники, сполучники, частки, модальні слова, вигуки, з'ясуйте їх 
роль у реченнях. 

 

Система вправ, розроблена на основі живописної спадщини Катерини Білокур як дидактичного 
матеріалу, дає змогу підвищити ефективність роботи під час вивчення морфології сучасної української 
мови, наповнити її конкретним змістом, сформувати в майбутніх учителів початкових класів певні 
критерії оцінки мистецьких творів, сприяє духовному розвитку особистості. 
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ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ – ОСНОВНИЙ ШЛЯХ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ  

Автор статті доводить, що проблему реалізації ідеї самопізнання-самоствердження допоможе 
вирішити впровадження особистісно зорієнтоване навчання й виховання. 

Кінцева мета шкільної освіти полягає в удосконаленні самої людини. Справжнє навчання й виховання 
завжди було неможливе без особистісного підходу. На це вказував у свій час старогрецький філософ 
Платон. Такий шлях навчання й виховання рекомендував і Мішель де Монтень у книзі "Досліди": 
"Наставник повинен відповідно до духовних нахилів довіреної йому дитини надати їй можливість вільно 
розвивати ці нахили, пропонуючи їй пізнати смак різних речей, вибирати між ними і розрізняти їх 
самостійно, інколи вказуючи їй шлях, деколи, навпаки –  дозволяючи відшукувати дорогу їй самій"[1: 
121]. 

За гуманістами над ідеєю вдосконалення людини працювали просвітники. Зокрема, у Франції – 
Вольтер, Дідро, Руссо. Сучасник Руссо Григорій Сковорода, філософ – педагог, "поєднував в 
самопізнанні інтелектуальний акт із вольовим творчим зусиллям. В імперативі "пізнай себе" прихований 
другий імператив: стань собою, видобудь із себе свою духовну суть, здійсни своє призначення! 
Самопізнання ставить тут перед собою мету: утворити духовну особистість" [2: 40]. 

Ідея самопізнання – самоствердження виявилася продуктивною. Її розвивають і сучасні філософи. 
Так, Ловель вважає, що самопізнання – це сила "творити себе". 

Реалізувати ідею самопізнання – самоствердження допоможе впровадження особистісно 
зорієнтованого навчання й виховання. Саме воно в нормативних документах про школу визначене як 
методологічна основа її розбудови. 

Метою особистісно зорієнтованої освіти є: "...знаходження, підтримка, розвиток ... в людині... 
механізмів самореалізації; саморозвитку, адаптації, саморегуляції, самозахисту, самовиховання..., 
необхідних для становлення самобутнього образу й діалогічного, безпечного способу взаємодії з 
людьми, природою, культурою, цивілізацією" [3: 141 - 142]. 

В особистісно зорієнтованому навчанні інше бачення змісту освіти: "...зміст шкільної освіти – це 
зміст процесу становлення особистості... Він розроблений на основі комплексного підходу, який 
враховує структуру діяльності, структуру особистості і структуру процесу соціалізації" [4: 19] та 
передбачає не тільки засвоєння учнем системи знань, вироблення системи умінь, а й розвиток здатності 
до рефлексії, самопізнання, набуття досвіду спілкування. 

Сутність освітнього процесу  відповідно до особистісно зорієнтованого підходу полягає в створенні 
умов для освіти особистості, формування "образу  себе-в-бутті" та його ключових складників: "образу 
Я", "образу Світу", "образу Я в Світі". Оскільки з погляду особистісно  зорієнтованого навчання освіта " 
не стільки передача учневі знань, скільки ...проявлення його в самому собі, формування себе" [3: 169], 
навчальний матеріал, стверджує А. Хуторський, виступає як зовнішній зміст освіти, а особистісні 
новоутворення учня, сформовані в процесі "освоєння" цього матеріалу, – внутрішній зміст. При цьому 
навчальний матеріал ( зовнішній зміст ) виступає середовищем для формування внутрішнього змісту з 
огляду на неповторність й унікальність кожної особистості. Шлях освоєння зовнішнього змісту буде 
різним, і, відповідно, буде різнитися внутрішній зміст освіти.  

А. Хуторський виділяє такі компоненти освіти, як інформаційний (базовий зміст навчальних 
дисциплін); діяльнісний (способи діяльності, в тому числі й рефлексивно проявлені, індивідуальні для 
кожного учня), рефлексивний (сукупність знань): "що" (інформація про зміст власного знання і 
незнання); "як" (інформація про засвоєні й незасвоєні способи добування й перетворення знань); 
"навіщо" (розуміння смислу інформації); "знаю я" (самовизначення себе по відношенню до знань")[5: 187 
- 190]. 

Форми й методи організації навчальної діяльності повинні створювати умови для самореалізації 
особистості, забезпечувати перетворення учня на суб’єкт навчальної діяльності. Навчальний процес 
повинен відповідати таким вимогам: діалогічність, діяльнісний характер, спрямованість на 
індивідуальний розвиток учня, забезпечення школярам свободи вибору в навчанні [6: 4]. 

Упродовж останніх років  в практику школи входить інтерактивне навчання ( англ. "inter"– взаємний 
та "akt"– діяти), яке передбачає організацію й розвиток діалогічного спілкування, що приводить до 
взаєморозуміння, взаємодії, до спільного вирішення завдань. Інтерактив виключає домінування як 
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одного промовця, так і однієї думки над іншою [7: 4]. Найвідоміші форми інтерактивного навчання – 
"велике коло", "акваріум", "дебати", "мозкова атака", "ділова гра", "метод проектів". 

Заслуговують на увагу форми й прийоми активізації учнівської діяльності, підвищення інтересу 
школярів до предмета, які запропонував А. Гін. До кожного структурного компонента уроку він 
пропонує від 5 до 13 прийомів. Скориставшись ними, учитель може побудувати урок, не повторюючись і 
видозмінюючи його структуру протягом 10-12 навчальних годин. Пропоновані прийоми представлені у 
вигляді таблиці [8: 17]: 

 
Таблиця 1. 

 
Основні функціональні блоки Розділи 

уроку 1 2 3 4 
Початок 
уроку Дивуй Ідеальне 

опитування Взаємоопитування Гра у 
випадковість 

Пояснення 
нового 

матеріалу 

Приваблива 
мета 

Прес-
конференція 

Запитання до 
тексту 

Ділова гра 
"Погляд" 

Закріплення, 
тренувальні 
вправи 

Лови помилку! Гра у 
випадковість 

Ділова гра 
"Компетентність" Гра-тренінг 

Повторення Своя опора Свої приклади Обговорюємо 
домашнє завдання 

Ділова гра 
"НДЛ" 

Контроль Тихе  
опитування 

Опитування 
ланцюжком Бліц-контроль Світлофор 

Домашнє 
завдання 

Три рівні 
домашнього 
завдання 

Особливе 
завдання Ідеальне завдання Завдання 

масивом 

Кінець уроку Відстрочена 
відгадка 

Роль 
"психолог" 

Опитування – 
підсумок 

Обговорюємо 
домашнє 
завдання 

 
Природно, що й урок особистісно зорієнтованого навчання має свою специфіку. Для нього характерні 

такі обов’язкові ознаки: 
- повідомлення учням цілей уроку, орієнтованих на конкретний результат; 
- створення позитивного настрою на уроці, відповідної мотивації, ситуації успіху, взаємопідтримки, 

переважання діалогічної форми спілкування, індивідуальної, парної та групової роботи; 
- забезпечення участі школярів в організації навчальної діяльності через залучення до планування 

роботи й вибір рівня засвоєння виучуваного матеріалу та способів його фіксацій, варіантів знань, 
оцінювання результатів; 

- рефлексію учня над власною діяльністю: доцільність обраного шляху вирішення поставлених 
завдань, форм і методів роботи, досягнення чи не досягнення цілей; 

- оцінювання школяра в порівнянні з його попередніми успіхами й планованими цілями, заохочення 
успіхів, способів навчальної діяльності, докладених зусиль. 

Досвід впровадження особистісно зорієнтованого навчання в практику роботи школи дозволяє 
встановити певні закономірності навчання: 

навчальна продуктивність школярів зростає, якщо вони усвідомлено беруть участь у визначенні цілей 
навчання;  

збільшується інтенсивність й ефективність розвитку креативності учнів; 
динаміка творчих досягнень учнів випереджає підвищення рівня засвоєння базових навчальних 

стандартів; 
творча результативність навчання більш  впливає на розвиток особистісних якостей учнів; 
діагностика особистісних освітніх нарощувань учнів справляє ефективніший вплив на якість освіти, 

ніж діагностика й контроль його освітніх результатів щодо заданих стандартів [6: 73- 75]. 
Отже, особистісно зорієнтоване навчання створює оптимальні умови для інтелектуального розвитку й 

самореалізації особистості й вирішує одне з головних завдань сучасної школи – забезпечення всебічного 
розвитку особистості, здатної до самоосвіти з урахуванням задатків, здібностей і нахилів учнів. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 21. Педагогічні науки 

 
154 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Монтень М. Опыты. Избранные главы. - М., 1991. 
2. Козій Д. Три аспекти самопізнання у Сковороди // Хроніка. – 2000. – Випуск 39-40. – Україна і філософський 
спадок. 
3. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование: социально-философское исследование, – Запорожье: 
Просвіта, 2000. 
4. Корсаков О.К. Склад і структура змісту сучасної шкільної освіти // Гуманітарні науки. –2003  . – № 1. 
5. Хуторской А.В.  Современная дидактика: Учебник для вузов.- СПб: Питер, 2001. 
6. Степанов Е. Личностно-ориентированный поход в педагогической деятельности // Воспитание школьников. – 
2003. – № 2. 
7. Интерактивное обучение. Новые подходы // Відкритий урок. – 2002. – № 5-6. 
8. Гин А.А. Конструктор урока // Відкритий урок. – 2002. – № 5-8.  

 
Матеріал надійшов до редакції 05. 03. 2005 р. 

Алексеева Т.Ф. Личностно ориентированное обучение – основной путь модернизации 
украинской школы. 

Автор статьи доказывает, что проблему реализации идеи самопознания-самоутверждения поможет 
решить личностно ориентированное обучение и воспитание. 

Aleekseeva T.F. Person-Oriented Education as a Main Way of Modernization of Ukrainian School. 

The author of the article proves that the problem of realizing the idea of self-perception – self-affirmation will be 
solve by the introduction of the person-oriented education and upbringing. 
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УДК 483 (071.1)  
І.В. Беседовська, 

викладач 
(Коростишівський педагогічний коледж) 

ІНТЕГРУВАННЯ СУМІЖНИХ МОВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН – ОДНА З НЕОБХІДНИХ УМОВ 
СВІДОМОГО СПРИЙМАННЯ 

Автор статті доводить доцільність використання інтеграції курсу  сучасної української літературної 
мови з суміжними мовознавчими  дисциплінами: історією мови та історичною граматикою,  -  яка 
сприятиме свідомому оволодінню мовними нормами,  шляхом встановлення причиново-наслідкових 

зв’язків під час самостійних досліджень-відкриттів. 

Здавалося б, мова – річ проста, та це загадковий феномен людини.  Мова – це інформаційний простір, 
який формувався тисячоліттями, а кожне слово – носій інформації. Досягнувши певного віку, дитина не 
відчуває особливих труднощів у оволодінні мовою на  комунікативному рівні, та мова у плані пізнання  
механізмів, закономірностей функціонування і розвитку, осягнення підвалин мовного існування людини 
належить до одного з найскладніших об'єктів наукового пізнання. Вивченням природної людської мови 
займаються не лише мовознавство та суміжні з ним дисципліни. Будь-який учений, письменник та й 
просто мисляча людина обов'язково задумується над живою субстанцією, якою є мова. 

Учення про норми як узвичаєні способи вимовляти й записувати слова відповідно до об'єктивних 
законів мови становить теоретичну базу культури мови. Знання орфоепічних, орфографічних, лексичних, 
граматичних і стилістичних норм забезпечують оволодіння культурою мови. Орієнтація  суспільства на 
розвиток людини зумовила нові вимоги  до вивчення навчальних дисциплін. Робота викладача повинна 
бути спрямована на формування національно-мовної особистості, яка володіє вміннями та навичками 
вільно користуватися всіма засобами української мови, постійно виявляє увагу до культури власного 
мовлення. Навчальне заняття має будуватися за системою інтерактивної моделі,  де побутує 
дослідження, пошук, логічне структурування і така психологічна атмосфера між викладачем та 
студентом, що сприяє інтересу до навчання, викликає готовність до сприймання. Основне завдання 
викладача – добирати  засоби для реалізації студентом внутрішньої свободи вчитися і виявляти 
ініціативу в цьому процесі. Позбутися практичного білінгвізму, що призвів до мовної інтерференції, та 
усвідомити своєрідності української мови допоможе занурення в історію розвитку мови. Саме 
інтегрування курсу мови з суміжними мовознавчими дисциплінами: з історією української мови, 
історичною граматикою, – спроможне викликати інтерес студентів до мовознавства, сформувати 
уявлення про мову як динамічну систему, що базується на певних історичних закономірностях, 
сприятиме свідомому оволодінню літературними нормами, шляхом встановлення причинново – 
наслідкових зв’язків під час самостійних досліджень – відкриттів. Таке поєднання дасть можливість  
створити лабораторію пошуку, залучити всіх студентів до розв’язання проблемних питань. Даючи 
поняття про орфографію, необхідно познайомити студентів із процесом становлення українського 
правопису. Це попередить ряд запитань, які виникають щодо правопису слів іншомовного походження, 
вживання букви ґ та ін.  

Український правопис, як правопис слов'янський, веде початок від глибокої давнини. Давні 
слов'янські племена, з яких походить український народ, знали письмо від найдавнішого часу. Кияни, 
будучи в центрі східнослов'янського державного життя, вміли писати вже в IX ст., про що свідчить 
переклад Євангелії та Псалтиря з грецької на мову "руську" як засвідчив у 860 чи 861 рр. св. Костянтин 
Філософ. Що це було за руське письмо, наука точно ще не встановила, але певним є те, що письмо таке 
було. 988 року відбулося офіційне хрещення киян і було прийнято богослужбові книжки з Болгарії, 
запроваджено й болгарський правопис, який упорядкували  брати Костянтин і  Мефодій. Запозичений із 
Болгарії правопис міцно запанував і тримався, звичайно, зі змінами аж до нового часу. Частина давніх 
звуків з часом зовсім відмінилася, а між тим їхні букви ще лишалися на письмі, наприклад, юс великий, 
юс малий, ъ, ь, и, s (зіло). Життя вимагало правописної реформи, що й зробив  митрополит Тирновський 
Євфимій в Болгарії в другій  половині ХІVст. Під кінець ХІV ст. цей Євфиміїв правопис прийшов і в 
Україну. Штучно пристосований до українського письменства, новий правопис заглушував рідні  ознаки. 
Наприклад, цей правопис наказав писати ь замість ъ в кінці слова, вживав такі форми, як твоа, святаа, 
вживав юс великий замість ъ, я, о, ставив знак наголосу на початку й в кінці слова. Та у львівському 
"Адельфотесі" 1591 року знаходимо нову букву – ґ, яка панувала в тодішньому новогрецькому письмі. 
Перші українські більш організовані канцелярії з’явилися за Литовсько-Руської держави ще з ХІV ст.; 
канцелярійною мовою того часу стала мова північноукраїнська, зі своїми характерними ознаками: е 
замість h, я, що збігалися з ознаками й білоруськими. З мови канцелярійної ці ознаки перейшли до 
правопису книжкового й міцно трималися аж до кінця XVII ст. Упорядником нового правопису в Україні 
того часу став учений Мелетій Смотрицький (1578 – 1633), автор "Граматіки Славенския правильноє 
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Сінтагма", яка протягом  150 років була головним джерелом граматичного знання для всього 
слов'янського світу. Звичайно, правопис Смотрицького так само не відповідав потребам живого 
мовлення, а тому він не звільнив української мови від давнього правопису, хоча остаточно закріпив 
букву ґ. Правописна система мала  надію на  пристосування до живої мови, але в березні 1708 року за 
наказом царя Петра І замінено стародавню кирилицю на нову гражданку, а кирилицю дозволено вживати 
тільки для церковних видань. Це був дуже дошкульний удар для розвитку українського правопису, бо він 
силою спинив процес пристосування правопису до живої української мови. Жива українська мова 
знаходила собі ще деякий притулок у виданнях Києво-Печерської друкарні, де культивувався тоді й 
український правопис. Але Петро І 5 жовтня 1720 року видав відомий  наказ для українських друкарень: 
"А вновь книг никаких, кроме церковных прежних изданій, не печатать". 1798 року з’явилася  "Енеїда" 
Котляревського. Українська жива мова, нарешті, остаточно стала мовою літературною. На порядок дня 
ставала справа й нового правопису, але батько нової української літератури І. Котляревський не став і 
батьком нового правопису. Котляревський писав тим самим правописом, яким писали в Україні в кінці 
XVII –XVIII ст., продовжуючи  старі традиції, але вже захмарені гражданкою Петра І. Він звук [и], що 
утворився з давніх ы та и передавав трьома буквами и, ы, і (мыло, високій), звук [і] – буквою и ( стиль, 
жинка) та h (chно), звук [е] – буквою э (поэть). Проте "Енеїда" спричинила питання про окремий 
український правопис. Батьком нового правопису став Олександр Павловський, автор першої української 
граматики "Граматика малороссийского наречия", що вийшла в 1818 році. Павловський звернув увагу на 
багатство української мови на звук і, став на захист  фонетичного принципу правопису, що сприяло 
зближенню письма та усного мовлення. Він  першим почав передавати той звук, що походить з давніх о, 
е, h, через і, наприклад: піпъ, стілъ, сім’я; буквосполучення дж і дз позначав відповідними українськими 
африкатами (джыкгунъ), букву h вживав замість сучасної букви є (твоh),  український и передавав через 
ы (лыстъ), ь вживав для роздільної вимови губного та я (мьясо). Павловський і запровадив до 
української графіки букву і. Проти фонетичного принципу правопису О. Павловського став великий 
знавець мови М. Максимович, який не хотів поривати зі старим етимологічним правописом.  На його 
думку, правопис повинен, "крім історичної своєї стихії, виражати собою більш або менш етимологічні 
закони і властивості нашої мови".   А  компромісом  стала його система – над давніми е та о, що 
перейшли на і, ставив дашка чи "французьку кровельку", як говорив сам Максимович: втêкали, 
жалôбно; те саме, але непослідовно, завів він і для "м'якого" і, наприклад: идîить, синîй. Ці "дашки" 
(кутик вістрям догори) над ê, ô, û, власне, не придумав сам Максимович – подібне було вже і в XVIII ст. 
у рукописах до Максимовича,– часом бувало, що над ü та ö ставили по дві крапки, коли їх треба було 
вимовляти як наше і.  Максимовичеві дашки появилися тільки з випадку, а не з наукових вимог, так 
стверджував сам автор. В історії розвитку українського правопису велику роль відіграла "Русалка 
Дністровая", збірник 1837 р., випущений у Будапешті членами "руської трійці" – Шашкевич, 
Головацький і Вагилевич. Правопис цього збірника порвав зі старовиною, і автори його першими вжили 
такий правопис, який де в чому панує в українській мові й  тепер, застосувавши девіз : "Пиши, як чуєш, а 
читай, як видиш". Вони викинули ъ, ы, що вже з найдавнішого часу втратив у нас своє звукове значення; 
замінили ы на и; давні е та о, як і Павловський, передавали через і: віз, сокіл, стіл;  церковне є 
запровадили до гражданки: маєш, волосє;  вперше вжито йо, ьо, як і в сучасному  правописі: ройом, 
зьобали. Після  виходу в 1856 році праці "Записки о Южной Руси" популяризатором нового правопису є 
П. Куліш, який остаточно стає прихильником правопису фонетичного. Але треба зауважити, що в 
порівнянні з тим, що було до Куліша, він не вніс до правопису нічого нового, а лише зібрав і широко 
впроваджував  те найкраще з правопису, що було вже до нього. Закріпив уживання і та и в сучасному їм 
значенні (мати, сіно) та занадто фонетизував дієслівні форми (клопочецьця). У 1873 році вийшов 1 том  
"Записок Юго-Западного отдела Российского географического общества", співробітниками якого були 
В. Антонович, М. Драгоманов, П. Житецький, М. Лисенко, П. Чубинський. Вони узагальнили цілком 
сучасний фонетичний правопис. У цьому виданні вперше бачимо вживання ї в нашому значенні: мої, 
їсти. Від цього часу вживання ї стає послідовним. Але український правопис не знав спокійного 
розвитку. Українські вчені, яких очолив П. Чубинський, об'єдналися навколо відділу "Географического 
Общества" і працювали над вивченням життя нашого народу. Ця праця дуже налякала тодішній уряд. І, 
як результат, з’явився  наказ 18 травня 1876 року, який на довгі роки призупинив розвиток українського 
правопису. Ось з нього та частина, що стосується правопису: "Государь Император 18 минувшаго мая 
Всемилостивейше повелеть соизволил: 2. Печатаніе й изданіе в Имперіи оригинальных произведеній и 
переводов на том же (малороссійском) наречіи воспретить, за исключеніем лишь: а) исторических 
документов й памятников; б) произведеній изящной словесности. Но с тем, чтобы при печатаніи 
исторических памятников, безусловно, удерживалось правописаніе подлинников, в произведеніях же 
изящной словесности не било допускаємо никаких отступленій от общепринятаго русскаго 
правописанія"...  В українських виданнях з урядового примусу запанувала т. зв. "єрижка" чи правопис 
"єрижний" (від назви буков ъ – єр, йор, та ы – єри). Та були спроби й корінної зміни українського 
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правопису. Один з більших недоліків нашого правопису є те, що ми вживаємо окремі поодинокі знаки 
для так званих йотованих голосних, що складаються з двох звуків,– замість писати jа, jе, jі, jу пишемо я, 
є, ї, ю, а це приносить чимало непорозумінь. М. Драгоманов у своїх женевських виданнях 1877 року 
писав уже по-новому, намагаючись кожен звук передати  окремою буквою, а саме: 1) за прикладом 
болгар та сербів Драгоманов завів букву j і писав - моjу, дajе, стоjіть, 2) м’якість  приголосного 
позначати через ь: земльа, льуде: 3)  заміть й писав j: каjдани; 4) замість паєрика вживав теж j: о6jава, 
мjасо; 5) замість щ вживав, як  було в давнину: шчо, шче. 

1886 року вийшов відомий "Малорусско – німецкий словар" Євгена Желехівського, який сильно 
вплинув на становлення фонетичного правопису в Галичині. Новиною цього правопису було послідовне 
вживання ї не тільки на початку складу замість йі, але й після приголосного на місці давніх h та е, 
наприклад: сніг, сїно, дїло – дїл, нїс – несу, але ніс – носа, діл – долу. У 90-х років XIХ ст. фонетика 
перемогла етимологію. В урядовім запровадженні фонетичного правопису в Галичині дуже багато 
попрацювали  Ст. Смаль-Стоцький та Ф. Гартнер, що в 1893 році видали  працю "Руска граматика". 
Нового було зовсім мало, але важливе було те, що цей правопис здобув урядове затвердження. Під час 
першої революції в Росії, з 17 жовтня 1905 року впали  правописні заборони  в Україні і постала 
українська преса. Відразу  ж запанував фонетичний правопис, що  виробився тут ще до 1876 року. 
Запанував той правопис, який обстоював знаний  письменник Борис Грінченко. А 1908 - 1909 рр. вийшов 
відомий "Словарь української мови", за його редагуванням. В Україні до 1917 року не було рідної 
школи, а тому не було й тієї найголовнішої причини, що найбільш змушує до певної кодифікації 
правопису для щоденних потреб. І з часу заведення української школи в 1917 р. розпочинається 
унормування українського правопису. Весною 1919 року була скликана Правописна  комісія з 
найвидатніших українських учених і педагогів. І. Огієнко подав на розгляд свої "Правила українського 
правописання". Це вже була перша наукова система нашого правопису. 17 січня 1919 р. міністр народної 
освіти  Іван Огієнко ухвалив складений правописний кодекс для обов'язкового вжитку в усій Україні, і 
він вийшов у світ під назвою "Головніші правила українського правопису". 20 лютого 1920 року 
Всеукраїнська Академія наук знову переглянула ці "Правила" й ухвалила їх до загального вжитку з 
деякими  доповненнями. Так з’явився  перший авторитетний правописний кодекс в Україні, т. зв. 
академічний правопис. Перша система українського правопису 1918 - 1921 років робилася наспіх, бо 
життя вимагало її. Була вона коротка й не до кінця розроблена. Тому Академія наук та Народний 
комісаріат освіти незабаром узялися знову за цю працю. Скласти правопис доручили мовознавцям: 
А. Кримському, В. Ганцову й О. Синявському. У цій харківській Правописній комісії найбільше 
суперечок було щодо вимови слів іншомовного походження, особливо за західноукраїнської, що різко 
розходиться з вимовою східноукраїнською. Комісія, проти постанови Академії наук, пішла на поступки, 
й багато західноукраїнського з вимови іншомовних слів таки прийняла. Але ця харківська Правописна 
конференція 1929 р. переступила своє завдання: їй доручено було покласти в основу своєї праці 
академічний правопис, а конференція в багатьох правилах, а головне в правописі слів іншомовного 
походження, відступила від нього; наприклад, конференція прийняла – як компроміс для Галичини – 
тяжкі й плутані правила писання г і ґ та л і ль, тоді як Академія наук постановила була писати тільки г і 
л. І правопис знову вернувся до Академії наук. Школа чекати не могла, і О. Ізюмов від імені вчительства 
1931р. випустив свого правописного словника, що базувався на східноукраїнській традиційній вимові й 
першій системі Академії наук. Таким  чином, в Україні, фактично, постало два правописи: урядовий і 
вчительський, що різнилися правописом  слів іншомовного походження. Академія наук змушена була 
латати харківську постанову, і аж 1933 року в нових своїх правилах викинула харківські постанови про ґ 
та ль і повернулась до попередньої своєї постанови – у словах іншомовного походження  писати  г і л. На 
початку 1942 року  уряд в Україні доручив Академії наук поновити свою роботу над упорядкуванням 
українського правопису. Цього часу академія була вже евакуйована до Уфи, й   очолив роботу над 
доопрацюванням проекту відомий український  мовознавець Л.А. Булаховський. 1946 року  вийшов 
друком цей "Український правопис" у накладі мільйона примірників. Академія наук, укладаючи новий 
правопис, постановила "без поважних підстав не відходити від того, що вже усталилось, отже, в 
основному не примушувати культурну масу країни перевчатися". Тому він мало чим різниться від 
правопису попереднього, й нікому перевчатися не доводиться. Важлива була й друга засада праці 
академії: "Зберегти народні засади правопису  його близькість до вимови широких мас", а також 
"орієнтуватись у всьому важливому, що становить специфіку мови, саме на цю специфіку (фонетика, 
морфологія), як вона відбилась і відбивається в мові найкращих письменників". Ці головні засади нового 
правопису відбилися найбільше на правописі слів іншомовного походження – правила наказують писати 
так, як традиційно й писалося в Україні: без ґ в словах іншомовного походження, без частого м'якшення 
л і т. ін. У правописних правилах 1929 року правила писання г – ґ  та л – ль займали цілі сторінки, а 
зрозуміти легко не могла й людина з освітою. Тепер же ці правила займають усього кілька рядків: "L у 
словах іншомовного походження передається непом'якшеним або пом'якшеним л, – залежно від того, як 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 21. Педагогічні науки 

 
158 

узвичаєне те чи інше слово в українській мові", отже: новела, клас, план, але  автомобіль, пілюля, Золя й 
т. ін. Іще простіше правило про Г: "g і h звичайно передаються буквою г", наприклад: грунт, герцог, Гете, 
Гюго і т. ін. Академія постановила: "передаються", цебто пишуться, але промовчала про вимову їх, а 
тому можна написане вимовляти, хто вміє: Ґете, Ґюго й т. ін. Варто зауважити, що  вилучення букви ґ з 
нашого правопису, як то було й за царату, йде проти нашої багатовікової традиції, а також і проти 
"вимови широких мас" (пор. гекати, галаган, гедзь, герготати, гуля й т. ін.) та "мови найкращих 
письменників". Це поспішна "евакуаційна" ухвала, яких у новому правописі є чимало.  

Правопис 1946 року з невеликими змінами й доповненнями було перевидано в 1960 році. Питання 
про чергове видання "Українського правопису " постало як вимога часу в 1990 році. Було створено 
Орфографічну комісію, до складу якої ввійшли відомі вчені-мовознавці. Робоча група керувалася  
такими правилами: 1) не змінювати традицій української графіки, але відновити порядок розташування 
літер в абетці; 2) не ускладнювати принципи написання українських слів новими  правилами і 
винятками, а навпаки, намагатися зменшувати їх кількість  за рахунок уніфікації однотипних явищ; 3) по 
можливості, спростити правопис складних слів, критично поставитися до правописних моментів, які не 
випливають із мовної структури; 4) докладніше опрацювати правила щодо написання слів іншомовного 
походження. 3 вересня  1991 року Орфографічна комісія підтримала постанову І Міжнародного конгресу 
україністів про потребу вироблення єдиного правопису для всіх українців [4]. Вже існує Проект 
найновішої редакції Українського правопису (К., 1999). Його прийняття – питання часу.  

Зацікавивши студентів таким історичним екскурсом, варто долучити їх до дослідницької роботи за 
темами "Коли з’явилася крапка над і", "Історія літери ґ ", "Російський та український алфавіти у 
діахронічному аспекті".  Історична довідка доречна при  осмисленні чергувань, які є  найхарактернішою  
фонетичною рисою,  що вирізняє українську мову від інших слов'янських. Чергування  [О], [Е] з [І]   
відбувається   як при словозміні, так і при словотворенні. Така  зміна зумовлена занепадом зредукованих 
Ъ (єр) і Ь (єрь), які існували в мові протягом Х-ХІ ст.  Саме вони у давній мові сприяли дії  закону 
відкритого складу, за якою всі склади були відкритими, наприклад: сы-нъ, дь-нь. У слабкій позиції 
(перед складом з голосним повного творення, що позначалися буквами а, о, у, ы, е, и: правьда, бъчела; у 
кінці слова: сынъ, пальць; перед складом із зредукованим голосним у сильній позиції: жьньць) 
зредуковані не звучали, а в сильній – (у наголошеній позиції: дъчи,чьсти;  перед складом із 
зредукованим голосним у слабкій позиції: жьрьць; у сполученнях ър, ъл, ьр, ьл між приголосними: 
търгъ, жьлтъ )  Ъ вимовлявся як короткий [О], а Ь - як короткий [Е]. У Х11  ст. перестає діяти закон 
відкритого складу, який спричиняє занепад  Ъ і Ь у слабкій позиції, що  передали свою силу голосному в 
попередньому складі, подовжуючи його, а в сильній позиції зредуковані перетворилися в голосні 
повного творення. Прояснення сильних Ъ , Ь в О, Е і занепад слабких редукованих у тих же морфемах 
призвело до виникнення чергування [О], [Е] з нулем звука: замъкъ – замка (замок - замка); жьньць – 
жьньця (жнець - женця). Унаслідок занепаду редукованих  якісно й кількісно змінилася структура 
складу: складів у слові стало менше, з'явилися нові закриті склади: сто-ль -  стол, во-ль - вол. Давні 
короткі звуки [О], [Е] в нових закритих складах перетворилися шляхом дифтонгізації на [І]: стіл, віл, піч, 
(у поліських говірках зберігаються такі дифтонги та фонетично утворені з них монофтонги: вул, кунь, 
вуол, вуил, вуіл). Отже, чергування [О], [Е] з [І] є результатом збереження етимологічних [О], [Е] у 
відкритих складах. У багатьох словах української мови в закритому складі зустрічається такий звук [І], 
який не чергується з [О], [Е], коли попадає у відкритий склад: дід – діда, сінце – сіно. Такий звук [І] 
походить не з [О] чи [Е], а з давнього голосного переднього ряду h (ять) [2]. У монографії "Життя слова" 
В. Русанівський і С. Єрмоленко обґрунтовують, чому сучасна літературна мова визнала в родовому 
відмінку лише форму корів. Слова з повноголосими -оро-,- ере-,-оло- (борона, очерет, колода і т. ін.) не 
завжди змінюють у закритому складі [o] на [і]: борона - борін, але ворона - ворон. Лексеми з постійним 
наголосом здебільшого зберігають у цій формі [о]: долоня – долоні -  долонь, сорока - сороки - сорок. У 
слові корова наголос також незмінний, але всупереч цій закономірності більшість говорів має в цьому 
відмінку тільки форму корів, тому вона й стала літературною. У мовній сфері відбувається своєрідна 
дифузія – взаємопроникнення. Цікавим би стало дослідження орфографічних норм, що стосуються  
правопису літери є в прізвищах типу Бєлінський, літери е в словах типу серпень, яке б провели студенти, 
обґрунтувавши його на основі історичної довідки.  

Використання елементів історичної граматики не лише дає змогу показати механізм чергувань, а й 
сприяє свідомому засвоєнню норм. Так, спираючись на знання студентів про зміни приголосних у потоці 
мовлення, можна пояснити процес подовження. В українській мові подовжені приголосні розвинулися в 
результаті асиміляції  [j] до попереднього м'якого приголосного. Перед [j] вимовлявся зредукований 
голосний [Е] (Ь (єрь) у сильній позиції) : [знаньjе]. Після занепаду зредукованого у слабкій позиції [н] і 
[j] опинилися поряд, між ними відбулася прогресивна асиміляція: [н'] уподібнив наступний звук [j], у 
результаті  виникла форма знаннє. Пізніше за аналогією до іменників середнього роду типу лоша 
кінцевий голосний [Е] змінився на [А], наприклад: знання, життя. Тверді приголосні [j] не 
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асимілювали, тому подовження в таких випадках не відбулося: здоров'я, подвір'я [1; 3]. Якщо перед 
м’яким приголосним є ще інший приголосний, то подовження не відбувається , хоч цей приголосний і 
асимілював звук [j]. Подовження  приголосних властиве лише в позиції між голосними, а тому в інших 
випадках відбувається стягнення, або втрата приголосним подовженої вимови й зміна його на звук 
звичайної довготи: [вhстьjy], орфографічно вhстию, вhстью-- [вhст΄jy] - [в’іс΄т΄т΄у] - [в’іс΄т΄у], 
орфографічно вістю [5]. 

Цікавим на закріплення буде завдання на логіко-вибіркове мислення.  
Визначити винятки із правил та обґрунтувати власні  твердження на  основі фонетики: розкішшю, 

тінню, жовчю, радістю, сумішшю, попадя, знаряддя, щастя, кутя, гілля. 
Заняття, на якому розглядається вживання апострофа, варто розпочати з порушення проблемних 

питань. Чому виникла потреба у вживанні в українській мові апострофа? Яке його призначення, основна 
функція? Як відомо, давній носовий звук [Е] на східнослов'янському ґрунті змінився на [А]. Це 
спричинило ствердіння попереднього губного приголосного і зумовило появу вставного [й] після [б], [п], 
[в], [м], [ф], які раніше пом'якшувалися звуком [е]: [п’еть],[ п’а'т΄], [пjат΄]. Так виникла тверда 
роздільна вимова губного приголосного й нового [А], яка в українській графіці передається апострофом:  
п'ять, б'ють.  

Наступним проблемним питанням, яке потребуватиме історичного коментаря, є пояснення 
розбіжності використання апострофа після губних. Чому  в слові  [с’імjа] губний [м] твердий, а в слові 
[с'v’ато] відбулася контактна регресивна асиміляція за м'якістю? Після переходу [Е] в [А] у слові свято 
губний [в] не ствердів, бо цьому не сприяв попередній пом'якшений [с'], а тому не з'явилася тверда 
роздільна вимова, що й спричинило відсутність апострофа: духмяний, мавпячий,  святковий. Коли ж 
перед [б], [п], [в], [м] стояв кореневий [р], то зміна відбулася, оскільки [р] в українській мові рано 
ствердів і не заважав ствердінню губного. Тому в словах верб'я, верф'ю роздільна вимова на письмі 
позначається апострофом. Якщо перед [б], [п], [в], |м] стояв префіксальний приголосний, уподібнення за 
м'якістю теж не було, бо між приголосним префікса й губним стояв зредукований голосний Ъ (єр), 
вимова була тверда роздільна, тому вживання апострофа є закономірним (зв'язати) [1; 2]. Без занурення 
в історію не обійтися також при вивченні морфології. Воно буде доречним при визначенні розрядів 
числівників. Як відомо, більшість простих кількісних числівників витворилися внаслідок різних 
звукових змін. Наприклад, шість походить із давньої шєсть (після занепаду зредукованого Ь (єрь) у 
кінці слова на місці давнього е в новому закритому складі з'являється і ); числівник вісім утворений з 
осмь, сім – із сєдмь (спочатку відбулося спрощення давньої групи приголосних бдм на м, потім 
ствердіння губного після занепаду зредукованого Ь (єрь) у кінці слова й зміна е на і в закритому складі). 
Сучасні  складні назви чисел другого десятка від одинадцяти до дев'ятнадцяти утворилися від давніх 
складених форм одинь на десять й означали "один, два і т.д. на десяткові ". Числівники півтора, півтори 
утворені зі слова полъ (половина) й форми родового відмінка однини порядкового числівника вьторь: 
полъ вьтора (чол. рід), полъ вьторы (жін. рід).  

Зменшить  ймовірність помилок при визначенні кореневих морфів, які виникли шляхом  чергування 
приголосних, дослідження мовленнєвого матеріалу з подальшою історичною довідкою.  Адже більшість 
фонетичних змін є, по суті, фонетико-морфологічними або фонетико-словотворчими. Наприклад, під час 
виділення значущих частин у словах типу мовлю, земля, роблю необхідно мати на увазі, що групи 
приголосних "губний +[л]" виникли внаслідок чергувань [б] - [бл], [в] - [вл], [м] - [мл], [п], - [пл], [ф] - 
[фл], які характерні й для сучасної української літературної мови. Буквосполучення бл, пл, мл, вл, фл 
утворилися шляхом перетворення [й] у позиції після губного на [л], який виконував роль вставного 
(епентетичного) звука, наприклад: zemja - земля. Аналізуючи дієслова зі сполученнями звуків [бл], [вл], 
[пл], [мл], [фл], студенти нерідко називають л суфіксом минулого часу. Пояснюючи чергування звуків у 
дієсловах, слід наголосити, що сполучення губного з [л] – це частина кореневої морфеми, оскільки 
чергування відбувається в дієслівних коренях [5; 3]. 

Сприймання світу і його осмислення залежить від інтелектуального розвитку людини. Інтегрування 
мови з суміжними мовознавчими курсами під час вивчення фонетики, морфеміки, словотвору, 
морфології дає змогу створити інтерактивну модель навчального процесу, викликати інтерес у студентів, 
допомогти їм краще зрозуміти структуру, характер функціонування української мови, її найголовніші 
ознаки та самобутність. Крім того, це сприятиме збагаченню та активізації словникового запасу, 
розвитку усного й писемного мовлення, логічного мислення, свідомому засвоєнню норм, підвищенню  
культури мовлення. 
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Беседовская И.В. Интеграция смежных языковедческих дисциплин – одно из  необходимых условий 
сознательного восприятия. 

В статье автор доказывает целесообразность использования интеграции курса современного  
украинского литературного языка со смежными языковедческими дисциплинами: историей языка и 

исторической грамматикой, - способствующей  сознательному овладению языковыми нормами,  путем 
установления причинно-следственных связей  в ходе самостоятельных исследований – открытий. 

Besedovska I.V. The Integration of Adjoining Linguistic Disciplines as One of the Necessary Conditions for 
Conscious Perception. 

The author of the present article proves the appropriateness of integration of the Modern Ukrainian Literary 
Language Course and adjoining linguistic disciplines: the History of Language and Historical Grammar. This 

integration will promote the conscious acquisition of the language standards  by forming causative and 
consequential  connections while doing  independent research. 
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ІНСЦЕНІЗАЦІЯ БАЙКИ НА ЛАБОРАТОРНОМУ ЗАНЯТТІ З ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ 

У статті розглядається лабораторна інсценізація байки як естетичний засіб формування вмінь і 
навичок студентів "бачити" внутрішній смисл літературного твору, без чого неможливе його виразне 

читання. Ключові слова: естетичне виховання, інсценізація, байка,  виразне читання. 

На шляху до інсценізації драматичного твору в старших класах сценічне втілення образів байки, її 
колізії, задуму автора у цілому закономірно знаходить своє місце в системі уроків літературної освіти. 
"Словесний художній образ" на очах постановників-учнів "перевтілюється у видовищний, сценічний" [1: 
8]. Інтонація на підґрунті певного життєвого досвіду виконавців активізується, стає жвавою, більш 
впевненою, природньою. Загалом, інсценізація як синтетичне мистецтво виразного слова, жесту, міміки, 
малюнка-репродукції, декорації, костюма спрямована на естетичне виховання . 

На  лабораторному занятті з виразного читання студенти  висловлюють бажання опрацювати байку Л. 
І. Глібова "Квіти" [2: 68], тому що твір написано ніби спеціально для постановки на сцені шкільного 
театру. Приваблює умова інсценізації, коли задіяні усі присутні. Театр без глядачів? Ні, театр у стані 
репетиції. 

У байці "Квіти" численні дійові особи: Квіти справжні – і Квіти паперові. До речі, постає питання: 
"Чому у цьому творі немає особи, яку б ми назвали героєм?"  

У гарному будинку на вікні / 
Бриніли Квіти у макітрі; // 
Тихесенько вони гойдалися на вітрі, / 
Радіючи  весні. // 
На другому вікні / стояли інші Квіти: / 
З паперу зроблені / і шовком перевиті, / 
На дротяних стебельцях, наче мак, - / 
Хто йде, / дивується усяк… // 

Той, хто має читати "від автора", підходить до шкільної дошки,  поділяє крейдою дошку на дві рівні 
частини. Підходять до дошки художники з крейдою у руках, починають малювати, дотримуючись певної 
симетрії, два натюрморти: два  вікна, де в одному – "Квіти  у макітрі", а в другому – "Квіти паперові". 
Відповідно, по різні боки поруч з малюнками розташовуються виконавці. З одного боку – ті, хто забажав 
виконувати ролі справжніх Квітів, з протилежного – студенти у ролі Квітів паперових. Всім вистачає 
місця.  Той, хто читає слова "від автора", – посередині, проти риски. Починає читати твір з експозиції, 
представляючи інтонаціями протиставлені сторони…  

Жест не існує сам по собі. Помилкою було б вважати алегорію стереотипом. Дуже по-різному можна 
прочитати рядок твору, залежно від розуміння образу, залежно від ступеня бажання створити образ. 
Логічний аналіз – це делікатна співпраця з автором.  

 "Тихесенько вони гойдалися на вітрі, / радіючи весні…" –  прохідний  образ. На відміну від цього, 
квіти у макітрі, які  "тихесенько гойдалися на вітрі, / радіючи весні" – збагачений образ, створений 
уважними до лексики студентами. Інтонація зумовлює відповідний жест: декілька радісних рухів 
піднятими руками, спрямованими назустріч сонцю  і вітру. 

"На другому вікні / стояли інші Квіти: /  З паперу зроблені / і шовком перевиті,  / На дротяних 
стебельцях, наче мак"… Знову жести і міміка, зумовлені лексикою. Виконавиці одна одній підправляють 
хустку, шарфик. Оглядають одна одну  із захопленням. З’являється дзеркальце.  

Від дверей приміщення, вдвох, не поспішаючи, наближаються до малюнків на дошці "мешканці 
міста". Ведуть між  собою розмову: "Чого тепер не роблять люде!"… Те, що один із добродіїв з тротуару 
побачив у вікні паперові Квіти, – тільки  привід для міркування про сьогодення. "І не такеє диво буде"…  
Глібов – провидець! 

Чого тепер не роблять люде! // 
Без коней їздять, / – ще й колись / 
І не такеє диво буде: / 
От-от / – дивись – / 
На місяць  злізуть панувати / 
 І там почнуть / 
По-своєму порядкувати, / 
Ще й земство заведуть… /// 

Автор тут, із записничком в руках, на історичній вулиці поруч із людьми, але ніколи не втручається в 
їх стосунки ні прямим авторським повчанням, ні авторською характеристикою. 
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А покіль що /– повернем річ на Квіти.  / 
День / парний був; / у холодку спочити / 
Ховавсь усяк. // 
От справжні Квіти кажуть так: / 
– Ой вітрику, / наш милий друже! /  
Навій  нам дощику мерщій, / 
Бо  душно  стало дуже  /  
Скрізь по землі сухій. – //  
А тії, / шовком вбрані Квіти, / 
Сміються з них: / 
- Кому-кому – ще й вам годити, / – 

Не бачили дурних ! / 
Навій їм дощику із неба… / 
Нащо він здавсь, / коли його не треба? / 
Поналива води – / 
Хоч не ходи. // 
Не слід їм, Вітре, догоджати, / 

Бо що вони за Квіти, / треба знати? /  
Ще тиждень поцвітуть, / 

А потім і / посхнуть. // 
Ось ми / не простою красою – / 
Сам  бачиш ти - / 
І літом, / і зимою  / 
Уміємо цвісти… // 

 

Студенти  захоплюються імпровізацією. Одна виконавиця із кола Квітів паперових наближається  
хутко до межі, позначеної рискою на дошці, вигукує у бік справжніх Квітів: "Кому-кому, ще й вам 
годити"… Подруга її підтримує: "Не бачили дурних!" (Те, що всі дійові особи з боку Квітів паперових 
втручаються у сварку, перебивають одна одну, тільки додає експресії конфліктній ситуації. Інтонації, 
наближені до розмовного, побутового мовлення, додають жвавості суперечці). 

Інші паперові Квіти  залишаються на місці, але підтримують сварку,  заводять себе: "… Поналива 
води / - Хоч не ходи". Розташувалися півколом, вказують на калюжі під ногами, наче скаржаться. 

Тії паперові Квіти, які вдвох залишилися на межі конфлікту, звертаються до Вітру: "Не слід їм, Вітре, 
догоджати, / Бо що вони за Квіти, / треба знати?" //  (Вибір слова під логічним наголосом: "… що вони 
за Квіти"… - полегшував би виконавське завдання. Вибір слова "Квіти" в мовному такті "Бо що вони за 
Квіти?" – цікавіше: паперовими Квітами тільки штучні вироби сприймаються як справжні.) 

Усі інші паперові Квіти хором підхоплюють думку: "Ще тиждень поцвітуть, / А потім і / посхнуть. 
// Далі хизуються, зазирають у дзеркальця: "Ось ми не простою красою - / Сам бачиш ти, " - звертаються 
до Вітру, в ту ж саму  мить відвертаються від нього. Уся увага паперових Квітів зосереджена на собі: "І 
літом  / і зимою / Уміємо цвісти"… 

А вітер віє, / повіває… / 
Вже близько хмара… / дощик  накрапає… / 

Над головою  читця "від автора" розкривається парасолька… 
І зразу зашумів - / 
Долину звеселив… // 

Виконавиці – справжні Квіти – підставляють руки  дощу, пускаються у  танок.  
А тії Квіти, шовком  вбрані, / 
Попадали, неначе п’яні, – // 
Пропала чвань! // 

Виконавиці – Квіти паперові –  схилили голови, дехто одна одній поклали голову на плече… 
Той, хто читає "від автора", розвів руками:  

Тепер / - куди не глянь – / 
Скрізь по двору їх вітер носить. // 

Не на те написано байку, щоб вона посварила товариство. Той, хто читає "від автора", бере за руки 
конфліктуючих осіб. Усі читають:  

Розумному, // як кажуть, //  досить. /// 
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Сам розподіл тексту між виконавцями ніякою мірою не руйнує  цілісності твору, навпаки, у процесі 
жвавого, цілеспрямованого  аналізу виявляються необхідні зв’язки між  структурними елементами байки.  

Інсценізація враховує закони жанру. Від простого, повсякденного, висловленого в експозиції, від 
буденних подій, стосунків, крізь які, завдяки майстерності байкаря, проступає  гострий конфлікт, – до 
узагальнення. Таким шляхом проходять  слідом за автором і студенти, готуючи байку до постановки. 
Вони  усвідомлюють, що мораль, яка готується протягом розгортання розповіді, – це не тільки авторське 
повчання. Інсценізація виявляє прихований поліфонізм байки. Чутка, репліка, прислів’я –  все знаходить 
у ній своє відображення: народ повчає і виховує народ. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр. – М.: Просвещение, 1982. – С. 8. 
2. Глібов Л.І. Байки. – К.: Дніпро, 1979. – С. 68. 

 
Матеріал надійшов до редакції  06. 03. 2005 р. 

Герасимов Ю.А. Инсценизация басни на лабораторном занятии по выразительному чтению. 

В статье рассматривается лабораторная инсценизация басни как эстетическое средство 
формирования умений и навыков студентов "видеть" внутренний смысл литературного произведения, 

без чего оказывается  невозможным его выразительное чтение. Ключевые слова: эстетическое 
воспитание, инсценизация, басня, выразительное чтение. 

Gerasimov Yu.A. Staging of a Fable at an Expressive Reading Laboratory Class. 

The article deals with the methodology problem of staging a play at laboratory class viewed as an aethsetic 
means to develop students’ skills to comprehend the basic sense of a fable. The methodological purpose of the 

approach suggested is the pragmatic application of literary theory. Key words: aethsetic education, fable, 
staging, expressive reading. 
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ПОРТРЕТНИЙ ЖИВОПИС НА УРОКАХ ВИВЧЕННЯ БІОГРАФІЇ ЗАРУБІЖНОГО 
ПИСЬМЕННИКА 

У статті подано обґрунтування актуальності пошуків нових технологій з інтегрованого навчання 
літератури та образотворчого мистецтва, а також окреслено основні напрями роботи над 

портретом зарубіжного письменника під час занять із вивчення його біографії. 

Проблема формування й розвитку творчої особистості учня набула останнім часом ознак 
закономірної соціальної потреби. Завдання формування інтелектуальної, творчої, всебічно розвиненої 
особистості, здатної діяти нестандартно, є одним з провідних, поставлених перед середньою 
загальноосвітньою школою у зв’язку з модернізацією освіти. У "Концепції загальної середньої освіти 
(12-річна школа)" наголошено на необхідності розвитку учня "як життєво і соціально компетентної 
особистості, здатної здійснювати самостійний вибір"[1: 6]. 

Розвитку творчості, вихованню кращих моральних якостей, формуванню естетичних почуттів і смаків 
сприяють твори суміжних мистецтв на уроках літератури, які стають не тільки джерелом нових знань, 
але й активізують мислення і розвивають мовлення учнів, становлячи значну освітню цінність. Мисько 
Еммануїл, академік Академії мистецтв України, професор, ректор Львівської академії мистецтв 
стверджує: "Досвід розвинених країн світу показує, що саме освіта є фундаментом майбутньої нації, а 
мистецька освіта в цьому сенсі є чи не найважливішою, адже вона відповідає за наше духовне майбуття. 
Ми глибоко переконані, що ніякі економічні реформи не можуть підняти державу, коли втрачаються її 
духовні підвалини" [2: 79-80]. 

Тому проблема використання творів суміжних мистецтв на уроках літератури залишається 
актуальною в сучасній школі. Ще в 30-і роки їй приділялася увага М.О. Рибниковою, В.В. Голубковим та 
іншими методистами, у 70-і роки – В.С. Гречинською, Є.М. Колокольцевим, у 80-і – Н.Й. Волошиною, 
О.М. Бандурою, З.О. Шевченко, у 90-і – С.О. Жилою. Але й у сучасній школі ця проблема залишається 
актуальною, тому що вчителі літератури не мають чітко розроблених методичних рекомендацій із 
використання суміжних мистецтв на уроках із філологічних дисциплін. 

Мета статті – накреслити основні напрями вирішення означеної проблеми та надати методичні 
рекомендації вчителю з роботи над портретом зарубіжного письменника під час занять із вивчення 
біографії художника слова. Адже саме з вивчення біографії починається вивчення його творчості. 

Важко зрозуміти художній твір, проникнути у світ його персонажів, не маючи конкретного уявлення 
про життєвий шлях і духовне обличчя письменника. "Що ти за людина? І чим відрізняєшся від людей, 
яких я знаю, й що можеш сказати мені нового про те, як треба дивитися на наше життя?" [3: 19]. Це 
питання, істотне для процесу сприйняття художньої творчості, неодмінно виникає у свідомості читача 
під час знайомства з художнім твором того чи іншого автора. Для засвоєння учнями біографії 
зарубіжного письменника важливе значення має робота над його портретом. 

Учням цікаво буде знати, що є портрети письменників, написані під час їх життя – прижиттєва 
іконографія, та створені на основі документальних матеріалів про нього – спогадів сучасників, 
фотографій – посмертна. 

Відбираючи портрети для роботи на уроці, краще надавати перевагу написаним безпосередньо з 
натури видатними майстрами пензля. Це, наприклад, портрети О.С. Пушкіна роботи художників  
В.О. Тропініна та О.А. Кипренського. Вчитель може звернутися й до портретів, створених за 
документальними матеріалами. Це, наприклад, портрет "Пушкін у парку" роботи художника 
В.О. Сєрова, що написаний до століття з дня народження поета і став шедевром посмертної пушкінської 
іконографії. 

Готуючи учнів до "читання" портрета, вчитель підкреслює, що митець, зображуючи того чи іншого 
письменника, прагне через особливості його обличчя, пози, навіть деталі костюма, розкрити образ 
людини певної епохи і соціального середовища, а не просто передати зовнішність. Із цією метою 
особистість, з якої пишеться портрет (натура), ретельно вивчається художником. Оскільки портрет як 
жанр живопису є найскладнішим для сприйняття і розуміння школярами, основним методом у роботі над 
портретом на перших етапах роботи буде розповідь учителя. 

Демонструючи портрет письменника, необхідно перш за все дати учням можливість уважно 
роздивитися його. З цього й рекомендується розпочати ознайомлення учнів із біографією письменника. 

Так, у першій же бесіді в класі про О.С. Пушкіна можна показати школярам портрет поета пензля 
В.О. Тропініна і подати деякі відомості про історію його створення. Портрет було написано художником 
у Москві в 1827 році для друга поета С. Соболевського, котрий збирався в подорож і мріяв мати із собою 
зображення свого друга. На портреті Пушкін сидить за столом. Руку він тримає на аркуші паперу. Ми 
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бачимо О. Пушкіна одягненим у звичайний домашній халат, комір його сорочки розстібнутий, краватка 
пов’язана недбайливо. Це звичайний вигляд поета у хвилини роботи над створенням віршів, коли 

И мысли в голове волнуются в отваге, 
И рифмы лёгкие навстречу им бегут, 
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 
Минута – и стихи свободно потекут. 

Пізніше можна ознайомити учнів із портретом О.С. Пушкіна пензля О.А. Кипренського, написаним 
на прохання ліцейського друга О.С. Пушкіна Дельвіга, який мріяв мати портрет митця. 

Пушкін у зображенні Кипренського трохи інший, ніж у Тропініна. Цей портрет урочистий: руки поета 
складені на грудях, на ньому сюртук із білосніжним коміром і чорною краваткою, через праве плече 
перекинутий плащ. Загостривши увагу класу на постаті музи з лірою в руках (муза – давньогрецька 
богиня поезії), що знаходиться на задньому плані картини, вчитель зауважить, що ця прикраса портрета 
допомагає розкрити задум художника – показати велич поета. О.С. Пушкін був задоволений портретом і 
відгукнувся на нього віршем "Кипренському". 

Зіставлення портретів одного письменника, що створені в один і той же час, але пензлями різних 
художників – один з цікавих прийомів навчання учнів "читанню" портрета. Так, зіставляючи вказані 
портрети О.С. Пушкіна, учні доповнять свої уявлення про нього. 

Серію портретів Л.М. Толстого написав відомий російський художник І.Є. Рєпін. На факультативних 
заняттях можна розповісти учням про роботу І.Є. Рєпіна над портретами Л.М. Толстого, а також про 
дружбу цих двох видатних людей, про їхні зустрічі в Москві, Ясній Поляні, про майже тридцятирічну 
роботу І.Є. Рєпіна над портретами письменника. 

Найкращим портретом Л.М. Толстого пензля Рєпіна вважається портрет 1887 року, який зберігається 
в Третьяковській галереї у Москві. Портрет був написаний через сім років після знайомства великих 
майстрів. Довго вивчав І.Є. Рєпін особистість Л.М. Толстого. У цьому йому допомагали твори 
письменника, бесіди з ними, розповіді знайомих про Л.М. Толстого. Маючи задум написати портрет 
письменника, І.Є. Рєпін спеціально приїжджає до нього в Ясну Поляну в серпні 1887 року. Він постійно 
(протягом 7 днів) спостерігає за письменником – була б це робота за письмовим столом чи в полі, 
розмови з рідними або знайомими. 

Л.М. Толстой у зображені художника сидить у кріслі з книжкою в руці. Очі його наче на якусь мить 
відірвалися від читання. Великий письменник замислився, погляд його спокійний, серйозний. Постать 
його різко виділяється на світлому фоні стіни. Слід зауважити, що Л.М. Толстой не любив яскравих 
кольорів у живопису, може, тому І.Є. Рєпіним на портреті письменника протиставлені світлий і темний 
тони. Картину цікаво побудовано: постать письменника ніби трохи піднята. Складається враження, що 
перед нами пам’ятник. 

Учитель розповість учням, що Л.М. Толстому портрет сподобався. В одному з листів до художника 
Ге він писав: "Був Рєпін, написав гарний портрет. Я його ще більше полюбив..."[3: 104]. 

Зацікавленість учнів, безумовно, викличуть й інші картини І.Є. Рєпіна, які зображують Л.М. Тол-
стого: "Толстой у кабінеті під склепіннями", "Толстой під деревом". 

Вчитель може використати також портрет художника І.М. Крамського (1873 р.). 
Аналіз портрета письменника рекомендуємо будувати приблизно за таким планом: 

1) зовнішній вигляд письменника (вираз обличчя, одяг); 
2) роль у портреті окремих деталей; 
3) композиція портрета; 
4) задум живописця (тобто підкреслені художником особливості характеру письменника). 

Характеризуючи портрет за цим планом, учні навчаться "читати" його, тому що будуть ознайомлені зі 
специфічними засобами живопису, за допомогою яких художник передає характер письменника і 
виражає своє ставлення до нього. 

Цінним наочним посібником під час вивчення біографії письменника є і картини портретної теми, що 
ілюструють окремі події з життя письменників, знайомлять з оточуючими їх людьми. Це, наприклад, 
картини І. Рєпіна "Пушкін на ліцейському екзамені", М. Шестопалова "Пушкін і Орина Родіонівна в селі 
Михайлівському", В. Дрезніної "О.С. Пушкін читає М.М. Волконській перед її від’їздом послання 
декабристам у Сибір", О. Наумова "Дуель Пушкіна з Дантесом". 

Усі ці картини зображують певні віхи в житті поета, і враження, яке вони справляють на учнів, не є 
тотожним враженню від розповіді вчителя. "Кожна... людина добре знає,– писав художнику Васильєву 
Крамськой,– що є речі, які слово виразити... не може... Якщо все можна сказати словом,то навіщо тоді 
мистецтво?.." [4: 177]. Адже кожному виду мистецтва властива власна мова вираження думок і почуттів, 
і необхідно прагнути показати її учням у процесі використання на уроці творів суміжних із літературою 
різних видів мистецтв: живопису, музики тощо. 

Говорячи про навчання учнів "читання" портрета, слід додати, що спогади сучасників про 
письменника, його зовнішність, особливості характеру – яскравий матеріал для коментування портрета. 
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Створений художником слова літературний портрет письменника допоможе учням зрозуміти його 
живописний портрет, разом же вони створюють можливість скласти правильне уявлення про 
письменника. 

Зразки словесних замальовок поетів, прозаїків учитель знайде в мемуарній літературі. Наприклад, 
портрет М.В. Гоголя змальовує С.Т. Аксаков, Л.М. Толстого, А.П. Чехова – В.Г. Короленко. 

Яскравим коментарем до портрета М.Ю. Лермонтова роботи К.А. Горбунова, що зобразив поета в 
мундирі лейб-гвардії гусарського полку, може стати його словесний портрет зі спогадів І.С. Тургенєва: 
"Лермонтова я бачив всього двічі: в будинку однієї... петербурзької дами... і кілька днів тому на 
маскараді... під новий 1840... На Лермонтові був мундир лейб-гвардії гусарського полку... У зовнішності 
Лермонтова було щось лиховісне і трагічне, якоюсь недоброю силою, задумливим презирством віяло від 
його смуглявого обличчя, від його великих і нерухомо-темних очей. Їхній тяжкий погляд дивно не 
узгоджувався з виразом майже по-дитячому ніжних і виступаючих губ. Уся його постать... збуджувала 
відчуття неприємне, але властиву йому силу негайно усвідомлював кожний. Відомо, що він в якійсь мірі 
зобразив самого себе в Печоріні. Слова: "Очі його не сміялися, коли він сміявся ..." і т.д., дійсно, можна 
віднести до нього... Мені тоді ж відчулося, що я помітив в обличчі його чудовий вираз поетичної 
творчості" [5: 236-237]. 

Звісно, біографічні відомості про письменників, що містяться в підручнику, в певною мірою 
обмежені. Завдяки використанню портретного живопису з’являється можливість ніби наочно показати 
те, що опинилося за межами підручника, поглибити й розширити уявлення про життя письменника, а 
також про таку галузь мистецтва, як портретний живопис. 
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Гордиенко Е.А. Портретная живопись на уроках изучения биографии зарубежного писателя. 

В статье обосновывается актуальность поисков новых технологий по интегрированному изучению  
литературы и изобразительного искусства, а также очерчены основные направления работы над 

портретом зарубежного писателя при изучении его биографии. 

Hordienko O.A. The Employment of Portraiture, Iconography and Photography in Studying Foreign Writer’s 
Biography. 

The paper emphasizes the need of new teaching techniques for integrated studies of literature and fine arts and 
outlines the basic principles of a foreign writer’s portrait analysis. 
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ОБРОБКИ ГЛАСОВОГО СПІВУ У ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРІВ 
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті аналізується еволюція жанру перекладень церковних піснеспівів у творчості композиторів 
кінця XIX – початку XX століття.  

Професійна підготовка сучасного вчителя музики передбачає, зокрема, і його обізнаність у сфері 
національних культурних традицій, тому вивчення зразків стародавніх церковних піснеспівів є важливою 
часткою фахових курсів історії музики і хорового класу. 

Стаття присвячена дослідженню шляхів розвитку гармонізації гласового співу в обробках і 
перекладеннях композиторів кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Відомо, що гармонізація стародавніх наспівів – це не 
тільки побудова багатоголосся, але і розробка специфічної форми, і організація музичної тканини, тобто 
створення фактурно-фонічного образу твору. В різні історичні епохи професіонали  шукали засоби, які б 
відповідали духу "церковності" та забезпечували дотримання канонів. Вони продовжували традиційну 
практику обробки церковних мелодій, ясно усвідомлюючи, що лише частина усталених принципів 
гармонізації здатна підкреслити художню цінність церковної музики. 

Виконувати церковні піснеспіви вважалось за доцільне просто і стримано, без зайвої експресії, тому 
що тільки такий спів наближає до Бога. Не рекомендувалося урізноманітнювати наспів, щоб підноситись 
до Бога без насолоди, а в одній чистоті духу.  Таким ставленням до піснеспіву і характеризується 
церковний стиль виконання. Видатний композитор Нового напрямку А. Кастальський писав: "Само 
определение церковного стиля и его особенностей, отмежевание его от стиля концертного, выяснение 
его отрешенности от забавы, с которой у нас обычно связывается выявление других родов искусства, 
даст художнику прочное основание его деятельности" [1: 253]. 

Панувала думка, що в основі церковного співу лежать не пошуки нових засобів, а прагнення до 
закріплення релігійних підвалин  життя: адже вічні і непохитні істини християнського віровчення і їх 
втілення в мистецтві повинні бути постійними і незмінними. Тому композитори працювали з сумою 
мелодичних формул, які вони з’єднували і комбінували, дотримуючись певних правил і приписів. При 
цьому в них вносились лише мінімальні зміни, необхідність яких була зумовлена неспівпаданням 
(несиметричністю) кількості складів або різним розміщенням наголосів в текстах богослужіння. Таким 
чином, у церковній музиці склалася суворо відлагоджена багаторівнева жанрова система, яка була 
закріплена каноном. 

Проте еволюційний процес стародавнього церковного співу ніколи не припинявся, виникали різні 
тлумачення окремих  сторін виконання, які ставали джерелом гострих суперечок і зіткнень. 

Так, у другій половині ХVIII ст. загострилась боротьба з італійським впливом за чистоту церковного 
співу. Видатні італійські композитори Б. Галуппі, Д. Сарті були запрошені, за бажанням Катерини ІІ, на 
імператорську службу. В їх обов’язки входило також і перекладення  церковних піснеспівів. Від них 
вимагалося надати церковній музиці блиску та  урочистості. Це викликало невдоволення Отців церкви, 
які звинувачували італійських композиторів у невідповідності змісту і характеру музики до вимог 
церковної естетики. 

 Особливе місце посідає творчий авторський підхід, який розвиває жанрову  традицію, розширює 
художній потенціал стародавніх  піснеспівів. Композитори намагалися віднайти свій підхід до процесу 
обробки піснеспівів, внаслідок чого висувається ряд індивідуальних манер і обробок цих наспівів, які 
полягали  у послідовності взаємопов’язаних фаз: передача змісту - "молитовного настрою"; усвідомлення 
структури цілого, яке виходить з природи словесного та музичного тексту. 

"Я почту себя счастливым, – писал Глинка, – если удастся проложить хотя бы  тропинку в нашей 
церковной музыке" [2: 97]. 

Обробки гласового співу стали предметом уваги на початку ХХ століття. Кожен з композиторів 
намагався віднайти свій підхід – при загальному бережному ставленні до церковної мелодії. Цікава 
творча манера в цій галузі О. Кастальського: "Удивительные образцы гармонизации стихир, тропарей, 
ирмосов, в которых  было счастливо найдено стилевое соответствие многоголосной фактуры с древним 
унисонным распевом. В своих гармонизациях я выявил   чувства, порождённые не случайной эмоцией 
или эстетическим  переживанием, а содержанием, смыслом слов молитвы и в этом его глубокая  
церковность" [5: 37].  
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Важливим є його підхід до принципів роботи з церковною мелодією. Озвучена тембрами різних 
голосів, вона справляла враження незвичності і новизни. Гласова мелодія є джерелом всього 
темброінтонування, і підхід до гармонізації залежить від самого наспіву – його природи, жанру і функції. 
Композитор створює гнучку систему багатоголосся, в якій двох-, трьох-, і чотирьохголосся варіюються в 
залежності від типу розпіву. Турбота Кастальського про тонкощі звучання гласового співу не випадкова. 
"Не касаясь музыкальной безграмотности и шаблонности гармонического сопровождения гласовых 
мелодий, распределения грамматических, логических и декламационных ударений и остановок в тексте в 
связи с напевом – часто полно неправильностей. Что касается до связи между музыкой и хотя бы общим 
настроением то благодаря одному стереотипному гармоническому сопровождению данного гласа на все 
случаи, – связь эта не только отсутствует, но нередко характер гармонизации прямо противоположен 
общему настроению текста, так что музыка, вопреки своей природной силе выразительности, в этих 
случаях убивает силу выражения текста" [5: 43].  

Слід особливо відзначити перекладення церковних піснеспівів П. Турчанінова. На той час 
гармонізації його наспівів  вважались життєвими і творчими, відповідними  церковному стилю, хоча 
визначалось, що місце мелодії в верхньому голосі, а не в альті, яка була в більшості його перекладень. 
Особливо цінувалася гармонізація піснеспівів Задостойників і Непорочен, але у характеристиці останніх 
відмічалось відхилення від  справжньої мелодії. Загального визнання здобули перекладення Турчанінова 
"К тебе утреню", " Да молчит всякая плоть человека". 

Талановитими були перекладення Н. Потулова. Його робота особливо цінувалася за те, що він брав 
мелодії з церковних книг і їх не змінював. Протоієрей Д. Разумовський так їх охарактеризував: 
"Церковная музыка Потулова остаётся неизменной и ясной. Она не связана з музыкальным ритмом и  
тактом, поэтому освобождается от связей с новейшей музыкой, вращается в пределах свободного, 
словесного ритма и поэтому в церковном смысле поучительна. А строгий характер производит 
впечатление на душу того, кто молится" [3: 246]. 

Відомо, що перекладення церковних піснеспівів Н. Потулова на поч. ХХ ст. видавалися і вважалися 
"зразковими". Його видання були гармонізовані для однорідного чоловічого хору. На той час стали 
популярними мішані хори. Одним з перших зробив перекладення для них О. Архангельський – 
талановитий церковний  композитор. Для нього характерна гармонізація наспівів у строгому церковному 
стилі. Він мав мелодичний дар, поліфонно-гармонічне мислення. У його творчому доробку відомі такі 
твори, як: Літургія і Всенощна, 6 випусків різних церковних служб, 7 випусків ірмосів на двунадесяті 
свята. Всі ці перекладення дуже широко використовувались і використовуються зараз у церковних 
служіннях. Нещодавно побачило  світ  зібрання  "Избранные  духовные  концерты  для  хора  "а cappella" 

 (М., 1999), яке містить і спогади сучасників. У кінці ХХ століття за кордоном видається 50 його 
творів. 

На початку ХХ ст. широко відомими були перекладення одного з видатних композиторів того часу Г. 
Львовського. Його засіб гармонізації вважався єдиним у своєму роді, наділений міцністю і  творчим 
підходом, що був наслідком глибокого вивчення церковного стилю. В його творах, крім 
професіоналізму, присутнє натхнення, яке надихає і виконавців, і слухачів: "При прозрачности 
изложения, произведения Г. Львовского обладают необычайною выразительностью. Строгий церковный 
стиль не помешал автору сделать певучими и самостоятельными отдельные партии; благодаря 
использованию в них мелодических и гармонических украшений. Особенно красиво движение альта. 
Цена этих произведений в том, что мелодия, буквально, как святыня, выдержана в каждой ноте. Словом, 
произведения Львовского поистине характеризуют новый, высокохудожественный и оригинальный по 
изложению вклад в церковную литературу" [4: 15]. Особливої популярності в церковній службі набули 
його перекладення "Милость мира", "Тебе поклонимся". 

Аналізуючи видання перекладень стародавніх церковних наспівів кінця ХІХ – початку ХХ століття, 
можна відзначити  найбільш значні збірки великої форми: 

1. Літургія і Всенощна О.  Архангельського, В.  Металлова. 
2. Осьмогласіє Д. Соловйова (2 випуски). 
3. Всенощна і Літургія для однородного хору Д. Соловйова. 
Зазначимо, що на той час ці видання були основою церковного репертуару,  його непорушним 

фундаментом. 
Звернення до духовної музики, осягнення її глибокої суті, естетичної унікальності, історичної правди 

та соціальної значущості є тим підґрунтям, на яке варто спиратися в процесі фахової підготовки вчителя 
музики. 
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Гриневич Т.В. Обработки гласового пения в творчестве композиторов конца ХІХ – начала ХХ 
столетия. 

В статье анализируется эволюция жанра церковных песнопений в творчестве 
композиторов конца ХІХ – начала ХХ столетия. 

Grinevich T.V. The Alterations and Elaborations of Ancient Singing in Works by the Composers of the Late XIX 
– the Early XX Century. 

The article analyzes the development of ecclesiastical singing in works by the 
composers of the late XIX – the early XX century.  
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УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ 
МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Автор виокремлює загальнопедагогічні і дидактичні умови, урахування яких у навчальному процесі може 
розкрити додаткові можливості підвищення рівня розвитку творчих здібностей у дітей молодшого 

шкільного віку. 

Проголосивши людину найвищою цінністю, наша держава стала на шлях втілення у педагогічну 
теорію та практику гуманістичних ідей. Тому навчання у сучасній школі має забезпечувати оптимальні 
передумови для самореалізації особистості школяра, розкриття усіх закладених у ній природних задатків, 
її здатності до свободи, відповідальності та творчості. Це вимагає переходу від директивної до 
особистісно зорієнтованої моделі навчання й виховання, що націлює на пошук нових шляхів і засобів, які 
забезпечуватимуть розвиток внутрішніх можливостей учнів, їхніх потреб, інтересів, творчих здібностей.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми становлення творчої особистості молодшого 
школяра підтверджує, що особливої актуальності набуває творчий розвиток учнів у процесі навчальної 
діяльності. Цю проблему на матеріалі окремих навчальних предметів розв’язують М. Алєйніков, Н. Бібік, 
Н. Георгян, Р. Гулуа, Г. Касьянова, Н. Ляшова, С. Пальчевський, К. Приходченко, В. Рагозіна, 
І. Теплицький, В. Тименко, Л. Шпак та ін. Можна передбачити, що ефект розвитку творчих здібностей 
учнів від упровадження таких систем і методик у практику загальноосвітньої школи не завжди буде 
оптимальним, оскільки результати, отримані з одного навчального предмета, не матимуть підкріплення з 
інших. Тому нагальною є потреба створення на базі початкової школи якісно нової, інтегрованої 
дидактичної системи, яка б продуктивно і повною мірою використовувала потенційні можливості різних 
навчальних предметів для розвитку творчих здібностей дітей. Результати досліджень М. Бахтіна, 
І. Вихованця, В. Глоцера, Г. Кудіної, О. Лустіної, Н. Миропольської, З. Новлянської, Г. Тарасенко та ін. 
дозволяють обрати мовленнєву діяльність молодших школярів інтегруючим засобом розвитку їх творчих 
здібностей, основою креативного становлення у процесі вивчення всіх дисциплін початкової школи.  

Розвиток творчих здібностей є складною педагогічною проблемою, яка може бути успішно розв’язана 
на основі створення оптимальних умов розвитку творчих здібностей, тому метою даної статті є 
виокремлення педагогічних умов, урахування яких у навчальному процесі може розкрити додаткові 
можливості підвищення рівня розвитку творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку.  

Ефективність розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі мовленнєвої діяльності 
забезпечує сукупність певних загальнопедагогічних і дидактичних умов. Загальнопедагогічні умови 
розповсюджуються на весь навчально-виховний процес і можуть підвищити ефективність творчого 
розвитку учнів у будь-якій педагогічній системі. Дотримання дидактичних умов передбачено лише у 
навчальному процесі, оскільки вони є змістовою характеристикою компонентів, які утворюють локальну 
систему навчання, спрямовану на розвиток творчих здібностей у процесі мовленнєвої діяльності. 

З метою виявлення педагогічних умов розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі 
мовленнєвої діяльності враховувалися індивідуально-типологічний, когнітивно-пізнавальний, емоційно-
вольовий, потребово-мотиваційний, екзистенційний і дієво-практичний компоненти творчих здібностей 
особистості; психологічні передумови розвитку творчих здібностей молодших школярів; теоретичні і 
методичні набутки сучасних педагогічних досліджень у сфері розвитку творчих здібностей дітей; творчо-
розвивальний потенціал мовленнєвої діяльності; можливості змісту усіх навчальних предметів для 
творчого розвитку учнів початкової школи.  

Серед з а г а л ь н оп еда г о г і чн их  ум ов  розвитку творчих здібностей молодших школярів у 
процесі мовленнєвої діяльності було виокремлено наступні: 

− педагогічне стимулювання розвитку творчих здібностей на основі особистісно 
зорієнтованого характеру взаємодії учителя з учнями. Необхідність реалізації цієї умови продиктована 
сучасними суспільними пріоритетами. Тенденції особистісної орієнтації розвитку системи освіти 
підкріплені результатами досліджень сучасних вітчизняних психологів (Г. Балл, Г. Костюк, С. Макси-
менко, В. Рибалка, В. Семиченко та ін.) і педагогів (І. Бех, І. Зязюн, В. Кремень, О. Пєхота, С. Сисоєва та 
ін.). Особистісно зорієнтована взаємодія учителя та учня передбачає вибір характеристик навчання і 
виховання як спілкування, в якому не існує різкої полярності позицій учня й учителя, перетворення 
навчально-виховного процесу на взаємодію. Це сприяє стимулюванню активності, самостійності, 
ініціативи дітей, поєднанню творчої свободи і спрямування діяльності учнів, емоційності та виразності 
спілкування з проявами поваги і доброзичливості учасників педагогічного процесу; 

− застосування психолого-педагогічних технологій, що забезпечують самостійну активність 
учнів у процесі творчої діяльності. Виконання цієї умови має гарантувати позитивну мотивацію творчої 
діяльності молодших школярів і надавати дієвий арсенал психолого-педагогічних стимулів, які 
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спрямовуватимуть активність учнів у необхідному напрямі. Такі психолого-педагогічні технології 
повинні враховувати особливості молодшого шкільного віку, забезпечувати оптимальні умови для 
самовираження учнів, спиратися на особистісно-значущий для учнів матеріал, залучати їхні емоції до 
процесу творчості, спонукати учнів у процесі творчої діяльності відображати свій чуттєвий досвід у 
повному обсязі, надавати можливість самостійно творити; 

− системність мовленнєвої роботи з учнями в умовах творчо-розвивального середовища. У 
повсякденному житті знання, які використовуються, тісно переплітаються одне з одним, утворюючи 
єдину систему. Тому учень повинен бачити предмет чи явище системно: в єдності зі зв’язками, в які він 
вступає. Максимально позитивні, сприятливі умови для розвитку дитячої творчості, в тому числі й 
мовленнєвої, для виховання творчої особистості створює розвивальне середовище (Л. Артемова, 
Л. Божович, О. Дяченко, О. Кононко, В. Кудрявцев, С. Кулачківська, А. Петровський та ін.). Системність 
мовленнєвої роботи в умовах творчо-розвивального середовища можна забезпечити, врахувавши 
необхідність розвитку основних психічних процесів дитини, засобом розвитку яких виступатиме слово і 
мовленнєва діяльність. Така система повинна передбачати розвиток процесів сприймання, здібностей до 
уявлювання, ейдетичних можливостей дитячого мислення, уміння переборювати стереотипи, 
формування навичок асоціативного і гнучкого мислення тощо. 

Дида кт ич н і  ум ови  розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі мовленнєвої 
діяльності: 

− активізація творчо-мовленнєвої діяльності учнів початкових класів на основі збагачення 
емоційно-чуттєвого та комунікативного досвіду. Результативний творчий розвиток забезпечується 
лише активною, емоційно забарвленою творчою діяльністю, адже емоція - це почуття, що "мотивує, 
організовує i спрямовує сприймання, мислення і дiї" [1: 27]. Збагачення емоційно-чуттєвого досвіду 
учнів молодших школярів у процесі навчання може бути забезпечене через емоційну підготовку учнів, 
емоційну насиченість навчального матеріалу та методів навчання, незвичність способу постановки 
завдання, чіткість і динамічність переходу від одного виду роботи до іншого, вчасний перехід від 
пояснення до практичних дій учнів [2: 146]. Активізацію творчо-мовленнєвої діяльності молодших 
школярів також забезпечує комунікативний досвід, який дозволяє учневі керувати своєю поведінкою у 
спілкуванні, розуміти, враховувати особливості співрозмовника, моделювати його особистість, 
установлювати, підтримувати контакт, передавати і перехоплювати ініціативу в спілкуванні, оптимально 
будувати мовлення у психологічному відношенні, прогнозувати можливі шляхи розвитку ситуації 
комунікації, уміння долати психологічні бар’єри, адекватно використовувати жести, міміку, манеру 
поведінки тощо. Створення спеціальних емоційно забарвлених комунікативних ситуацій під час 
навчання, розв’язання умовно-комунікативних завдань сприяє збагаченню комунікативного та емоційно-
чуттєвого досвіду учнів і, відповідно, зростанню мовленнєвотворчої активності; 

− формування у молодших школярів навичок довільної візуалізації мисленнєвих образів. 
Візуалізація мисленнєвих образів – створення образів в мозку на основі попереднього досвіду, який 
знаходиться у нашому розумі, – важлива складова уяви, необхідна для повноцінної творчої діяльності 
будь-якої людини [257]. Довільна візуалізація мисленнєвих образів є однією з передумов творчої 
мовленнєвої діяльності в молодшому шкільному віці і, як наслідок, розвитку творчих здібностей. Вона 
дозволяє мотивувати комунікативний процес молодших школярів, емоційно збагачує урок та забезпечує 
творчу активність учасників навчального процесу. Мовленнєва діяльність у цьому випадку відбувається 
як продуктивний процес: учні продукують висловлювання в результаті дії візуалізації. Для розв’язання 
творчих завдань необхідне вільне образне мислення, яке з віком стає заручником формально-логічного. 
Оскільки для розвитку творчих здібностей молодших школярів необхідна цілеспрямована робота з 
образами уяви, то доцільним стає вдосконалення здібностей до уявлювання. Допомогти увійти у стан, 
необхідний для продуктивної роботи з образами уяви, можуть спеціальні аутогенні вправи, що 
забезпечують учневі контроль над своїм фізичним та психічним станом, дозволяють підготуватися до 
безпосередньої роботи з візуальними мисленнєвими образами; 

− забезпечення вербалізації уявлень учнів на основі мовленнєвотворчої діяльності. Вербальне 
(логічне) і невербальне (образне) мислення протиставляються багатьма дослідниками творчих процесів. 
Проте відомо, що завершальним етапом будь-якого творчого акту є  організація, критичний аналіз та 
упорядкування результатів активності образного мислення. Для цього етапу вагомою є взаємодія 
вербального і невербального мислення [3: 589]. З метою забезпечення рівноваги між цими двома типами 
мислення в молодших школярів доцільно використовувати об’єктивацію образів уяви через мовлення. 
Цей вид роботи логічно продовжує роботу з образами уяви, яка сприяє творчому розвитку молодших 
школярів. Слово дає можливість закріпити мисленнєвий образ у реальному світі [4]. Вербалізовані 
уявлення є результатом активної творчої діяльності дітей: створення мовленнєвого повідомлення 
передбачає використання знайомого матеріалу у нових комбінаціях, наділення певної сукупності слів 
новим змістом чи навіть створення нових слів, які точніше передають те, що вкладає у поняття 
маленький творець. Проте вербалізація уявного образу не завжди передбачає створення нової звукової 
оболонки. Нагромаджені образи уяви, підкріплені емоційними враженнями, у сприятливій, творчій, 
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вільній атмосфері завжди спонукають учнів до мовленнєвої діяльності: учні намагаються передати 
словами те, що тільки що уявили. Учень, який яскраво фантазує, легко переносить цю якість і на 
мовленнєву творчість; 

− залучення учнів до предметно-пластичної діяльності з метою матеріалізації образів. Образ 
уяви може бути об’єктивований не лише у вербальній, а й у практичній діяльності учня. Предметно-
пластична діяльність дозволяє молодшим школярам розширити власне поле творчих знахідок. У цьому 
випадку мовленнєва діяльність може виступати і як  стимул, і як наслідок практичних дій молодших 
школярів з предметно-пластичним матеріалом. Мовленнєві образи, створені учнями, знаходять свою 
об’єктивну реалізацію у папері, картоні, нитках, природному матеріалі. Художні засоби дозволяють 
учням точніше передати зміст творчо-мовленнєвого образу, пояснити його, тим самим надаючи 
можливість ще більшого самовираження. Виконані роботи мають розкривати внутрішню сутність і 
значення того творчо-мовленнєвого образу, який був створений молодшим школярем. Виріб, виконаний 
дитиною, ніколи не призначений лише для неї особисто. Учень завжди прагне показати результат своєї 
діяльності іншим. Тобто малюнок, виріб чи аплікація призначені для того, щоб повідомити світу про 
внутрішні переживання творця [5: 188-189]. Ця властивість об’єкта творчої діяльності наближає 
матеріалізацію уявних образів до вербалізації: таким чином молодший школяр повідомляє іншим про 
свій душевний стан, свої погляди, мрії, прагнення. Обидва способи матеріального оформлення думки 
виконують комунікативну функцію: забезпечують процес спілкування творця з глядачем чи читачем. А 
їх взаємодія дає ще більшу можливість обміну інформацією: все те, що не вийшло сказати словами – 
передати художньою технікою, а технічні недосконалості – компенсувати словом. 

Отже, переорієнтація навчально-виховного процесу школи І ступеня на формування творчої 
особистості реалізується за умови дотримання таких загальнопедагогічних умов розвитку творчих 
здібностей: педагогічного стимулювання розвитку творчих здібностей на основі особистісно 
зорієнтованого характеру взаємодії учителя з учнями; застосування психолого-педагогічних технологій, 
що забезпечують самостійну активність учнів у процесі творчої діяльності; системності мовленнєвої 
роботи з учнями в умовах творчо-розвивального середовища. 

Успішність розвитку творчих здібностей  у процесі мовленнєвої діяльності забезпечує дотримання 
дидактичних умов: активізації мовленнєвотворчої діяльності учнів початкових класів на основі 
збагачення емоційно-чуттєвого та комунікативного досвіду; формування у молодших школярів навичок 
довільної візуалізації мисленнєвих образів; забезпечення вербалізації уявлень учнів на основі 
мовленнєвотворчої діяльності; залучення учнів до предметно-пластичної діяльності з метою 
матеріалізації образів. 

Відповідно до виокремлених загальнопедагогічних і дидактичних умов необхідно спроектувати 
модель розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі мовленнєвої діяльності, що є 
подальшою перспективою даного дослідження. 
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Грушко О.В. Условия развития творческих способностей младших школьников в процессе речевой 
деятельности. 

В статье выделены общепедагогические и дидактические условия, выполнение которых в учебном 
процессе может открыть дополнительные возможности повышения уровня творческих способностей 

у детей младшего школьного возраста. 

Hrushko O.V. Conditions of Creative Ability Development in Speech Process at Primary School. 

The article formulates general pedagogic and didactic conditions, which, implemented  in the study process,  
may create extra opportunities for developing the creative ability level of children at primary school. 
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НАРОДНОПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБАГАЧЕННЯ МОВНОГО ЗАПАСУ 
ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

(НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ БАЛАДИ) 

У  статті теоретично обґрунтовано доцільність використання української народнопісенної творчості 
в процесі формування громадянських якостей особистості з метою розвитку зв’язного мовлення і 

збагачення словникового запасу молоді. 

У  сучасних умовах розвитку української державності, коли відбуваються широкомасштабні процеси 
культурно-національного відродження країни, піднесення науки й освіти та повернення народу до своїх 
духовних скарбів, важливе значення надається громадянському вихованню молоді. Формування 
громадянських якостей особистості передбачає тісний зв’язок усіх навчальних дисциплін. У таких 
умовах все більше зростає роль української мови і як державної,  і  як засобу спілкування громадян 
країни.  

Проблема вивчення, вдосконалення, поглиблення та впровадження української мови завжди була 
актуальною. Підтвердження цьому знайдено серед матеріалів Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України, у фондах якого зберігся лист-звернення "Українці! Ідіть до рідної 
школи!", датований 1917 роком. В означеному документі, підписаному Генеральним секретарем 
народної освіти І. Стешенком, зазначалося, що "науку можна добре проходити тільки на рідній мові" і 
наголошувалося на тому, що рідна мова "не калічить душі дитини, а зберігає дорогий для неї час" [1: 44]. 

Проблема дослідження, збагачення і вдосконалення рідної мови не втратила своєї актуальності і 
сьогодні. В умовах розвитку суверенності України з’явилося багато різноманітних питань, розв’язання 
яких вимагає зусиль не лише з боку освітніх закладів, але й з боку держави. 

Вивчення та аналіз першоджерел дозволили зробити висновок, що теоретичне обґрунтування мовної 
політики України, її мета, основні положення, завдання та орієнтовний план заходів знайшли своє 
відображення у різних нормативно-законодавчих актах, серед яких Закон України "Про мови в 
Українській РСР",  рішення Конституційного Суду України щодо застосування державної мови органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в  
навчальних закладах України,  положення "Про функціонування української мови в Україні", 
"Державна програма розвитку і  функціонування української мови на 2004-2010 роки", Національна 
доктрина розвитку освіти, "Державний стандарт базової і повної середньої освіти" та ряд інших 
документів.  

Усвідомлення передових концепцій минулого та аналіз мовної ситуації, яка склалася у наш час, 
дозволили зробити висновок, що одним із важливих завдань освітньої галузі є реформування навчально-
виховного процесу з урахуванням національно-мовних і культурних особливостей нашої держави, 
спрямованих на формування громадянських якостей молоді. 

Удосконалення української мови та впровадження її в  життя і  побут населення вимагає нових 
підходів до вирішення проблем, які постали перед педагогічними, психологічними, філологічними, 
мистецькими науками.  

Аналіз досліджень і публікацій ХХ – поч. ХХІ ст. показав, що проблеми вивчення,  розвитку,  
збагачення і  вдосконалення української мови займали вагоме місце у  науково-дослідній діяльності 
відомих науковців. Висвітленню широкого кола питань, пов’язаних з дослідженням доцільності 
використання в процесі формування громадянських якостей особистості інтеграції лінгводидактичних і 
мистецьких дисциплін, відводили значне місце у своїх працях педагоги (А. Алексюк, Ю. Бабанський,  М. 
Вашуленко, Л. Паламар, Н. Пашківська, О. Савченко, М. Скаткін), психологи (В. Андрієвська, 
Д .  Богоявленський, Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, І. Синиця), лінгвісти (А. Білецький, 
В. Виноградов, С. Єрмоленко, Л. Мацько, М. Пилинський, М. Плющ, О. Пономарів, Є. Чак,  
І. Ющук). 

Значення етнолінгводидактичних основ української мови та вивчення впливу народного мистецтва, 
обрядів, звичаїв і традицій на розвиток, збагачення і вдосконалення мови розкривали у своїх 
дослідженнях фольклористи (В. Антонович, В. Гнатюк, С. Грица, Б. Грінченко, О. Дей, Ф. Колесса, 
Г. Нудьга, В. Перетц, М. Рильський, М. Сумцов, К. Шейковський), етнопедагоги (П. Ігнатенко, 
Н. Косарєва, Л. Крицька, В. Кузь, Ю. Руденко, В. Поплужний, О. Потапенко, З. Сергійчук, 
М. Стельмахович, Б. Ступарик, Є. Сявавко). 

Метою даної статті є  визначення і теоретичне обґрунтування доцільності використання української 
народнопісенна творчості взагалі і  народних балад,  як її важливої складової,  у  процесі вивчення 
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української мови та встановлення впливу пісень-балад на збагачення мовного запасу і формування 
громадянських якостей особистості. 

Провідні дослідники стверджували, що мова й усна народна творчість (в тому числі і музична) 
виникли одночасно і розвивалися, взаємодіючи та взаємодоповнюючи одна одну. Вітчизняні науковці 
В. Горленко, В. Наулко, С. Мишанич, А. Пономарьов вважали, що "усна народна творчість протягом 
тисячоліть була чи не єдиним засобом узагальнення життєвого досвіду народу, втіленням народної 
мудрості, народного світогляду, народних ідеалів", у якій знайшло відображення все те, чим жив народ, 
що хотів передати майбутнім поколінням. На думку вчених, "народ багатовіковою практикою створив 
таку систему художніх засобів" у мові та усній народній творчості, які "йдуть до створення художнього 
образу найкоротшим шляхом" [2: 203-205]. 

Українська мова, як зазначено у "Шкільному словнику з українознавства", – це одна із "форм багатої 
культури" українців, "плід духовної праці багатьох поколінь народу". Вона "запашна, співуча, гнучка, 
милозвучна, сповнена музики" (О. Гончар), відзначається лексичним багатством і вважається однією з 
наймелодійніших у світі  [3: 164-166].  

У "Державній програмі розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки", 
затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р., наголошувалося, що мова є 
"найважливішим засобом людського спілкування та інтелектуального розвитку особистості, 
визначальною ознакою держави, безцінною і невичерпною скарбницею культурного надбання народу" 
[4]. Важливим джерелом поповнення і збагачення цієї скарбниці є українське народне музичне 
мистецтво і, зокрема, народнопісенна творчість. 

Українська літературна мова і  народнопісенна творчість, перебуваючи в тісному взаємозв’язку, були 
важливим чинником відображення життя народу, засобом формування національного світогляду, 
ціннісних орієнтацій, морально-етичних переконань та громадянського виховання молодого покоління. 

Традиційно українська народна музична і народнопісенна творчість привертали до себе увагу 
педагогів,  психологів, істориків, лінгвістів,  публіцистів,  етнографів,  громадських діячів. На їх думку, 
народна музична творчість мала значні дидактичні можливості, тому "музична культура, її 
мовноінтонаційна природа та художньо-естетичні характеристики мають бути головними чинниками 
процесу культурного відродження сучасної школи"  [ 5 :  350] .  Дослідники вважали українську 
народну музичну творчість неписаним підручником і рекомендували використовувати народнопісенні 
твори в багатьох галузях освіти.  

У фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України знайдено 
матеріали, серед яких збереглися статут і протоколи засідань і з’їздів Всеукраїнської учительської 
спілки, датовані 1917 роком. У вказаному статуті зазначено, що одним із важливих завдань, які постали 
перед українським учительством і Спілкою, було "пробудження серед українського народу і його дітей 
національно-мистецького почуття і пошани всіх культурно-національних цінностей, що витворилися на 
протязі історії України". У протоколі засідання, яке відбулося  17 жовтня 1917 р., наголошувалося, що в 
школах повинен панувати "справжній народний український дух" і вони зобов’язані відповідати 
"потребам своєрідної української культури" [6: 1, 28].  

Вивчення і зіставлення широкого кола наукових праць, фольклорно-етнографічних досліджень і 
публікацій ХІХ – поч. ХХІ ст. показали, що провідні науковці вважали українське народне музичне 
мистецтво відображенням історії народу в поетичній формі. У народнопісенній творчості розкрито 
ідеали, мораль, принципи, ідеологію, думки, переконання, погляди народу, подано оцінку подій і 
ситуацій. "Український народ, – стверджував М. Драгоманов у своїй відомій науково-дослідній праці 
"Політичні пісні українського народу ХVІІІ – ХІХ ст. з увагами М. Драгоманова", – не склада  пісень так 
собі, тільки для співу, чи для забавки, а склада їх, маючи на думці дійсне життя" [7: 14]. Тому під час 
викладання українознавчих дисциплін педагогічно доцільним є використання "глибоких пластів" 
музичної культури. 

Вивчення народнопісенних творів допомагало молоді усвідомлювати історію народу, цінувати і 
пам’ятати її, сприяло розвитку почуття гордості за свою Батьківщину, впливало на формування 
національного світогляду,  ціннісних орієнтацій,  громадянської гідності,  свідомості і  
самосвідомості, допомагало засвоювати цінності культури народу, збагачувати і поповнювати свій 
словниковий запас. 

Значну роль у цьому процесі відігравали українські народні балади. На думку провідних етнографів, 
фольклористів, музикознавців, дослідників, балади (або "довгі пісні") – це сумні багатокуплетні епічні і 
ліро-епічні пісенні твори з розвиненими сюжетами гостро драматичного і трагічного змісту, які 
реалістично художньо узагальнювали "виняткові, незвичайні до екстремальності та сенсаційності за 
своєю внутрішньою конфліктністю життєві події" [8: 13]. У народних баладах у переважній більшості 
зображувалися родинні та побутові конфлікти, непоправні збіги обставин, незвичайні події з трагічним 
закінченням. Балади століттями передавалися від покоління до покоління, пропагуючи високу мораль, 
вірність, гідність, порядність, загальнолюдські й національні цінності, духовно-етичні ідеали.  
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Вивченню балад присвятили свої праці багато вчених. Серед них О. Афанасьєв-Чубинський, 
Д. Балашов, С. Васильченко, М. Гайдай, В. Гнатюк, Я. Головацький, С. Грица, О. Дей, М. Дмитренко,, 
В. Доманицький, М. Драгоманов, І. Земцовський, К. Квітка, Ф. Колесса, М. Костомаров, П. Лінтур, 
Н. Маркевич, С. Мишанич, О. Мукомела, Ц. Нейман, Я. Новицький, Г. Нудьга, Б. Познанський, 
О. Правдюк, Б. Путілов, С. Романов, І. Срезневський, О. Стороженко, М. Сумцов, І. Франко, 
Д. Яворницький, Ю. Яворський. 

Дослідники балад вважали їх однією з "найбільш культурно-історичних і естетичних цінностей" 
(П. Лінтур), "мистецькими перлинами" (О. Мукомела), "неповторним явищем пісенної культури 
українського народу" (М. Дмитренко), "чутливим дзеркалом нашої духовності" (С. Мишанич). 
Українські народні пісні-балади мали естетичне, художнє, морально-духовне та культурно- історичне 
значення,  а  також виконували важливу дидактично-виховну функцію.  

Українські науковці наголошували на тому, що вивчення балад позитивно впливатиме на формування 
громадянських якостей молоді та допомагатиме "формувати той духовний стержень, без якого не можна 
виховати національно свідомого покоління, а без нього не зможе існувати суверенна Українська 
держава" [9: 105-106].  

Значний вплив мали українські народні балади на літературну мову, художню літературу. Для 
передачі поетики в піснях-баладах використовувалися діалоги, паралелізми, гіперболізація, символічні 
образи, епітети, повтори, порівняння, метафори, слова зі зменшено-пестливими суфіксами. Емоційно 
забарвлена лексика балад впливала на розвиток зв’язного мовлення, логічного і образного мислення та 
словникового запасу молоді, допомагала усвідомленню причин і наслідків описуваних подій, сприяла 
формуванню громадянських якостей особистості. 

Тексти українських народних балад та коментарі до них можуть використовуватися як дидактичний 
матеріал на заняттях з української мови. Добираючи твори для проведення занять, необхідно 
враховувати вік вихованців та навчальну тему конкретного заняття.  

Залежно від теми, мети і завдань певного заняття, добираються педагогічно доцільні форми, методи 
та засоби використання народнопісенних творів у процесі вивчення української літературної мови. 
Враховуючи рекомендації педагогів-методистів та власний досвід роботи, можна сказати, що 
ефективним є чергування різних видів занять (бінарний (або спарений) урок, урок-лекція, урок-концерт, 
урок-конференція, урок цікавої граматики) та використання різноманітних етнолінгводидактичних 
елементів і завдань (спостереження над мовою і мовленням, характеристика художніх особливостей 
твору, розшифровка використаних у баладі символічних образів, аналіз художніх приймів, інсценування 
діалогів) .  

Характеризуючи особливості українських народних балад, фольклорист О. Дей зазначав, що 
"художньо відтворені і викривально осмислені зло, насилля, несправедливість, жорстокість, егоїзм... 
породжують ідеї добра, свободи, довір’я, справедливості, людяності". Вчений був переконаний, що за 
допомогою використання у баладах драматичного, жахливого, трагедійного "стверджується народний 
ідеал прекрасного, ... здійснюється своєрідний громадський духовно-етичний контроль" за поведінкою 
молоді, "охороняється здоровий дух неписаного кодексу народної моралі" [8: 21-22].  

У своїх працях дослідник українських народних балад П. Лінтур писав, що "гармонійне поєднання  
глибокої ідейної сутності і надзвичайної художньої форми" сприяло формуванню важливих 
громадянських і морально-етичних якостей особистості. На думку вченого, "чудова стрункість і 
цілісність композиції, глибина творчого замислу, динамічний розвиток подій, правдиве розкриття 
образів, колоритність картин, багатство зображувальних засобів" балад мали великий вплив на молодь, 
стимулювали прагнення бути благородними, чесними, гідними, вірними, порядними, людяними, 
справедливими [10: 9-31]. Одночасно вони накладали свій відбиток на розвиток образного мислення і 
зв’язного мовлення, збагачення словникового запасу сталими виразами, порівняннями, фразеологізмами, 
завдяки властивим їй емоційності й образності, сприяючи духовному і культурному збагаченню 
української молоді. 

Дослідник лінгводидактичних основ національно-мовного виховання особистості засобами 
українського фольклору О. Смолінська у своїй дисертаційній роботі зазначала,  що "слово народної пісні, 
історія, закодована в думах, ... все це є основою, на якій формується національна свідомість". На думку 
вченого, народнопісенна творчість є "одним з найефективніших засобів формування ... здатності 
переживати художні образи як психологічної основи музично-естетичної культури" та педагогічно 
доцільним чинником впливу на розвиток спостережливості, образного мислення, зв’язного мовлення  та 
збагачення активного словника молоді [11: 115-127]. 

Отже, вивчення і впровадження народних балад та інших творів українського музичного 
народнопісенного мистецтва в сучасну педагогіку, психологію, лінгводидактику є важливим елементом 
громадянського виховання особистості, який матиме позитивний вплив на розуміння молодим 
поколінням значення морально-етичних норм, правил, цінностей, слугуватиме вдосконаленню процесу 
формування громадянських якостей особистості, допомагатиме усвідомленню своїх ролі, місця і 
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значення в  майбутньому держави. Засвоєння та використання української народної музичної творчості 
взагалі і пісень баладного жанру зокрема у навчально-виховній діяльності сприятиме передачі здобутків 
попередніх поколінь та ефективно впливатиме  на збагачення мовного запасу молоді. 
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Елагина Т.В. Народнопесенное  творчество как источник  расширения словарного запаса личности в 
процессе гражданского воспитания молодежи (на примере украинской народной баллады). 

Автор статьи  теоретически обосновал целесообразность использования  украинского 
народнопосенного творчества в процессе формирования гражданских качеств личности с целью 

развития связной речи и расширения словарного запаса молодежи. 

Yelagina T.V. Ukrainian Folk Songs as a Source of Expansion of a Person’s Vocabulary in the Process of Civic 
Education of Youth (on the material of Ukrainian folk ballads). 

The author of  the article gives  a theoretical substantiation of use expediency of Ukrainian folk songs in 
formation of a person’s civic qualities for the purpose of development of coherent speech and expansion of 

young people’s lexicon.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ З ХУДОЖНЬОГО ВИХОВАННЯ В ГОЛОВНІЙ 
ШКОЛІ  АВСТРІЇ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

Автор статті розглядає явище інтеграції і специфіку його реалізації на заняттях з художнього 
виховання в головній  школі (Hauptschule)  Австрії в умовах профільного навчання. 

У розвитку сучасної науки простежується дві діалектично протилежні тенденції. Одна з них – 
спеціалізація працівника, яка є необхідною умовою досягнення успіхів у будь-якій діяльності, інша - 
зростаюча інтеграція, яка означає взаємозв’язок і взаємопроникність різних наукових дисциплін, на 
стиках яких виникають нові науки і здійснюються найбільш важливі відкриття. Поряд з глибокими 
професійними знаннями і навичками все більшої значимості набувають широка загальна культура і 
детальне знайомство із багатьма суміжними областями. 

Це робить необхідним здійснення в тій чи іншій формі інтеграції навчання.  
Мета нашої статті – розглянути явище інтеграції в контексті профільного навчання та специфіку його 

реалізації  на уроках художнього виховання в загальноосвітній школі Австрії. 
Поняття "інтеграція" означає стан зв’язаності окремих диференційованих частин і функцій системи, 

організму в ціле, а також процес, що веде до такого стану [1: 70].  
Питання інтегрованого навчання як навчального процесу, структура якого зумовлює міжпредметні 

зв'язки та взаємопроникність предметів та реалізацію естетичних, виховних цілей у процесі формування 
гуманної та гармонійно розвиненої особистості,  розглядали  О. Лобинчук, С. Трубачева, Б. Вульфсон. 

Б.Л. Вульфсон, наприклад, зауважує, що існують протиріччя між навчальним матеріалом і реальними 
пізнавальними можливостями, і ставить  питання: "Які знання повинні стати здобутком кожної сучасної 
людини? Де проходить межа між спеціалізованими знаннями і матеріалами, належними до "загальної 
культури? Як установити оптимальне співвідношення у змісті середньої освіти між гуманітарними і 
природничими циклами предметів, між теоретичним і емпіричним матеріалом, між історією і 
сучасністю?"[5: 112]. Ці питання безпосередньо торкаються інтегрованого навчання, бо воно, зокрема 
інтегровані предмети, дають якісно новий рівень знань, побудований на цілісності сприймання учнями 
навколишнього світу і суспільства. Інтегровані предмети об’єднують навколо певного поняття чи теми 
різнорідні знання. Синтез цих знань допомагає показати об’єкт з різних боків, розкрити взаємозв’язок 
явищ, інтенсивно формувати аналіз, узагальнення. Це важливо для формування світоглядних, 
людинознавчих, екологічних, комунікативних та естетичних умінь і понять. 

С.Є. Трубачева  наголошує, що інтеграція змісту освіти є одним з основних шляхів організації 
профільного навчання, зумовленого його сутністю, а саме: диференційованим характером навчання, який 
передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів. Саме такі 
споріднені предмети визначають інтегровану структуру більшості навчальних профілів у програмі 
австрійської головної школи: фізико-математичного, хіміко-біологічного, географічно-екологічного, 
технічного. На цьому рівні один зі способів реалізації інтегративного підходу в освіті, яку можна 
отримати в головній школі Австрії, пов’язаний з концепцією гуманітаризації змісту природничої та 
технічної, художньо-естетичної освіти.  

На рівні формування змісту профільних предметів головної школи є впровадження 
міждисциплінарної інтеграції. Значну допомогу в цьому надає застосування системного підходу. Над 
розробкою інтегрованих занять активно і постійно працюють австрійські вчителі-методисти. Реалізація 
інтегрованих занять в австрійській головній школі створює передумови для різнобічного розгляду 
базових понять, явищ, ширшого охоплення змісту, економного використання навчального часу. 
Інтеграція змісту дає можливість зменшити кількість обов’язкових предметів, раціонально 
використовувати педагогічні кадри. При цьому вчителі дотримуються такого стилу занять, щоб 
інтеграція не перетворювалась на мозаїку формально об’єднаних за зовнішніми ознаками різнорідних 
знань. 

Освітні стандарти – bildung new stаndards, рух автономії в 90-ті роки в Австрії – зумовили посилення 
самовідповідальності  вчительських кадрів, груп викладачів і шкіл в методично-дидактичній роботі.  
Відповідно міжнародна тенденція порівняння методичних розробок на регіональному, національному і 
європейському рівнях вимагає додаткової стратегії при плануванні занять і підготовці шкільних 
дидактично-методичних розробок. 

На основі навчальної програми головної школи (HS), виходячи із девізу: "Від навчальної програми до 
майстерності", – вчителі постійно знаходяться в пошуку щодо загального поняття "хорошого заняття", 
такого, що враховувало б зміст і виховну мету та було б максимально інтегрованим. Так, вчителі 
головної школи Австрії реалізують можливості інтегрувати у предметі біології інформатику та трудове 
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навчання, інформатику та художнє виховання, на заняттях з художнього виховання зміст курсів 
української мови та інформатики. 

Сьогодні є очевидним, що оволодіння комп’ютерною грамотністю може суттєво підвищити 
інтелектуальні можливості людини, сприяти прийняттю оптимальних рішень у найбільш складних 
ситуаціях, – тож використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі є важливим.  Інтеграційною 
є за своєю суттю і технологія "виховання в творчості". Її високий естетичний потенціал будується на 
відповідності педагогічних методів природі людини, на гармонійному поєднанні людини з навколишнім 
світом. 

На підтвердження цієї думки наведемо тезисний виклад заняття з  художнього виховання, у матеріал 
якого інтегровано предмети інформатики і мови: 

Автор - Альфред Кох. 
Тема: Експресивне забарвлення – Хто ж там живе? 
Шкільні рівні - 5, 6 (1,2-й класи середньої школи (HS)). 
Лозунги: комп’ютер на занятті, зв’язок з іншими предметами: інформатика, мова. Апаратні 

передумови (технічні засоби навчання): будь-який персональний комп’ютер  з Windows 95, 1 комп'ютер 
для 1-2 учнів. Програми: IconEdit Pro, Shareware, Externer Link: IconFrood, Freeware (німецькою мовою). 
Витрата часу (2 год.). Рівень складності: легко. Мета навчальної теми: отримання основних знань про 
кольорову символіку. 

Навчальні завдання: виховувати естетичне сприйняття кольору, розвивати творче мислення, 
спостережливість, увагу, культуру усного мовлення, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів, 
виховувати повагу до думки інших.  

Для першого етапу уроку характерні такі види діяльності:  
- бесіда, проблемні завдання до роботи на комп’ютері (намалювати будинок на моніторі у 

відповідній програмі; при цьому думати, хто живе в цьому будинку);  
- робота з картками (за персональним комп’ютером у кожного учня на столі лежить картка 

(закрита) із написаними іменами фантастичних героїв. Крім зацікавлених осіб, ніхто з учнів не повинен 
дізнаватись, що там знаходиться: те, що здійснює вплив в перший момент як жартівливий елемент, стає в 
подальшому ході занять гарантом того, щоб сприймати колір (фарбу) як засіб комунікації); 

- бесіда з постановкою проблемного запитання: "Які прикметникові асоціації виникають при 
прочитанні карток?" (Звертається увага на особисті якості персонажів, які будуть жити тепер у цих 
будиночках. Звичайно, зближення з цією тематикою передбачає певну мовну компетенцію, зокрема 
знання розмаїття прикметників, які трапляються у мові і які можна широко вживати як у прямому, так і в 
переносному значенні; невідомі прикметники при цьому пояснюються, як-от: 

Клоун = потішно, весело.. 
Фея = ніжно, люб’язно,.. 
Чарівник = магічно, таємниче,..   
На другому етапі уроку виконуються: 
- вправи на комп’ютері ("Кольори впливають"): акцентування робиться, по-перше, на 

різноманітності прикметників, які є у мові і за допомогою яких можна передавати естетичні відчуття; по-
друге, на усвідомленні того, що фарба, колір здійснюють вплив на людину і можуть викликати певні 
асоціації, у цьому допомагають приклади окремих кольорів і комбінації кольорів у комп’ютерній 
кольоровій вітрині. З метою естетичного сприймання кольору впроваджується детальний розгляд 
особливостей кожного кольору. Важливими є ті почуття, які виникають під час перегляду палітр.  

- навчальна робота на комп’ютері (із детальним поясненням вчителя) з опцією 256 кольорів; 
- творча робота на комп’ютері (малювання будинків і вибір кольорів для їх оформлення - учні 

копіюють будинок-ікону 4 рази. Така опція дозволяє вибрати 256 кольорів).  
 Третій етап заняття передбачає таку роботу: 
- взаємооціювання (учні переходять від комп’ютера до комп’ютера і підписують малюнки, тобто 

дають відповідь на питання "хто живе у цьому домі?", висловлюючи власний здогад; потім результати 
порівнюються: де оцінки спостерігачів співпадають з поставленою темою і чому? При цьому звертається 
увага учнів на усвідомлення того, що через колір можна спілкуватись досить успішно – реклама 
демонструє це щодня.); 

- бесіда (при підведенні підсумків учні виносять власні "вироки" роботам своїх однокласників 
(вдалі, невдалі) і при цьому пояснюють свої слова. Учитель звертає увагу на індивідуальність смаків 
кожного оцінювання учнями робіт своїх однокласників, виходячи з критеріїв цілісного і гармонійного 
зображення та звертаючи увагу на індивідуальні смаки). 

- перемальовування малюнка з комп’ютера на листок із використанням традиційних засобів.  
Розглянувши та проаналізувавши детально урок такого плану,  приходимо до висновків про те, що: 
І. Організація та проведення інтегрованого уроку такого виду потребує відповідних технічних засобів 

навчання та базових навичок учнів, а також творчого підходу та креативного мислення з боку педагога, а 
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отже, – відповідного його фахового рівня. 
ІІ. Структура інтегрованого уроку загалом не відрізняється від будови звичайного предметного уроку, 

різниця між стандартним уроком з образотворчого мистецтва та інтегрованим уроком полягає: 
1) в об’ємі знань, який подається на занятті: в інтегрованому уроці він збільшується відповідно до 

кількості предметів, інтегрованих на занятті; через збільшення можливості паралельно, злито подавати 
інформацію (як-от: з інформатики, образотворчого мистецтва і мови);  

2) складових структури уроку (підвищується можливість творчості, точність у роботі). 
ІІ. Інтеграція у навчальному курсі кількох предметів дає можливість: 
- вдало і гармонійно поєднувати матеріал дисциплін гуманітарного і технологічного циклів, при цьому 

досягаючи високого рівня креативності та взаємообміну думками на занятті; 
- значно підвищити якісний рівень заняття через можливість більш активної та різноманітної роботи, 

яку пропонує комп’ютер, швидко та ефективно виконувати завдання; 
- сприяти вихованню естетичних смаків, творчості і фантазії, розвитку творчих здібностей учнів; 
- враховувати індивідуальні смаки та індивідуальні особливості кожного учня; 
- сприяти позитивному сприйняттю матеріалу; 
- покращити мотивацію навчання, зміцнювати інтерес до навчання; 
- вдало поєднувати традиційні методи роботи на уроці з новітніми інформаційними технологіями; 
- поєднувати творчу та навчальну роботу на комп’ютері. 
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В  статье  рассматривается  явление интеграции и особенности его реализации на занятиях 
художественного воспитания в главной школе (Hauptschule) Австрии в условиях профильного обучения. 

Zagorulko L.P  Organization of the Integrated Artistic Education Classes at Hauptschule in Austria in Terms of  
Trend  Education. 

The article deals with the problem of integration and the peculiarities of its realisation in art education at 
Hauptschule in terms of  trend education in Austria. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

У статті розглядаються шляхи використання інтегрованого підходу до формування комунікативної 
компетентності майбутніх вчителів. 

Освіта в Україні передбачає вдосконалення навчального процесу, наближення його до вимог 
сучасного суспільства, яке потребує високоосвічених, інтелектуально розвинених, комунікативно компетентних 
громадян. Ці ідеї закладені у Державному стандарті з української мови, у Концепції мовної освіти в Україні, 
вони відбиті у чинних шкільних програмах і підручниках. Діючими програмами з української мови і мовлення для 
початкових класів загальноосвітніх шкіл передбачено розвиток розумової і творчої діяльності учнів через 
взаємопов′язане навчання рідної мови та розвиток умінь використовувати здобуті знання, застосовуючи засоби 
інтеграції та оптимізації навчання.  

Аналіз спеціальної літератури з даної проблеми свідчить про те, що багато питань у сучасній лінгводидактиці 
недостатньо досліджені, зокрема способи інтеграції видів мовленнєво-художньо-музичної діяльності з метою 
формування комунікативної компетентності майбутніх учителів. Проблемою комунікативної компетентності 
учителів займаються І.А. Зязюн, Г.Ф. Грінченко, Л.І. Рувинський, М.М. Солдатенко та інші науковці. 

Теоретичні проблеми лінгводидактики мають важливе значення для удосконалення процесу навчання рідної 
мови, визначення питомої ваги лінгвістичної теорії і мовленнєвої практики у розвитку особистості майбутнього 
вчителя. Для сучасного вчителя необхідним стає осмислення таких понять, як мовна і мовленнєва компетенція 
учнів, комунікативна компетентність, спілкування та його різновиди, лінгвостилістико-комунікативна основа 
навчання мови, інтеграція та ін. Відомо, що слово "компетенція" означає "добра обізнаність із чим-
небудь" [1]. Термін "компетентність" є похідним від слова "компетентний". Слово "компетентний" 
означає: 1) той, хто володіє компетенцією; 2) обізнаний у певній галузі [1].  

Поняття компетентності органічно зв'язано з дефініцією "компетенція". По суті, компетентність - це 
сукупність компетенцій, її ядро, серцевина. Відзначимо, що в різних тлумачних словниках поняття 
"компетентний", хоча і дещо відрізняються за своїм змістом, але включають два загальних аспекти: 1) 
певні знання людини у певній галузі, яка з чим-небудь добре обізнана, тямуща; 2) певні повноваження, 
повноправність [2]. Компетентний характеризується як: 1) той, хто має достатні знання в певній галузі, 
який з чим-небудь добре обізнаний, тямущий; який ґрунтується на знанні, кваліфікації; 2) який має певні 
повноваження, повноправний, повновладний [4]. 

Як правило, словники ототожнюють поняття "компетентність" і "компетенція", хоча в дійсності 
кожне із них несе свій смисл. Компетентна людина, яка не володіє повноваженнями (компетенціями), не 
зможе повною мірою і в соціально значущих аспектах їх реалізувати. Англомовні словники рельєфніше й 
адекватніше розкривають сучасний зміст поняття "компетентність", де на перший план виходить 
категорія "здатність до дії" як уміння використовувати знання у практичній діяльності; як певні стратегії 
для реалізації творчого потенціалу особистості. Поняття компетентності, пов'язане зі здатністю 
відповідати вимогам високого рівня складності, включає систему вчинків. Поняття компетентності 
інтегрує когнітивний, мотиваційний, етичний, соціальний і поведінковий компоненти. Бути 
компетентним - значить уміти мобілізувати у цій ситуації набуті знання і досвід. 

Одним зі шляхів формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя є використання 
інтегрованого підходу. Поняття "інтеграція" означає "об′єднання чогось у єдине ціле" [4;5].  

Розрізняють інтеграцію за змістом (залучення матеріалу з інших, дотичних предметів) та інтеграцію 
за способами пізнавальної діяльності, якими є спостереження, мислення, мовлення. В навчальному 
процесі можуть застосовуватися обидва способи [6]. 

До теперішнього часу мало з'ясовано, які саме форми, методи, прийоми є найбільш перспективними, 
що є визначальним у доборі дидактичного матеріалу, саме тому для формування комунікативної 
компетентності виникла потреба у створенні системи інтегрованих уроків мови і мовлення, яка має на 
меті: 

− пробудити у дітей почуття національної гідності і свідомості, бажання творити добро людям; 
− якомога повніше створювати повноцінні умови для розкриття духовного світу дитини, її 

загального розвитку; 
− постійно розвиваючи уяву дитини, сприяти вмінню творчо вживати мовні засоби. 

Сьогодні особливої ваги надано творчим урокам, оскільки в них розробляється система умов для 
майбутньої творчого потенціалу учнів, яка не можлива, на наш погляд, особливо у початковій школі, без 
розвинутого уявлення, уяви. 
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Особливий вплив на розвиток творчих здібностей дитини та словесної творчості має інтеграція видів 
художньої діяльності (література, музика, живопис тощо), завдяки чому образи уяви стають значно 
яскравіші, емоційно насиченіші. 

Найбільш продуктивними в навчанні виявилися такі способи інтеграції видів художньої діяльності: 
− розвиток умінь декламувати вірші в супроводі музики чи співу; 
− мелодекламація супроводжується пластичним етюдом; 
− драматизація; 
− слухання й оцінювання інструментальної і вокальної музики різних жанрів; 
− зіставлення картини та тексту історичної пісні-думи, музичних творів різних історичних 

епох, різноманітних за жанрами; 
− зіставлення та оцінювання історичних літописів та творів на сучасну історичну тематику; 
− побудова триптихів в уяві дітей (літературно-музично-художні композиції); 
− створення власних музичних та художніх творів за самостійно обраною темою; 
− формування вмінь інтегрувати виконання двох (або декількох) видів музичних творів різних 

жанрів (дует: виразне читання поезії у хоровому (вокальному) або інструментальному супроводі); 
− дует: виконання вокалів класичного спрямування та виразне читання поезії; 
− пластичний етюд у літературно-музичному супроводі. 

Умови успішного поєднання видів художньої діяльності визначаються сукупністю таких параметрів: 
− основних дидактичних і розвивальних цілей; 
− теми дидактичного матеріалу; 
− досвіду дітей, індивідуальних особливостей; 
− виду мовленнєвої діяльності; 
− жанру, стилю створюваного висловлювання; 
− рівня творчості та самостійності; 
− форми викладу (усної чи письмової). 

Активна соціальна діяльність людини значною мірою залежить від розвитку навичок монологічного 
(наприклад, виступ перед аудиторією) і діалогічного мовлення (уміння вести бесіду, дискусію, диспут). 
Потребами часу зумовлюється діалогізація усних монологічних форм мовлення: "Промова в основному 
має бути подібна до звичайної бесіди" [7]. Зважаючи на це, вчитель повинен сформувати в учнів уміння 
підтримувати контакт з аудиторією, швидко і адекватно реагувати на репліки слухачів. 

В Україні риторичне слово має значні традиції, тісно пов'язані з рідною культурою, етнопедагогікою. 
Вони збережені передусім у численних прислів'ях та приказках, що мають лягти в основу дидактичного 
матеріалу з риторики. 

Таблиця 1 
Інтеграційний підхід до проведення занять з ділової мови 

⇒  Проведення фрагментів уроків 
(занять) 

   
 ⇒  Мікровикладання 

   
⇒  Читання, складання словесних малюнків, драматизація 

  
⇒  Пошукова робота студентів з української мови 

  
⇒  Сприймання й оцінка музичних творів 

  

Педагогіка 
Ділова мова 
Риторика 
Музика 

Мистецтво 
Педагогічна 
майстерність 

⇒  Спостереження за картиною 

   
 ⇒  Зіставлення явищ музики і живопису, виконання малюнків 

за їх мотивами 
   
 ⇒  Огляд преси 

 
На основі узагальнення досвіду роботи учителів у виробленні риторичної майстерності визначилися 

такі методичні прийоми: виразне читання тексту, спостереження над мовленнєвою поведінкою оратора, 
самоспостереження з метою вдосконалення власного мовлення в кожній конкретній ситуації, аналіз 
дискурсу, самоаналіз, саморецензування власного виступу на задану тему, порівняльного аналізу 
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відредагованих текстів і тих, що потребують правки, створення текстів різних мовленнєвих жанрів 
(доповідей, виступів, повідомлень, рефератів, діалогів, ювілейних промов, приватних листів та ін.).  

Досягти цього можна за умов підвищення рівня викладання лінгводидактичних предметів, використання 
інтегрованого підходу до навчання мови у вищих навчальних закладах. 

Отже, пропонований підхід веде до якісних зрушень у формуванні комунікативної компетентності майбутніх 
вчителів, активізує мовно-естетичний досвід і чуттєво-мовленнєві орієнтації студентів, розширює знання майбутніх 
вчителів про виражальні засоби, сприяє розумінню взаємозв′язку змісту, форми і функції висловлення. 
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РОЗВИТОК ІНТЕГРОВАНОГО МИСЛЕННЯ  МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ У 
ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД ШКІЛЬНОЮ ПІСНЕЮ 

Автор статті розкриває особливості взаємозв’язку різноманітних навчальних дисциплін у процесі 
підготовки  музиканта-фахівця до роботи над шкільною піснею з дитячим колективом. 

Підготовка майбутнього вчителя початкових класів та музики потребує вирішення цілої низки 
методичних і практичних завдань. Педагог-музикант у початковій школі повинен досконало знати 
специфіку психології молодших школярів, володіти лекторськими та організаторськими навичками, 
умінням керувати музично-пізнавальною діяльністю своїх вихованців, знанням особливостей дитячого 
голосового апарату й охорони дитячого голосу тощо.  

Сам урок музики є зразком інтегрованого заняття, під час якого учні знайомляться з музичними 
жанрами, із творами окремих композиторів, вивчають основи нотної грамоти, опановують ази хорового 
співу.  

У процесі підготовки до самостійної діяльності в школі майбутні фахівці-музиканти вивчають такі 
навчальні дисципліни, що знаходять своє безпосереднє практичне втілення на уроках з таких навчальних 
дисциплін: 

− "Музична література"; 
− "Теорія музики"; 
− "Постановка голосу"; 
− "Музичний інструмент"; 
− "Диригування"; 
− "Аналіз музичних творів". 

Зазначимо, що проблемі підготовки музиканта в окремих галузях присвячені праці О. Апраксіної [1], 
І. Гадалової [2], О. Раввінова [3], О. Ростовського [4], В. Шацької [5] тощо. 

Метою нашої статті є аналіз особливостей роботи майбутнього фахівця над шкільною піснею, в 
процесі якої він використовує свої знання з різноманітних навчальних дисциплін та розвиває навички 
інтегрованого мислення. 

Вчитель музики передусім проводить із дітьми вокально-хорову роботу на музичних заняттях. Тому 
він повинен сам добре володіти своїм голосом, технікою диригування, гри на інструменті. До цих умінь 
слід також додати знання з хорознавства, психології і з методики музичного виховання.  

Власне, робота над шкільною піснею на уроках музики вимагає послідовного проходження декількох 
етапів, до яких педагог має бути готовим. Охарактеризуємо стисло особливості кожного з етапів. 

Першим етапом є вступне слово вчителя. На цьому етапі слід використати  лекторські навички та 
знання з вікової психології, що допоможуть цікаво й доступно розповісти  учням про композитора, поета 
та про саму пісню. Для цього слід також бути обізнаним у галузі музичної літератури. Справжній 
фахівець повинен обирати не лише форму викладення матеріалу, доступну для дитячого сприймання, але 
й віднаходити цікаві факти з життя композитора, поета, відомості про історичну епоху. Це сприяє 
розвитку світоглядного кругозору як школярів, так і самого педагога. Пробудити дитячий інтерес до 
музичного твору – головне завдання вступного слова, яке треба проголошувати творчо й винахідливо.  

Наступним етапом роботи над піснею є її прослуховування. Не завжди є можливість ознайомитися з 
аудіозаписом пісні у виконанні професійного колективу. Оскільки найчастіше пісню виконує сам 
вчитель, то йому треба вміти чітко й виразно співати. Такою підготовкою майбутній фахівець займається 
на уроках постановки голосу та вокалу. Якщо вокальні дані закладаються природою, то уміння ними 
користуватись може бути розвиненим.  

Для демонстрації пісні школярам педагогу зовсім не обов’язково мати  великий і сильний голос. 
Головне – наявність активного слуху та виразної інтонації. Слід підібрати зручну тональність для 
демонстрації пісні, котра зовсім не обов’язково має співпадати з тональністю, в якій пісню будуть 
розучувати діти. Саме тут музиканту-педагогу потрібні концертмейстерські навички та уміння 
виконувати акомпанемент у транспонованому вигляді. Для швидкої транспозиції потрібно здійснити 
гармонічний аналіз супроводу. Тому тут стануть у пригоді знання з гармонії та з теорії музики. В 
опануванні навичок концертмейстера велику роль відіграє й уміння оформити гармонічний супровід у 
зручній фактурі. Від виразності виконання пісні залежить її вплив на дитячу аудиторію та на бажання 
учнів її розучувати. 

Після прослуховування пісні настає час бесіди вчителя з учнями про її характер та зміст. На цьому 
етапі педагог повинен застосувати навички, набуті при вивченні навчальної дисципліни "Аналіз 
музичних творів", адаптуючи їх до дитячого сприйняття. Найзручніше бесіду про пісню будувати у 
формі відповідей школярів на поставлені вчителем запитання.  
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Використовуючи знання із засобів музичної виразності, які й формують пісенний образ, педагог 
повинен влучно та конкретно сформулювати запитання. На нашу думку, спочатку слід запитати про 
темп, ритм і гучність музичного твору. Саме такі запитання є найбільш простими для школярів, 
потребуючи чіткої, конкретної відповіді.  

Вже на початковому етапі музичних занять учні можуть відповісти й на більш складні запитання про 
характер мелодичного руху, якщо до цього вони розглядали його особливості на прикладі інших 
музичних творів. Ефективним засобом може стати порівняльна характеристика вивчених раніше засобів 
музичної виразності пісень і нового твору.  

Таким чином, разом зі школярами педагог здійснює аналіз музичного тексту: визначає лад та розмір 
пісні, її форму, особливості мелодичного й ритмічного малюнків тощо.  

Це все логічно підводить школярів до наступного етапу – усвідомлення жанру пісні. Здійснивши 
аналіз її характеру та змісту, учні разом із учителем визначають жанрову основу пісні: танцювальну, 
маршову чи власне кантиленну. Тут варто закріпити учнівські знання про жанр у музиці, бо це питання є 
одними із головних вже на початковому етапі музичних занять. Для визначення образності пісні 
доцільним буде використання різноманітних формулювань характеру музики, запропонованих 
О. Ростовським [4]. Крім запитань, які потребують лише конкретного мислення у вигляді відповідей про 
темп і гучність музики, форму, зміст її тексту, слід формулювати й такі запитання та завдання, які 
спрямовані на усвідомлення ідеї твору, авторського ставлення до тексту. Наведемо приклад таких 
запитань: 

− Яка головна думка цього твору? 
− З яким настроєм автори змальовують героя (природу, події тощо)? 
− Що підтверджує цей настрій? 

 Такі запитання допомагають дітям словесно виражати свої думки, спонукають до осмисленого 
сприйняття музики.  

Лише успішно пройшовши всі ці етапи, можна приступити до безпосереднього розучування пісні. В 
багатьох випадках учителеві треба транспонувати твір у зручну для учнів тональність, яка не порушує 
природності звучання дитячих голосів. Обрана тональність повинна відповідати стану й готовності 
голосів хористів у кожному конкретному випадку. При вивченні пісні постають різноманітні проблеми, 
пов’язані з виконавською технікою: співацька установка, дихання, дикція, артикуляція, звукоутворення  
тощо. Їх вирішення проводиться комплексно не лише під час розучування пісні, але й при виконанні 
вокальних вправ та розспівок. 

Розглянувши основні етапи роботи над шкільною піснею, можна дійти висновку, що в підготовці до 
цього виду педагогічної діяльності беруть участь різноманітні навчальні дисципліни. Тому рекомендуємо 
педагогам постійно розробляти спеціальні завдання, спрямовані на розвиток необхідних навичок.  

Так, у курсі гармонії можна використовувати завдання з транспонування гармонічних послідовностей 
у певній фактурі; у класі основного інструменту – з  підбору акомпанементу до шкільних пісень; під час 
вивчення музичної літератури – складання для школярів коротких оповідань про композиторів та їх 
твори; при викладанні аналізу музичних творів – написання коротких інтонацій та складання запитань 
про зміст і характер музики для дитячої аудиторії. Виконання цих завдань сприятиме розвитку 
інтегрованого мислення студентів та усвідомленню ними важливості і взаємозв’язку різноманітних 
навчальних дисциплін у фаховій підготовці педагога-музиканта.   
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ІНТЕГРОВАНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ 

У статті представлені аналіз та узагальнення досвіду використання інтегрованих форм навчання  у 
процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації  художньо-технічної творчості 

учнів. 

Професійна педагогічна освіта передбачає формування особистості студента-громадянина, потребує 
активізації його творчих сил та здібностей, а це неможливо без глибоких змін у системі підготовки 
спеціалістів, без підвищення їх загальноосвітнього рівня, професійної майстерності та мобільності, без 
формування інтелектуальних якостей. 

Одним із провідних напрямів реформування системи національної освіти є посилення гуманізації 
навчально-виховного процесу, яка передбачає підготовку майбутнього вчителя початкових класів до 
організації художньо-технічної творчості учнів, забезпечення його сучасними технологіями формування 
творчої особистості учня. 

Проблемі посилення творчої спрямованості професійної підготовки майбутнього вчителя завжди 
приділялася належна увага, зокрема таким її аспектам, як: пізнання суті педагогічної творчості, 
організація художньо-технічної творчості, обґрунтування ефективних форм і методів розвитку творчих 
здібностей майбутніх учителів. 

Теоретичні проблеми професійної підготовки і формування особистості вчителя розглянуто в працях 
О.А. Абдуліної, О.А. Дубасенюк, І.А. Зязюна, М.П. Лещенко, І.Ф. Прокопенка, С.О. Сисоєвої, В.О. Сла-
стьоніна, О.С. Солодухіної; зміст, методи, форми навчання у вищих навчальних закладах – у публікаціях 
І.М. Богданової, О. Бульвінської, П.М. Воловика, А.С. Линди, В.О. Онищука, М.М. Фіцули та ін. 
Питання педагогічної технології вищої школи досліджені українськими вченими (А.А. Алексюк, 
В.Ю. Биков, В.І. Бондар, С.С. Вітвицька, С.У. Гончаренко, Р.С. Гуревич, В.А. Козаков, О.Г. Мороз, 
Н.Г. Ничкало,  В.К. Сидоренко, С.О. Сисоєва та ін.). Проблеми інтегрованих форм навчання розробляли 
в своїх працях такі педагоги-науковці, як Н.М. Бібік, І.М. Дичківська, М.Г. Іванчук, О. Отич, 
В.В. Пилипчук , О.П. Рудницька, В.П. Тименко та інші. 

Метою цієї статті, що становить одну із складових нашого дослідження, є аналіз та узагальнення 
досвіду використання інтегрованих форм навчання у процесі підготовки майбутніх учителів початкових 
класів до організації художньо-технічної творчості учнів. 

Сучасна початкова школа шукає гнучкі форми організації навчання. Заняття не можуть залишатися 
незмінними, і шляхи їх удосконалення різноманітні. Одним із актуальних напрямів підвищення 
ефективності підготовки майбутнього вчителя початкових класів до організації художньо-технічної 
творчості учнів є інтегрування навчальних дисциплін, під яким слід розуміти взаємне узгодження 
завдань з одного боку, та створення умов для поглибленого засвоєння навчального матеріалу – з іншого. 

Інтегрування завдань із різних предметів на змістовому, мотиваційному та процесуальному рівнях 
позитивно перебудовує весь навчальний процес, а також сприяє поєднанню в одній дисципліні 
узагальнених знань і вмінь. 

У Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи України інтеграція визначається як один із 
основних напрямів відродження національної школи. Метою інтегративних процесів є відображення їх у 
змісті освіти, що відбувається в сучасній науці та виробництві, запровадження ряду інтегративних курсів 
з метою формування цілісної наукової картини розвитку природи і суспільства та усунення навчального 
перевантаження. 

У Державній національній програмі "Освіта" (Україна ХХІ століття) визначені стратегічні завдання 
реформування змісту освіти, до яких входять: 

− відбір і структурування навчально-виховного матеріалу на засадах диференціації та 
інтеграції, забезпечення альтернативних можливостей для одержання освіти відповідно до 
індивідуальних потреб та здібностей; 

− орієнтація на інтегральні рухи, пошук нових підходів до структурування знань як засобу 
цілісного розуміння та пізнання світу [1: 5]. 

Одним з найбільш важливих принципів мистецької освіти є принцип інтеграції. Він ґрунтується на 
тому, що "елементи всіх мистецтв завжди і всюди одні й ті ж самі, та кожне з мистецтв містить у собі в 
усій повноті решту" [2: 170]. 

Слово "інтеграція" походить від латинського слова "integer", що в перекладі означає "повний, 
цілісний". Інтеграція – це об’єднання в ціле раніше ізольованих частин. Інтеграційний урок – урок, який 
проводиться на основі інтеграції знань про певний об’єкт вивчення, одержуваних засобами різних 
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навчальних дисциплін. Помилково інтегровані уроки називають по-різному: міжпредметні, комплексні, 
суміщені, але жодна з цих назв не відповідає суті такого уроку, це – різні дидактичні поняття. 
Міжпредметні зв’язки передбачають включення до уроку запитань і завдань з матеріалу інших 
предметів, що мають допоміжне значення для вивчення його теми. Це окремі, короткочасні фрагменти 
уроків, які сприяють глибшому сприйманню та осмисленню якогось конкретного поняття. Наприклад, на 
уроках читання в 3-му класі з теми "Прийди, весно, з радістю!" вчитель у бесіді активізує ознаки картин 
природи всередині чи наприкінці весни, залучає дитячі малюнки на весняну тематику. В цьому випадку 
маємо справу з міжпредметними зв’язками уроків природознавства та малювання. Якщо ж учитель 
проводить урок на тему "Художній образ весни", на якому зінтегровано зміст із різних предметів і учні 
включаються в різні види діяльності, щоб у їхній свідомості та уяві виник художньо-літературний образ 
весни, то такий урок вважаємо інтегрованим.  

Визначаючи інтеграцію мистецтв як послідовність етапів переходу від функціонування окремих видів 
мистецтв до різних варіантів їхньої взаємодії, О.П. Рудницька відповідно до цих етапів розглядала й 
процес формування художніх уявлень про різні типи і форми інтеграції мистецтв та аспекти інтеграції 
мистецьких знань: від опанування художньої мови моносенсорних мистецтв до відчуття і розуміння 
різних форм їх органічного сполучення. На цій основі вона обґрунтувала рівні інтеграції мистецтв, 
художніх уявлень та знань у галузі мистецтва: теоретичний і емпіричний, міжпредметний і внутрішньо-
предметний, художній і позахудожній. Зв’язки, які виникають у ході інтеграції, відзначаються більшою 
варіативністю, різноманітністю і дозволяють цілісно охопити не тільки мистецькі явища, але й уявлення 
про мистецтво, мистецькі знання та художні враження. Саме тому інтегративний підхід, який передбачає 
різні варіанти, форми та етапи взаємодії мистецтв і сприяє формуванню в особистості полісенсорності, 
багатомірності відчуття й осягнення світу, набуває сьогодні пріоритетності у мистецькій освіті [3: 237-
239]. 

Крім того, аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що багато аспектів цієї важливої 
проблеми потребують подальшого поглибленого вивчення.  

У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях приділяється належна увага підготовці майбутніх 
учителів до педагогічної творчості, але в той же час проблема, присвячена інтеграційним формам 
підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів у 
навчальному процесі вищого закладу освіти, залишається недостатньо вивченою. 

Розглянемо мету та завдання інтегрованих уроків у контексті різних видів мистецтва як один із 
сучасних варіантів занять, як шлях творчого спілкування вчителя зі школярами. Підготовка майбутніх 
вчителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості включає завдання комплексної 
побудови інтегрованих дисциплін естетичного циклу: формування потреби у спілкуванні з мистецтвом; 
накопичення морально-естетичних уявлень, освоєння етико-естетичних скарбів у творах різних видів 
мистецтва; здатність до асоціацій між просторовими, часовими та словесними видами мистецтва; 
розвиток інтегративних властивостей мислення та художнього сприймання, виховання уяви, інтелекту. 

Процес викладання дисциплін художньої-естетичного циклу має зорієнтуватися на інтегративному підході.  
Існуюча практика вивчення певних різновидів мистецтва розглядається як однобічна, неповна і не 

забезпечує цілісної підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньої-технічної 
творчості учнів. Тому вважаємо за доцільне ввести до навчальних планів вивчення інших різновидів 
мистецтва, яке може відбуватися у межах предметно-інтегративної моделі навчання. Модель має 
ґрунтуватися на виборі профілюючого виду мистецтва як домінантного, доповнення його вивчення 
предметним викладанням інших мистецьких дисциплін та запровадження інтегрованого спецкурсу на 
зразок "Методика викладання художньої праці".    

У системі вищої освіти, зокрема на педагогічному факультеті Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, забезпечується комплексна підготовка вчителів початкових класів до 
проведення уроків трудового навчання, образотворчого мистецтва та художньої праці. Комплексна 
система включає в себе: методичну та практичну (фахову) підготовку студентів; педагогічну практику; 
різні організаційні форми позанавчальної роботи зі студентами. 

На заняттях викладачі намагаються створити відповідні умови для художньо-технічної творчості й 
реалізації творчих здібностей та інтересів майбутніх учителів початкових класів, бо саме вони 
розвиватимуть творчу активність школяра, координуватимуть всю систему педагогічного впливу для 
формування позитивного ставлення до будь-якої творчої діяльності, в тому числі й до художньої праці. 
Майбутні вчителі початкових класів виконують завдання, що передбачають поступовий перехід від 
репродуктивної до репродуктивно-творчої, а далі й до художньо-творчої діяльності, що дає змогу 
забезпечити єдність інформаційного, почуттєво-емоційного, діяльнісного компонентів естетичної культури. 

Слід зазначити, що майбутній фахівець – основний чинник у реформуванні освіти. Він має не тільки 
володіти своїм предметом, але й уміти вільно орієнтуватися у відповідній галузі знань, здійснювати 
інтеграцію в рамках суміжних дисциплін, будувати навчальні плани, формувати в учнів навички 
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самоосвіти. Все це під силу педагогу як творчій індивідуальності. Вчитель такого рівня професіоналізму 
бачить високий особистісний смисл всього, що відбувається в процесі професійної діяльності. 

Нова технологія розвивального навчання "Дизайн-освіта", зміст інтегрованого курсу "Методика 
викладання художньої праці", основи дизайну як творчого методу проектування та процесу створення 
гарних речей, етапи художньо-технічної творчості молодших школярів впроваджені в практику сучасної 
підготовки майбутніх учителів початкових класів.  

Програма з художньої праці, розроблена В.П. Тименком, ґрунтується на засадах художньої педагогіки 
і розвиваючого навчання. Триєдина загальноосвітня мета досягається способом комплексного і 
різнобічного впливу на учнів засобами мистецтва: художнім словом, кольором, лінією малюнка, 
предметно вираженим образотворенням із різних пластичних матеріалів. Архітектонічні види творчості, 
інтегровані з образотворчим мистецтвом, забезпечують взаємодію та взаємодоповнюваність правої 
(художньо-образної) й лівої (словесно-логічної) півкуль мозку, сприяють повноцінному розвитку 
інтелектуальної, емоційної і вольової (дієво-практичної) сфер духовного життя особистості.  

Структура програми містить блоки четвертих та узагальнених тем занять із триєдиною метою, а 
також варіативні теми. Художньо-образне формування тем, блоків В.П. Тименко спрямовує на 
актуалізацію, в першу чергу, мотиваційної сфери особистості, а не техніко-технологічної, як у всіх інших 
варіативних програмах з трудового навчання. Спочатку у дітей пробуджується бажання працювати, 
забезпечуються предметно-маніпулятивні дії для втілення словесних і графічних образів у різних 
легкооброблюваних матеріалах. Автор спрямовує діяльність дітей від уяви, фантазії до кінчиків пальців, 
від дитини до мистецтва, а не навпаки [4]. 

Художня праця – це діяльність, метою якої є створення матеріальних і духовних цінностей 
образотворчими, конструктивними й декоративними засобами. Складовими змісту предмета є елементи 
кольорознавства, графіки, композиції, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну тощо. В.П. Тименко 
пропонує систематизувати програму курсу за віковими особливостями. Адже 6-7-річним дітям 
притаманне конкретно-чуттєве, художньо-образне сприймання довкілля. Спонукаючи дітей до точної 
диференціації та інтеграції кольорів, відтінків, форм, звуків, запахів, текстури матеріалів, можна досягти 
повноцінних образів сприймання. 

Розвиток навчання і виховання "через мистецтво", залучення до конструювання, дизайн-освіти є 
природовідповідною основою для художньо-технічної діяльності молодших школярів. Художня праця – 
це інтегрований курс у змісті початкової освіти, адже формується цілісне міжпредметне утворення. Цей 
предмет у загальноосвітній школі інтегрується з "Природою", "Ознайомленням з навколишнім світом", 
"Рідною мовою", "Читанням", "Математикою", "Музикою". У процесі навчання ставлення учнів до 
навчальної діяльності стає емоційно-позитивним, творчим. 

 Ми вважаємо, що завдяки інтегрованим урокам стає можливим функціонування системи взаємодії 
видів мистецтва в учбовому процесі; ефективний естетичний вплив на формування художньо-технічних 
інтересів і потреб молодших школярів, їх евристичний розвиток на основі залучення до творчої 
діяльності (слухацької, виконавської тощо). Особливості комплексного впливу різних видів мистецтва у 
навчальному процесі – це не додаткове залучення на уроці одного виду мистецтва іншого. Мистецтво – 
це рівноправний учасник пізнавальної діяльності, виховного процесу та творчого розвитку. 

Інтегрована форма навчання уроку "Художня праця" демонструється та аналізується на лабораторно-
практичних заняттях курсу "Методика викладання художньої праці" майбутніми вчителями початкових 
класів. Студенти вчаться поєднувати локальні знання з кожного предмета в широку, цілісну картину 
світу. Тема заняття містить зміст, образ, емоційний стан, моральне та естетичне значення. Загальна 
структура інтегрованих занять включає в себе:  

І. Вступ – постановка мети, завдань уроку, актуалізація опорних знань, необхідних для свідомого 
сприйняття його змісту, повідомлення плану роботи. 

ІІ. Основна частина – розкриття змісту навчального матеріалу. 
ІІІ. Заключна частина – підведення підсумків, організація та обговорення виставки робіт, оцінювання 

роботи учнів, визначення домашнього завдання.  
Основна частина уроку більш варіантна порівняно зі вступом та заключною частиною. Це 

обумовлюється багатьма факторами, а саме: об’єкти вивчення бувають абстрактними і конкретними.  
Основна частина уроку складається з розвитку конструктивно-художніх умінь:  

1. Словесне образотворення (відбуваються формулювання творчих задумів у художній формі: 
складання загадки, декламування віршів, інсценізація, фрагменти казок). 

2. Колірно-графічне образотворення: 
• уміння розробляти ескізи (графічні проекти, макети, моделі, композиції), які б ілюстрували 

словесно сформульовані творчі задуми; 
• уміння орієнтуватися у способах образотворення і вибирати з них особистісно-ціннісний (одна 

група учнів розфарбовує зображення орнаменту, виконаного простим олівцем (ескіз); решта на основі 
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ескізу викладає орнамент (за вибором) – з природних матеріалів, із м’якого дроту, ниток, тканини, 
паперу тощо); 

• уміння технічно грамотно реалізувати прийоми образотворчого мистецтва або художньої праці 
(розмішування гуаші на палітрі, розм’якшення і розкачування пластиліну, вирізування деталей для 
аплікації орнаменту з кольорового паперу тощо. Особлива увага надається поясненню правил безпечної 
роботи й охайності). 

3.  Предметно виражене образотворення (практична робота) виконується варіативно у складі творчих 
груп учнів. Наприклад, виготовлення "Казкової рибки":  

1 група. Аплікація з паперу в техніці "мозаїка".  
2 група. Карбування на фользі (чеканка).  
3 група. Аплікація з природного матеріалу. 
4 група. Ліплення з пластиліну.  
5 група. Конструювання з кольорових ниток.  
Учитель забезпечує школярам педагогічну ситуацію вільного вибору художньо-трудових завдань 

відповідно до їхніх вікових, психофізіологічних можливостей і потреб у формотворенні, в декоруванні. 
На лабораторно-практичних заняттях інтегрованого курсу "Методика викладання художньої праці" 

майбутні вчителі початкових класів вчаться інтегрувати художню працю з образотворчим мистецтвом 
або іншими навчальними предметами. 

 Отже, інтеграція – це процес взаємопроникнення наук, внаслідок якого основні компоненти 
суміжних дисциплін синтезуються в цілісну систему, тобто об’єднуються знання та вміння різних 
галузей наук в єдину цілісну картину світу. Щоб вирішити подібну проблему, слід використати 
інтеграцію різних навчальних предметів. Для цього необхідно чітко розуміти та усвідомити, що 
інтегрувати і як це робити. На допомогу майбутнім педагогам ми розробили методично-практичні 
рекомендації щодо проведення інтегрованих уроків: 

1. Перш ніж приступити до проведення інтегрованих уроків, учитель має ознайомитися з тим, які 
уроки можна поєднувати, щоб це поєднання було логічним. 

2. Інтегрований урок повинен об’єднувати в собі зміст декількох дисциплін, які пов’язані спільною метою. 
3. Підбір цікавого, змістовного матеріалу, використання достатньої кількості наочного матеріалу. 
4. Використання методів і прийомів роботи з урахуванням психолого-педагогічних особливостей класу. 
5. Перш ніж проводити інтегровані уроки, вчитель початкових класів має ознайомитися з 

методикою проведення та структурою таких уроків, вільно володіти навчальним матеріалом 
інтегрованих предметів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

У статті розглядається  використання текстів українських народних пісень на 
заняттях із сучасної української мови. 

Духовний світ особистості не може існувати поза духовним життям суспільства, основою якого є 
національна ментальність. Спільна для всього народу, вона дає змогу об'єднати його інтелектуальний 
потенціал для подальшого розвитку культури.  

Найважливішою громадянською рисою особистості є національна свідомість, любов до рідної землі, 
до свого народу. До його духовних цінностей, які найповніше розкрились у різних фольклорних жанрах.  

Найяскравіше життя українського народу представлене в піснях, про що ще в 1827 році писав М. 
Максимович: "… вони мають безсумнівну гідність, і між піснями племен слов'янських займають одне з 
перших місць… У цьому відношенні навряд чи якась країна може називатись такою пісенною, як 
Малоросія: там кожна пора року, кожне заняття в сільському побуті й житті сімейному супроводжуються 
особливими піснями" [1: 7, 13]. 

Український народ протягом століть жив у неволі, а проте не втратив своєї національності – своєї 
мови, звичаїв, світогляду, гідності. У цьому велику роль відігравала й відіграє народна пісня. 

"З усіх видів української культури пісня завоювала найбільшу популярність у народів світу і є 
найвагомішим внеском нашої нації у міжнародну духовну скарбницю, що одностайно ствердила 
зарубіжна громадськість", - відзначає Г. Нудьга, аналізуючи вислови музикантів, мовознавців, 
фольклористів і політиків про пісенну творчість нашого народу [2: 133].         

У музичному відношенні українська пісня надзвичайно мелодійна. Це світ оригінальної і мальовничої 
музики. Важко відповісти на запитання, що більше привертає увагу – мелодія чи поетика українських 
пісень. Неповторність виявляється і в музиці, і в слові, все разом створює особливий, оригінальний 
стиль. П. Чайковський із цього приводу писав: "Є щасливо обдаровані натури… і щасливо обдаровані 
народи. Я бачив такий народ, народ-музикант, - це українці" [2: 93]. 

У пісні музика поєднується зі словом. Поетичне слово діє на свідомість людини, викликає в неї 
думки, уявлення. Музика впливає на почуття, створюючи відповідний настрій. Якщо мелодія і слово 
об’єднуються в пісні, вони охоплюють всю людину, її розумову й емоційну сферу діяльності. Особливо 
великий вплив на духовність особистості мала народна пісня. Вона супроводжувала людину від 
народження й до кінця життя. Народна пісня зв’язує нас із минулими поколіннями, які колись закликали 
весну,  жали жито, щедрували, чумакували, йшли на бій із ворогами, плакали й жартували; у ній відбиті 
всі вияви існування української нації: релігійні вірування та звичаї, погляди на мораль, ставлення до 
природи, прагнення до волі. 

Видатний український педагог Г. Ващенко відзначив: "Українська народна пісня чи не найяскравіше 
за всі види усної  народної творчості здатна передавати специфіку свідомості, художнього мислення, 
поглядів на виховання своїх творців і носіїв. Це одна з багатьох причин, яка зумовлює необхідність 
глибокого вивчення української пісенності як засобу національного виховання" [3: 217]. І там же: 
"Народна пісня є одним з наймогутніших чинників у вихованні національної свідомості нашого народу" 
[3: 222]. 

Виходячи з вищесказаного, видається доцільним використання народної пісні на  заняттях із сучасної 
української мови. Викладання лінгвістичного матеріалу включатиме елементи інтегрованого навчання з 
курсом народознавства.  

Наведемо приклади використання народної пісні при вивченні "Фонетика" для студентів 
педагогічного факультету. 

На вступному занятті для висвітлення питання "Територіальні діалекти української мови" можна 
запропонувати прослухати магнітофонні записи українських пісень у виконанні мешканців або 
фольклорних колективів певних територій. 

Завдання: 
1. До якого діалекту української мови належить запропонований запис? 
2. Визначіть фонетичні, морфологічні, лексичні особливості діалекту. 

Ой, ходіть сон коло окон, 
А дрімота коло плота. 
Питаєца сон дрімоти: 
- Дє ми будом ночоваті ? 
- Ми там будом  ночоваті, 
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Дє хатінка тєплєсєнька, 
Дє дітінка малєсєнька. 
Там ми будом ночоваті 
І дітінку колихаті. 
Ой, люлєнькі-люлі, 
Ой, люлєнькі-люлі. 

                             Колискова пісня "Ходіть сон" записана в с. Листвин  Овруцького району. 
При вивченні голосних та приголосних звуків для їх характеристики та виділення з мовленнєвого 

потоку викладач має широкі можливості використання різних за жанром пісень – історичних, 
календарно-обрядових, соціально-побутових тощо. 

Наприклад: Ой, на горі да женці жнуть, 
                     А попід горою, 
                     Попід зеленою 
                     Козаки йдуть. 
                     А попереду Дорошенко 
                     Веде своє військо, 
                     Веде запорозьке хорошенько 
                                         Історична пісня "Ой, на горі да женці жнуть" [4: 82]   

Завдання: 
1. Підкресліть у тексті голосні звуки, дайте їм фізіолого-акустичну характеристику. 
2. Підкресліть приголосні звуки. Охарактеризуйте їх. 
Певні труднощі для використання текстів пісень має наступна тема – "Позиційні чергування 

голосних та приголосних звуків" – через малу кількість слів із явищами асиміляції, дисиміляції, 
спрощення, але все ж їх можна підібрати. 

Завдання: 
1.     Знайдіть у текстах явища асиміляції, дисиміляції, дайте їм характеристику. 

 Гей, запряжем ми, братці, 
Панове молодці,  
Та ті новії вози; 
Ой та поїдемо, братці, 
Панове молодці, 
В Кремень-город на базар. 
             Чумацька пісня "Гей, запряжем ми, братці [5: 82] 
 
- Ой ви, хлопці безштаньки, 
Заспівайте веснянки! 
Зиму зимували, 
Штанів не непряли! 
- А ми – дівочки отцевські, 
Гулять не гуляли. 
Полотна напряли! 

                      Веснянка "Ой ви, хлопці безштаньки" [6: 29]. 
 

Та перейди, місяцю, 
Через нашу вулицю, 
А на нашій вулиці 
Всі хлопці молодці, 
били жабу на колодці, 
Розділили всім по ніжці. 
А хлопчику ціла жаба, 
Щоб любила стара баба. 
Йому баба не годиться, 
Йому дівка судиться. 

                   Веснянка  "Та перейди місяцю" [6: 29-30]. 
Як народні, відомі пісні літературного походження. Їх тексти теж можна використовувати для 

ілюстрації мовних явищ.  
           Сядем у купочці тут, під калиною, 
            І над панами я пан! 
            Глянь, моя рибонько, - срібною хвилею 
            Стелиться в полі туман. 

                                 "Ніч яка місячна"  (М. Старицький) [7: 255]. 
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              Ґандзю моя, Ґандзю мила, 
              Чим ти мене напоїла? 
              Чи любистком чи чарами, 
               Чи солодкими речами? 

                                   "Ґандзя"       (Д. Бонковський) [7: 126]. 
 

Для фонетичного членування потоку мовлення на фрази, такти, фонетичні слова, склади й 
фонетичної транскрипції  підійде такий текст: 

                Гей, у лузі червона калина, 
                Гей, гей, похилилися; 
                Чогось наша славна Україна, 
                 Гей, гей, засмутилася. 
                А ми ж тую червону калину, 
                Гей, гей, та піднімемо; 
                А ми ж свою славну Україну 
                 Гей, гей, та розвеселимо! 

                                     Історична пісня "Розлилися круті бережки" [4: 91] 
У сучасних збірниках вправ із української мови як ілюстративний матеріал найчастіше 

використовуються літературні джерела. Тексти народних пісень, різноманітні за змістом і формою, 
характером і часом застосування, зроблять заняття більш наповненими й цікавими. Вони сприятимуть 
використанню інтегрованого навчання з курсами народознавства й дитячої літератури. 

У піснях виявляється багатство духовного життя українського народу, його талановитість, 
обдарованість, мудрість, морально-етичні та естетичні ідеали. Їх вивчення – засіб формування 
національної свідомості нашої молоді. 
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современного украинского языка. 

В статье рассматривается  использование текстов украинских народных песен на занятиях по 
фонетике современного украинского языка. 

Levkivska O.A. The Employing of lyrics of Ukirainian folk songs in Teaching Modern Ukrainian phonetics. 

The article features the employing of lyrics of folk songs in teaching Modern Ukrainian phonetics. 
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ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ В УМОВАХ  
ПОЗАШКІЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОСВІТИ 

Стаття присвячена проблемі вдосконалення музично-виконавської підготовки в умовах позашкільної 
спеціалізованої освіти. У роботі охарактеризовані зміст та структура музично-виконавського процесу, 

визначені можливості створення комплексної системи художньо-творчого розвитку учнів. 

Гармонійний розвиток творчої особистості в процесі музично-виконавської підготовки є одним із 
найважливіших завдань музичної педагогіки сьогодення, оскільки сучасна освіта орієнтується на 
гуманізацію, на відродження національно-історичних традицій, на формування людини з високим рівнем 
духовності, здатної зберігати й приумножувати культурні надбання нації. Вирішення цієї проблеми 
пов’язане із залученням кожного школяра до реальної співтворчості та до інтелектуального діалогу у 
процесі засвоєння мистецьких цінностей, що відбувається головним чином під час опанування музичного 
інструмента, творчо-пошукового процесу пізнання й інтерпретації музичних творів.  

Слід зазначити, що багатоскладова комплексна природа виконавського мистецтва, його традиції та 
особливості функціонування в сучасному музичному житті суспільства зумовлюють змінність поглядів 
педагогів-музикантів різних поколінь на виконавську діяльність та наповнюють новим змістом процес 
музично-виконавської підготовки. Загальними завданнями модерної музично-виконавської підготовки є  
розвиток  любові до музичного мистецтва, осмисленості сприйняття та здібності до емоційного відгуку 
на нього, забезпечення всебічного оволодіння музично-виконавськими навичками й уміннями, які 
дозволяють учням виконувати музичні твори різних стилів і жанрів, розкривати їх художньо-образний 
зміст, висловлюючи при цьому своє ставлення та проявляючи власне розуміння. В наш час існує 
ґрунтовна методична система навчання гри на музичному інструменті (зокрема фортепіано), розвитку 
слухо-творчої сфери та музичного мислення, оволодіння інструментально-технічними навичками. Ці 
питання висвітлені в працях відомих вітчизняних та зарубіжних педагогів-музикантів (О. Алексєєв, 
Л. Баренбойм, Т. Беркман, Т. Воробкевич, О. Гольденвейзер, Й. Гофман, Б. Землянський, Г. Коган, 
Н. Любомудрова, В. Макаров, К. Мартінсон, Б. Міліч, Я. Мільштейн, Г. Нейгауз, Г. Прокоф’єв, 
Р. Савицький, С. Савшинський, Т. Смірнова, А. Стоянов, Є. Тимакін, С. Фейнберг,  Г. Ципін, 
О. Щапов, Б. Яворський).  

Предметом дослідження були теоретичні основи музичного виконавства (В. Бєлікова, О. Бодіна, 
М. Давидов, Я. Мільштейн, В. Москаленко), педагогічні умови формування творчих здібностей та 
музично-естетичної культури (Л. Баренбойм, М. Барінова, О. Грисюк,  Н. Гузій, Г. Мартьянова, 
О. Рудницька, В. Шульгіна, О. Щолокова), розвиток творчої активності учнів шляхом залучення їх до 
різних видів музичної діяльності (Б. Асафьєв, В. Бабій, Д. Кабалевський, Г. Рігіна, Н. Терентьєва, 
В. Тушева). Суттєвий внесок у педагогічні пошуки зробили й дослідження з музичної психології 
(Д. Богоявленська, Л. Бочкарьов, С. Науменко, В. Петрушин, С. Рубінштейн, Б. Теплов).  

У сучасних науково-педагогічних працях, присвячених питанням змісту, форми та методів музичної 
освіти й виховання (А. Король, Т. Кротова, Л. Кузьминська, М. Матковська, В. Рагозіна, В. Холоденко та 
ін.) проблема гармонійного розвитку творчої особистості посідає одне з чільних місць. По-різному 
визначаючи структуру творчого процесу та характеризуючи прояви творчості в їх різновидах, 
дослідники встановлюють тісний зв’язок між розвитком інтелектуально-пізнавальної сфери, загальної 
культури особистості та її творчим потенціалом, підкреслюючи важливість не лише результатів 
творчості, а насамперед тих змін, котрих зазнає суб’єкт творчої діяльності. У зв’язку з цим головним 
завданням постає така організація роботи, за якої учень міг би якнайкраще розвивати свої здібності, бути 
задоволеним результатом  діяльності, отримувати насолоду від спілкування з музикою.  

Традиційна методика навчання гри на фортепіано в більшості випадків спрямована на технологічну 
однобічність розвитку учнів; засвоєння теоретичної інформації відбувається переважно відокремлено, 
без тісного зв’язку з виконавським процесом. Це заважає практично застосовувати знання, а  засвоєний 
учнями протягом року репертуар та оволодіння виконавською майстерністю обмежує їх музично-
естетичні враження, не створює можливості для мистецької самореалізації в процесі інтерпретації 
музичних творів. Ускладнення програмних вимог від класу до класу, без зв’язку з життєвим та 
виконавським досвідом школярів, відсутність їх власного творчого ставлення до музично-виконавської 
діяльності призводить до того, що вони припиняють навчання в позашкільних спеціалізованих 
мистецьких закладах або після завершення курсу не бажають продовжувати музичну освіту, не 
орієнтуються в музичному просторі та не стають справжніми поціновувачами мистецтва. Тож  
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традиційний зміст і технології музично-виконавської підготовки в умовах навчально-виховного процесу 
позашкільного спеціалізованого закладу не відповідають сучасним вимогам і потребують забезпечення 
комплексного впливу всіх елементів системи музичної освіти. Важливість дослідження особливостей 
процесу музично-виконавської підготовки зумовлюється тим, що їх розуміння визначає методичні 
прийоми та форми роботи викладача позашкільного закладу, передбачає цілеспрямоване вмотивоване 
прагнення до використання найбільш ефективних педагогічних технологій, прогнозування шляхів його 
подальшого удосконалення. 

Мета цієї публікації полягає в обґрунтуванні сутності музично-виконавської підготовки в умовах 
позашкільної спеціалізованої освіти, у визначенні концептуальних позицій щодо підвищення її 
ефективності завдяки застосуванню інтегративної технології навчання. Тут ведучим фактором є 
систематичне, послідовне засвоєння учнями музично-теоретичної інформації та технологічних 
художньо-виконавських умінь, формування естетичного ставлення до музики, комплексний розвиток 
загальних, музичних, творчих здібностей. До переліку закладів позашкільної спеціалізованої освіти в 
галузі культури та мистецтва входять дитячі музичні школи та школи мистецтв (початкові спеціалізовані 
мистецькі навчальні заклади). Процес  навчання тут ґрунтується на засадах органічної єдності музичного 
виховання, що являє собою цілеспрямований, систематичний розвиток музичної культури та музичних 
здібностей особистості; виховання емоційного відгуку на музику, розуміння й глибокого переживання її 
змісту; музичної освіти, котра розглядається як процес засвоєння знань, умінь та навичок, отриманих під 
час навчання та необхідних для музичної діяльності, що створює найкращі можливості для становлення 
творчої особистості [1].  

Виконавство як вид діяльності в музичному мистецтві розвиває художньо-творчі здібності 
особистості, позитивні риси характеру, допомагає виробити власні життєві орієнтири через переживання 
та виконавську співтворчість в ході реалізації авторського задуму. Це створює певне напруження 
духовної сфери суб’єкта навчання, оскільки сприяє передаванню змістовної сутності музичного твору, 
його художніх образів, думок і почуттів, потребує активності, творчої ініціативи. Змістом у мистецтві 
традиційно вважають всі смислово-інформативні компоненти твору, які виражають собою ідею, ціннісні 
орієнтири, тобто надматеріальну, духовну інформацію, пропущену крізь людську свідомість.  

Отже, необхідною передумовою виконавської діяльності є здатність до ідеальної "переробки" 
конкретно-звукових музичних уявлень у художній образ, котрий М. Каган називає плодом духовної 
діяльності людини, що одночасно є "переживанням, поняттям, ідеєю, ідеалом"; такий образ "відкритий 
для співтворчості людей, які його сприймають, повинні його пережити, інтерпретувати, "прикласти" до 
свого досвіду та духовного світу, тим самим продовжуючи творчий процес, розпочатий митцем" [2: 19].  

Створення виконавського образу музичного твору в уявленні учня надає можливість вільно 
орієнтуватись у виборі засобів його втілення, формує певний план дії при постановці та при реалізації 
художньо-виконавських завдань, визначає шляхи й прийоми роботи над подоланням звукових і 
технічних труднощів, розвиває його художню, виконавську самостійність. Усвідомлення образу 
забезпечує не тільки творче ставлення до музичного твору й допомагає вибрати його найкращий 
виконавський варіант, а ще й здійснює контроль за якістю виконання. О. Гольденвейзер підкреслює: 
"Тільки якщо у виконавця є ясний художній намір, якщо музика звучить у нього всередині., він зуміє 
використати і свої технічні ресурси, і, по можливості подолати недосконалість інструмента, та головне –  
захопити слухачів" [3: 130].  

Однак виконавська діяльність передбачає не тільки проникнення у виразно-смислову сутність 
музичної мови, але й усвідомлення конструктивно-логічних принципів побудови матеріалу, вміння 
розбиратись у нотному тексті музичного твору, у стильових та жанрових ознаках, в особливостях 
будови, створюючи на його основі власний виконавський задум. Об’єктивне розуміння музичних явищ у 
цілому або окремого художнього твору потребує залучення знань із різних галузей, що допоможе 
сформувати всебічне й цілісне уявлення про зміст музичного твору та ефективно здійснювати музично-
виконавську діяльність. "Ніяка виконавська творчість неможлива, якщо у свідомості виконавця немає 
відповідного попереднього запасу інформації, якщо він не підготовлений до цього своїм попереднім 
розвитком, вихованням", – констатує Я. Мільштейн [4: 20].  

Цілісне пізнання творів мистецтва, осягнення їх емоційно-образного змісту, розуміння нотного тексту 
як засобу передачі художньої інформації, оволодіння основами виконавської техніки та здатність 
адекватно вирішувати художні задачі спирається на міцну музично-теоретичну базу. Тож основою 
музично-виконавської діяльності виступають теоретичні знання, які утворюють раціональний рівень 
музичної свідомості учня. Опанування учнем музичного твору – процес тривалого формування 
художньо-звукових уявлень та технічних навичок, в якому грамотне прочитання авторського тексту 
шляхом художнього й аналітичного пізнання поступово переростає в його творчу інтерпретацію, що 
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потребує смислового й оцінного ставлення до нього в єдності теоретичного (раціонального) та 
почуттєво-образного (емоційного) рівня його пізнання.  

Отже, успіх у навчанні більше пов’язаний із умінням вільно, осмислено читати музичний текст, яке 
досягається розвитком слухових і рухових уявлень на основі зорового сприйняття та аналізу всіх його 
елементів у взаємозв’язку; засвоєнням ідейно-естетичної, змістової та емоційної інформації художнього 
твору. Є. Ліберман наголошує, що "з перших кроків необхідно прищеплювати учням навички 
одночасного емоційного та інтелектуального  підходу до читання тексту. Читання тексту – це читання 
контексту!" [5: 219]. У той же час С. Савшинський звертає увагу на те, що на початковому етапі навчання 
часто відбувається неусвідомлене, безсистемне накопичення навичок, що гальмує подальшу плідну 
роботу та залишає виконавця  на "механіко-фонетичній стадії сприйняття нотного тексту", де нота є 
лише знаком до піаністичної дії. Дослідник закликає залучати учнів до вдумливого, творчого вивчення 
музичних творів, підкреслюючи, що в такому разі успішне вирішення художньої задачі стане 
позитивним фактором стимулювання музично-виконавської діяльності [6]. Аналогічні поради знаходимо 
в О. Гольденвейзера, Й. Гофмана, Я. Мільштейна, Г. Нейгауза.  

Охоплення музичного твору цілісно й водночас диференційовано дозволяє довільно оперувати 
внутрішньо-слуховими уявленнями, а накопичення творчих імпульсів у процесі спостереження музичних 
явищ стає цінним досвідом для створення власних образів, які учень прагне виявити в реальному 
звучанні інструмента, використовуючи при цьому певні прийоми й у той же час активно їх засвоюючи. 
"Сама музика більше говорить серцю та розуму музиканта, ніж додаткові вказівки", – стверджує 
С. Фейнберг [7: 48]. З огляду на це зазначимо, що особистісна позиція, як риса ставлення виконавця-
піаніста до авторського тексту, може базуватись тільки на відмінному знанні музичного матеріалу, на 
розумінні музичної мови, сутності творчості композитора, на тонкому відчутті форми, стилю, образної  
будови музики. М. Фейгін підкреслює, що "кожний виконавець підходить до свого індивідуального 
тлумачення твору шляхом глибокого вивчення авторського тексту та розкриття підтексту", а самостійно 
знайдене, здобуте, в такому разі "пробуджує радість пізнання, вчить методу роботи та стає міцним 
досягненням учня" [8: 9].  

Перебування в стані творчого пошуку поглиблює пізнання музичного мистецтва; забезпечує 
когнітивно-емоційну та рухливу орієнтацію у виконанні; сприяє засвоєнню твору на рівні музичної мови; 
створює умови для повноцінної роботи над інтерпретацією та технічними засобами, які дозволять її 
втілити; формує активну позицію учня в процесі навчання.  

Зважаючи на сказане вище, зазначимо: музично-виконавська діяльність, основана на перетворенні, 
систематизації та на узагальненні учнями глибоких свідомих знань музично-теоретичного матеріалу, 
потребує комплексу розумових і супутніх технічних операцій, спрямованих на виявлення зафіксованого 
в нотному тексті музичного твору виразного потенціалу та на реалізацію його в звучанні, вимагає 
володіння широким спектром художньо-естетичної, музично-історичної інформації, спеціальними 
уміннями й навичками. Ця діяльність стає можливою тільки в результаті впливу всієї системи освіти та 
виховання, багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів життєдіяльності школярів та завжди пов’язана 
з творчістю. Її об’єктом виступає конкретний музичний твір, глибоке проникнення в зміст якого 
висвітлює знання особистості автора, його стилю та характерних ознак творчості, самого процесу 
творення, пошук засобів виразності, поєднання музичного образу з історико-культурним контекстом, 
знаходження власних шляхів для сприймання, оцінки та інтерпретації.  

Отже, за роки навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах, чия 
специфіка зумовлена діалектичною єдністю загальної (музичне виховання) і спеціальної (професійної) 
освіти, учні повинні отримати різнобічні та змістовні знання в процесі роботи над музичним твором; 
зрозуміти об’єктивні закономірності музичного мистецтва; розвинути загальні, музичні й творчі 
здібності; розширити художню компетенцію, сформувати свої естетично-оцінні судження; бути 
здатними до самореалізації в творчому процесі інтерпретації музики. Тож педагогічні пошуки повинні 
спиратись на принципи інтеграції змісту освіти, на створення необхідної моделі цілісної системи 
навчання, яка забезпечить спрямування комплексу методів педагогічного впливу на формування 
особистості майбутніх носіїв та творців високої духовної культури через їх безпосередню участь у 
мистецькій творчості.  

На нашу думку, вирішити існуючі в предметній системі музичного навчання протиріччя між 
розрізненим засвоєнням знань та необхідністю їх синтезу, комплексного застосування на практиці може 
інтегративна технологія навчання. Саме вона створює цілісність змісту освіти, достатню для 
усвідомленого навчання гри на музичному інструменті, допомагає встановленню внутрішніх зв’язків у 
процесі пізнання мистецтва. Ефективність музично-виконавської підготовки в такому випадку залежить 
не тільки від якості викладення кожного окремого предмета, а насамперед від взаємозв’язку та 
взаємоузгодженості їх змісту, оптимального врахування навчально-виховних задач, зумовлених 
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специфікою кожного, відповідної побудови та відбору матеріалу. Виховання музиканта на основі синтезу 
спеціальних та музично-теоретичних дисциплін дозволяє подолати відставання теорії від практики, 
ліквідувати розрив між слуховим та моторним засвоєнням музичного твору, виховувати творчу 
особистість. Систематичне та послідовне засвоєння учнями музично-теоретичної інформації й 
технологічних художньо-виконавських умінь, формування естетичного сприймання та особистісного 
ставлення до музичного твору дозволяє здійснювати навчання таким чином, щоб вузлові моменти 
музичного матеріалу засвоювались учнями одночасно й паралельно при виконанні різних творчих 
завдань. Плідний зв’язок музично-виконавських і теоретичних дисциплін виявляється в єдності 
методології виконавської творчості та принципів роботи над музичним твором: від початкового 
сприйняття й осягнення його змісту до наступного поглиблення й конкретизації при виконанні, та на 
заключній стадії – до втілення свого виконавського задуму.  

Предмет спеціального фортепіано служить однією з важливих ланок формування виконавця, озброює 
учнів вмінням орієнтуватися в історико-стильових тенденціях та в закономірностях музики, передбачає 
проникнення у зміст музичних творів шляхом його всебічного аналітичного осмислення та емоційно-
образного сприйняття. За допомогою концентрування навчального процесу навколо двоєдиної мети 
осягнення художньо-образного змісту музичного твору та забезпечення різноманітних умов його 
виразного відтворення на інструменті вирішуються різні завдання по формуванню виконавця-початківця. 
Зокрема це формування художнього мислення учня на основі розвинутих творчих здібностей; виховання 
музичного слуху та здатності до аналітичного осмислення музичного матеріалу; практичне засвоєння 
теоретичних знань через виконавську діяльність і виховання виконавських навичок на основі художнього 
осмислення музичних уявлень.  

Розвиваючи художнє та музичне мислення, викладач повинен активно залучати учнів до різних видів 
музичної діяльності, поглиблювати теоретичні знання протягом всього періоду навчання, намагаючись 
"не тільки довести до учня так званий "зміст" твору, не тільки зацікавити його поетичним образом, але й 
надати йому докладний аналіз форми, структури в цілому та в деталях, гармонії, мелодії, поліфонії, 
фортепіанної фактури", "прищепити йому ту самостійність мислення, методів роботи, самопізнання та 
вміння досягати мети, які називаються зрілістю, порогом, за яким починається майстерність" [9: 147 – 
148].  

Теоретичні знання, набуті учнями, повинні бути пов’язані з їх музично-слуховим досвідом та з 
практичними навичками; у такому разі вони здійснюють безпосередній вплив на ефективність 
опанування музичного інструмента, дозволяють впевнено почувати себе в процесі виконання. Активне 
залучення учнів до різних видів творчої діяльності підвищує ефективність музично-виконавської 
підготовки, оволодіння музичними творами будь-якого жанру.  

Застосування слухо-аналітичної роботи над музичним репертуаром, планомірного та систематичного 
поповнення знань на основі музично-теоретичного аналізу творів, організації поетапної роботи над 
виконавськими проблемами, переважання проблемного викладу матеріалу із використанням 
нетрадиційних та інтегрованих уроків сприяє активізації виконавської діяльності, творчо-пошуковому 
процесу інтерпретації творів, підвищує чутливість учнів до власного виконання. Узагальнення та 
систематизація музичної інформації, в свою чергу, покращує якість набутих виконавських навичок, 
стимулює зацікавленість у надбанні  музично-теоретичних знань, забезпечує творчу активність у всіх 
видах музичної діяльності, дає потужний  запал для  розвитку творчої індивідуальності.  

Таким чином, реформування освітнього процесу вимагає відповідних змін у змісті, формах, у методах 
роботи викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, передбачає пошук 
нових інтегративних технологій, спрямованих на формування творчої особистості майбутніх носіїв та 
творців високої духовної культури. Значним підґрунтям для цього стає розуміння особливостей процесу 
музично-виконавської підготовки учнів і забезпечення внутрішніх зв’язків у процесі пізнання музичного 
мистецтва, поглиблення духовно-творчих орієнтацій та  перенесення акценту з вивчення музичний 
творів на їх використання як засобу художньо-творчого розвитку учнів. 
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Липская С.Л. Особенности музыкально-исполнительской подготовки учащихся в условиях 
внешкольного специализированного образования. 

Статья посвящена проблеме усовершенствования музыкально-исполнительской подготовки в условиях 
внешкольного специализированного образования. В работе охарактеризованы содержание и структура 
музыкально-исполнительского процесса, определены возможности создания комплексной системы 

художественно-творческого развития учащихся. 

Lipska S.L. The peculiarities of music-performing training of students in the proсess of out-of-school specialized 
education. 

The paper dealswith raining the music performance level in out-of-school specialized education istablishments. 
The very plot and structure of music performance process are defined, the posibilities of raising the level are 

stated as the creation of the complex system of artistic creative development of the students. 
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РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ  

У статті з позицій акмеології розглядається рефлексивний компонент творчої активності 
майбутнього вчителя музики. 

На сучасному етапі розвитку суспільства перед вищою школою ставиться задача готувати кадри, що 
можуть активно і творчо діяти, швидко адаптуватися до нових, часто мінливих умов. Є очевидним факт, 
що лише високий рівень теоретичних розробок у педагогіці і пов'язаних з нею науках, дозволяють 
намічати стратегію розвитку і розробляти моделі бажаного стану системи освіти, здійснювати 
планомірне керування нею.  

У дослідженнях педагогів і психологів, присвячених проблемі впливу особистості педагога на учнів 
(Н. Тализіна, В. Сластьонін, В. Кан-Калік, А. Мудрик), підкреслюється, що лише вчителі, що досягли 
розвитку своєї творчої індивідуальності, здатні робити найбільші "внески" у формування особистості 
вихованців, впливати на їхні життєві змісти і цінності, стимулювати розквіт творчих сил і здібностей 
дітей. Багато дослідників, які вивчають становлення й розвиток особистості сучасного вчителя 
(В. Сластьонін, В. Рогов, Л. Митіна, М. Віленський, С. Бегідова), підкреслюють важливість переведення 
його з об'єктної в суб'єктну позицію, тобто позицію активного професійного самовиховання. 

В основі нових підходів до удосконалення вищої освіти лежить ідея особистісно-орієнтованого 
навчання, сутність якого полягає в гуманізації педагогічного процесу, поважному ставленні до 
особистості студента як суб'єкта пізнання, спілкування, соціальної творчості, що вимагає виявлення і 
розвитку потенційних можливостей кожної молодої людини, створення умов для прояву її самобутності. 
Це спричинило появу на порядку денному питання вивчення механізмів саморозвитку особистості, її 
самоактуалізації, оскільки розвиток, освіта особистості не закінчуються з одержанням диплома, а, 
можливо, тільки починаються. У зв'язку з цим перед ВНЗ стоїть задача – дати установку майбутньому 
фахівцеві на самореалізацію, самовдосконалення, досягнення вершин професіоналізму, тобто формувати 
його з позицій акмеології. 

Акмеологія, як область інтегративного людинознавства, розглядає людину як цілісний феномен і 
досліджує причини її саморуху до вищих досягнень. Формування особистості фахівця з позицій 
акмеології дозволяє розглядати підготовку майбутніх учителів під новим кутом зору.  

Усвідомлення цієї проблеми знайшло відображення в роботах А. Бодалєва, А. Деркача, О. Дубасе-
нюк, Н. Кузьміної, Л. Лаптєва, А. Саркисян, А. Маркової та ін. На думку науковців, акцент на 
необхідності оволодіння акмеологічною культурою відкриває перед фахівцем необмежені можливості в 
духовно-моральній досконалості, прагненні до професійної компетентності, готовності до ризику, 
пошукові індивідуального стилю діяльності. Акмеологічна культура синтезує всі складові загальної 
культури. Сутність такої культури виявляється в цілісній гармонійності конкретної людини, а цілісність 
особистості виступає критерієм її сутності. 

Як свідчать дослідження, велика частина вчителів має слабко виражену установку на самореалізацію, 
значна кількість педагогів виявляє стійкі стереотипи педагогічного мислення, не має суб'єктної позиції в 
педагогічній діяльності. 

Аналіз внутрішніх обмежень, що заважають учителеві виразити себе, самореалізуватися в 
педагогічній діяльності, виявляє досить слабкі рефлексивні уміння, відсутність великих професійних 
цілей, неадекватність самооцінки, невміння творчо підходити до рішення педагогічних задач, слабке 
уявлення про професійно-значимі якості особистості і механізми їхнього розвитку. І саме в цьому зв'язку 
досить актуальною і перспективною є проблема розробки акмеологічного підходу до підготовки 
майбутнього вчителя, що дозволив би найбільш повно розкрити сутність творчої активності особистості 
студентів-музикантів. 

У контексті викладеного ми розглядаємо акмеологічний компонент як підгрунтя рефлексивного 
компонента творчої активності майбутнього вчителя музики, що забезпечує потребу в професійній, 
творчій праці. У даній статті відстежено декілька видів рефлексії: міжособистісна рефлексія, що, у 
свою чергу, складається з п'яти рефлексивних ліній: комунікативних взаємодій типу "Учитель – 
школа", "Учитель – клас", "Учитель – учень", "Я – Учитель", "Учитель – родина"; 
внутрішньоособистісна рефлексія; предметна рефлексія; антиципація. 

Відомо, що всякий конкретний вид творчості – це прояв особистості, що актуалізується (творить сама 
себе) не тільки в науці, мистецтві, громадському житті, але й у становленні особистісної позиції. 
Трансляція безособових, чисто об'єктивних знань або способів діяльності призводить до того, що студент 
не може виявляти себе у відповідних областях культури і не розвивається як творча особистість. Якщо ж 
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він, опановуючи культуру, робить відкриття у самому собі, при цьому переживає пробудження нових 
розумових сил, то відповідна область культури стає "його світом", простором можливої самореалізації, а 
оволодіння нею одержує таку мотивацію, яку традиційна освіта забезпечити не може. Студент повинен 
уміти сприймати явища культури не тільки як об'єктивацію думки, творчого потенціалу, морального 
вибору інших людей, але й одночасно "пізнавати себе" у вже створеному і розвиватися як "культурно-
історичний" суб'єкт, для якого минуле і майбутнє культури – це його минуле і майбутнє [1].У процесі 
індивідуально-професійного розвитку відбуваються примноження особистісного потенціалу: ефективна 
зміна спрямованості особистості (розширення кола інтересів, зміна потреб, актуалізація ролі мотивів 
досягнення, зростання потреби в саморозвитку); надбання досвіду і підвищення кваліфікації; розвиток 
професійних, важливих психологічних якостей; розвиток індивідуально-ділових якостей (організо-
ваності, ретельності, ініціативності, нормативності поведінки).  

Найбільш повно особистість розкривається в професійній діяльності. У ній людина прагне 
реалізувати свої особисті і професійні якості, розвити свою індивідуальність, завоювати авторитет і 
суспільне визнання. Способом саме такого прояву особистості виступає професійне самовизначення і 
самоствердження. 

А. Деркач під професійним самовизначенням розуміє процес розвитку особистості у професійній 
діяльності на основі найбільш повного використання нею своїх здібностей та індивідуально-
психофізіологічних можливостей. Цей процес не може бути обмежений якимсь одним етапом, він займає  
весь період активної трудової діяльності [2]. 

О. Яблокова і С. Козловський вважають, що процес професійного самовизначення є унікальним і 
неповторним, оскільки в ході його формуються індивідуальний стиль діяльності й інтегровані структури 
психологічних компонентів професійного становлення особистості. У процесі професійного 
самоствердження людина прагне до виявлення зони особистої відповідальності за розвиток своєї 
індивідуальності засобами професійного самоствердження. При цьому вона прагне об'єднати те, що було 
і потенційно є в її особистості, з тим, що позитивно несе в собі її професія. Якщо цього не відбувається, 
то незадоволення реалізацією своїх домагань і обмеженість соціального простору для самоствердження 
веде до зміни ціннісно-змістовної і мотиваційної сфери. Тоді починається процес деградації особистості і 
вона самозатверджується за будь-яку ціну і, як правило, за чийсь рахунок [36: 217]. 

Рефлексивне ставлення людини до власної діяльності є однією з найважливіших умов  глибшого її 
усвідомлення, критичного аналізу і конструктивного удосконалення. Рефлексія знаходить своє 
вираження у так званій нормальній подвійності свідомості, коли індивід по відношенню до самого себе 
одночасно виступає і як об'єкт рефлексії ("Я-виконавець"), і як її суб'єкт ("Я-контролер"), що регулює 
власні дії і вчинки. Важливо відмітити, що рефлексивний аналіз діяльності не є процесом, замкнутим у 
якомусь чисто "індивідуальному просторі" самосвідомості; навпаки, як це показано в загальній і 
соціальній психології, здатність людини рефлексивно поставитися до самої себе і до своєї діяльності – є 
результатом освоєння (інтеріоризації) особистістю соціальних відносин між людьми. Лише на основі 
взаємодії з іншими людьми, коли людина намагається зрозуміти думки і дії іншого, вона виявляється 
здатною рефлексивно поставитися і до самої себе. Іншими словами, індивідуальна внутрішня рефлексія 
заснована на процесах взаємовідбиття, змістом яких є не тільки "моє" розуміння внутрішнього світу 
"іншого", але і збагнення того, як цей "інший" розуміє "мене" [4]. 

Рефлексія – "принцип людського мислення, що направляє його на осмислення й усвідомлення 
власних форм і передумов; предметний розгляд самого знання, критичний аналіз його змісту і методів 
пізнання; діяльність самопізнання, що розкриває внутрішню структуру і специфіку духовного світу 
людини" [5: 579]. 

Будучи системним явищем, рефлексія, як уже зазначалося вище, містить у собі предметну рефлексію, 
внутрішньоособистісну, міжособистісну, а крім того, виділяється педагогічна рефлексія як специфічний 
вид, що включає в себе і предметну, і особистісну, і міжособистісну рефлексії, а також антиципацію.  

У процесі розвитку творчої активності студентів-музикантів передбачається вивести особистість на такий 
рівень самосвідомості, де безперервне творче самовдосконалення буде природним станом майбутнього 
фахівця. Вихід на визначений рівень самосвідомості неможливий без знання і володіння рефлексивними 
процесами. Високий рівень самосвідомості стимулює творчу активність і опосередкує формування 
внутрішніх мотивів і цінностей. 

Рефлексія спрямована на розвиток самосвідомості: на осмислення й орієнтацію дій суб'єкта 
(інтелектуальна рефлексія), на самоорганізацію, рух через самопізнання, самоаналіз себе, свого стану – 
внутрішніх психічних актів, власних форм і передумов, своєї розумової діяльності, цілісного "Я" 
(особистісна рефлексія) і через осмислення (аналіз) людиною особистості і діяльності партнера по 
спільній діяльності, взаємовідбиття суб'єктами один одного (міжособистісна рефлексія). 

Теза про зв'язок творчої діяльності з рефлексією доведений у багатьох філософських і психологічних 
дослідженнях (В. Давидов, Я. Пономарьов, І. Семенов та ін.). Учені вказують на те, що рефлексія містить 
у собі як критичні, так і евристичні початки: вона виступає джерелом нового знання. Встановлено, що 
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провідна пізнавальна функція рефлексії реалізується як усвідомлення засобів рішення поставлених задач 
через визначення шляхів їхнього пошуку. Головна функція рефлексії – забезпечити стійкість включення 
"Я" у цей процес (М. Алексєєв, Ю. Кулюткін, Г. Сухобська й ін.). З рефлексивним рівнем самосвідомості 
пов'язані самоаналіз, самооцінка і самоконтроль кінцевих результатів творчої діяльності з метою корекції 
і самовдосконалення цієї діяльності [6]. 

Отже, з розвитком професійної рефлексії у майбутнього вчителя ми пов'язуємо можливість рішення 
багатьох кардинально важливих питань: підготовки майбутнього фахівця до духовно-творчої самореалізації, 
що виявляється насамперед у відході від шаблонів і стереотипів; у виробленні програми вимог до себе, до 
процесу і результатів діяльності; усвідомлення вчителем змісту своєї професії; знаходження зацікавленого, 
критичного відношення до різних її аспектів; послідовного збагачення професійного досвіду і майстерності.  

Професійно-особистісна рефлексія вчителя музики як якість особистості створює основу для 
наповнення його професійних дій ціннісним змістом, прагненням і здатністю до творчого пізнання і 
перетворення музично-педагогічної дійсності. При цьому суб'єктивно-особистісний аспект рефлексивних 
процесів і відносин у музично-педагогічній діяльності вчителя музики відповідає її емоційно-художній, 
естетичній сутності. 

Кінцевою метою художньо-рефлексивної діяльності вчителя музики варто вважати не тільки 
усвідомлення власного внутрішнього механізму виконання тих або інших дій, розуміння іншого, але і 
наділення самої рефлексії особистісно-значущим змістом. Емоційний аспект рефлексивної діяльності 
вчителя музики відіграє важливу роль, оскільки він запускає в хід мотиваційні механізми, 
інтелектуальний потенціал, "підключає" інтуїцію і т.д. Ці сутнісні особливості професійно-
рефлексивного відношення знаходять конкретне вираження, наприклад, у створенні вчителем цілісної 
емоційно-художньої драматургії уроку, коли художньо-рефлексивна діяльність забезпечує пошук і 
реалізацію шляхів і засобів естетичної комунікації, вимагає від учителя музики прояву здатності до 
емоційно-естетичної ідентифікації власного "Я" з художнім світом музичного твору, до відображення в 
собі емоційно-психологічного стану класу, уміння залучити учнів до "самоспостереження" за своїми 
реакціями і діями, тобто до активного індивідуально-творчого рефлексування музики, коли музика стає 
предметом рефлексії вчителя й учня. 

У широкому значенні професійна рефлексія є системоутворюючою якістю особистості вчителя музики, 
атрибутом його професійного мислення, фактором професійного становлення й удосконалення. У 
конкретнішому вираженні її сутність можна визначити як свідомий психічний процес, організований і 
здійснюваний за участю усієї сфери особистості вчителя-музиканта (художньо-інтелектуальної, емоційно-
вольової і т.д.), як предмет вивчення, аналізу й удосконалення цілісної музично-педагогічної дійсності.   

Ведуче функціональне значення рефлексії в розвитку творчої активності вчителя музики полягає в її 
особливому цілісному впливі на особистість учителя музики – його мотиваційно-ціннісну, 
інтелектуальну і діяльнісну сфери. Основна ознака рефлексивних проявів найбільше зв'язана із 
глибинними й одночасно "інтимними" сторонами особистості педагога-музиканта, з його індивідуальним 
темпераментом і з особливим особистісним розумінням "волі" і "творчості". Результатом є не тільки 
удосконалення професійної майстерності, але і з'ясування особистісного сенсу життя, уявлення про свій 
внутрішній духовний світ. Збагачення професійного "Я" вчителя музики відбувається в ситуації 
рефлексивно-особистісної взаємодії з музикою, з учнями. При цьому рефлексія виступає як акт 
відображення вчителем музики почуттів, думок і дій учнів [7]. 

Виходячи з викладеного, при формуванні рефлексивного компонента творчої активності майбутніх 
учителів музики основні зусилля студентів повинні бути спрямовані на самоаналіз, самопізнання з 
наступною саморегуляцією і самоактуалізацією. Крім того, студентів варто привчати до регулярного 
аналізу дійсності і визначення свого місця в ній, до оцінювання своїх дій збоку. 

Таким чином, рефлексія майбутнього фахівця як його внутрішня психічна діяльність спрямована на 
самопізнання й осмислення ним свого духовного світу, власних дій і станів, ролі і місця у праці. 
Самопізнання є первісним етапом самовдосконалення, власне, того, до чого ми повинні невпинно 
готувати студентів. А самовдосконалення неможливе без вибудовування визначеної життєвої стратегії. 
Неможливо навчитися правильно мислити, розподіляти час, спілкуватися, тим більше правильно діяти, 
якщо всі ці окремі життєві процеси не зв'язані в єдину життєву стратегію, що, крім основної життєвої 
мети, визначає і спосіб її досягнення [8]. Відповідь на питання про сенс життя може дати сам процес 
життя, його організованість і наповненість.  
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ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У статті представлені варіанти інтеграції образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва в 
системі навчання молодших школярів. 

Гуманізація педагогічного процесу як загальна тенденція в освіті кінця ХХ − початку ХХІ століття 
обумовлює широке використання предметів гуманітарного, зокрема художньо-естетичного циклу. На 
думку С. Гончаренка, "гуманізація освіти − це процес переосмислення, переоцінки всіх компонентів 
педагогічного процесу у світлі їхньої людинотворчої функції. Гуманна освіта − це особистісно 
зорієнтована освіта, що проголошує особистість найвищою соціальною цінністю" [1]. 

Засобом гуманізації освіти є її гуманітаризація, тобто переорієнтація освіти з предметно-змістового 
принципу навчання основ наук на вивчення цілісної картини світу й, насамперед, світу культури, 
мистецтва, світу людини. Тому поняття "гуманітаризація" органічно передбачає систему заходів, 
спрямованих на пріоритетний розвиток загальнокультурних мистецьких компонентів у змісті, формах і 
методах навчання й, таким чином, на формування особистісної зрілості, розвиток творчих здібностей 
молодшого покоління. 

На тлі загального інноваційного "буму", який відбувається в українській школі, на сучасному етапі 
розвитку художньої педагогіки особливої актуальності набуває проблема обґрунтування концептуальних 
засад інтеграції змісту мистецької освіти, в тому числі − змісту і технологій інтегрованих курсів. Такий 
підхід сприяє інформаційному збагаченню сприймання, мислення і почуттів учнів за рахунок залучення 
цікавого матеріалу, що дає змогу дитині з різних сторін пізнати якесь явище, поняття, уможливити 
формування в свідомості художньої картини світу. 

Інтеграція мистецьких дисциплін якнайкраще сприяє формуванню у школярів художньої картини 
світу. Художні твори створюють колосальну за шириною охоплення і глибиною інтерпретації художню 
картину світу, в якій відображено не лише сучасне, але й минуле, і навіть майбутнє [2]. Так Б.С. Мейлах 
визначає художню картину світу як відтворення цілісного синтетичного уявлення про конкретно-
історичну дійсність у межах певних просторово-часових діапазонів [3]. На думку багатьох учених, 
художня картина світу є синтезом художньо узагальнених уявлень про природно-соціальні явища, що 
закарбовані в художніх образах мистецтва. Отже, як вимога об’єднання у ціле якихось частин чи 
елементів, використовується такий дидактичний засіб, як інтеграція. 

Звичайно, інтеграція в контексті дидактичних засобів чи принципів має при цьому втілитися у 
навчальні предмети, у формі їх об’єднання і представлення як єдиного цілого. Цілісна картина світу має 
бути спроектована у систему понять і фактів, які б утримувалися у дидактично оформленому вигляді у 
кожному навчальному предметі, і, більше того, у методичних розробках за темою, що вивчається. 
Інтеграція предметів найповніше проявляється тоді, коли між спільними програмами встановлено 
смислову відповідність, коли існує центральна ідея, що об’єднує весь комплекс тем і проблем, які 
розглядаються в межах обох предметів. Тож первинним об’єктом наукового пізнання має бути, певна річ, 
предмет, явище чи їх сукупність, які виступатимуть тим центром, який породжуватиме у суб’єкта 
навчання їх цілісне пізнання. 

Українська сучасна педагогіка активно досліджує стратегію і тактику інтегрованого навчання дітей. 
На думку дослідників, інтеграція (лат. повний, цільний, відтворення) − оригінальне поєднання на уроці 
відомостей різних навчальних предметів навколо однієї теми (О.Я. Савченко). 

Українські вчені вважають, що шляхом інтеграції здійснюється особистісно зорієнтований підхід до 
навчання, і сам учень може обирати "опорні" знання з різних предметів "з орієнтацією на суб’єктивний 
досвід, що склався в нього під впливом як попереднього навчання, так і більш широкої взаємодії з 
навколишньою дійсністю" [4]. 

Слід однак відрізняти уроки інтегрованого змісту від використання міжпредметних зв’язків, які 
передбачають включення запитань і завдань з матеріалу інших предметів, що мають допоміжне значення 
для вивчення певної теми. Також слід розрізняти урок з елементами інтеграції змісту двох чи більше 
предметів від уроку, побудованого за програмою інтегрованого курсу. Науковцями неодноразово 
зазначено, що інтеграція шкільного змісту може бути повною або частковою (С.У. Гончаренко, Н.М. Бі-
бік, О.Я. Савченко та ін.). Часткова інтеграція полягає у поєднанні матеріалу з різних предметів, 
підпорядкованих одній темі. На цій основі будуються інтегровані уроки. Набула поширення інтеграція за 
змістом та за засобами пізнавальної діяльності (спостереження, мислення, мовлення). Зокрема у 
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початковій школі домінує пізнавальна діяльність, що ґрунтується на пропедевтичних знаннях, 
суб’єктивному досвіді учнів, спостереженнях. Тому інтеграція тут застосовується як "стихійна", так і 
"керована". 

Аналіз діючих програм для чотирирічної початкової школи і вивчення досвіду практиків розкривають 
широкі можливості для інтеграції навчального матеріалу з багатьох предметів. Зокрема це ознайомлення 
з навколишнім світом, художня праця, музика і рух. 

Найбільший інтегративний потенціал містять мистецькі дисципліни, зокрема образотворче 
мистецтво, оскільки саме образотворча діяльність є найближчою і найорганічнішою для дитини 
молодшого шкільного віку. 

Художньо-творча діяльність − це не просте копіювання дійсності, а художнє її переосмислення 
завдяки  інтенсивній творчій роботі мозку. Через малюнок набувається вміння відкрито і без страху 
виражати власні ідеї і почуття, бо саме образотворча діяльність тут є синтезуючим, конструктивним, 
об’єднуючим й інтегруючим засобами, від яких залежить внутрішній світ особистості. 

У творчому розвитку молодших школярів засобами образотворчого мистецтва ми виділяємо такі 
творчі якості особистості, які потрібно виховувати: емоційність, сміливість уяви та фантазії; творчий 
склад мислення; творчу свободу особистості. Саме тому образотворча діяльність органічно поєднується з 
музикою, художньою працею, природознавством, літературою та ін. 

В образотворчій діяльності провідну роль відіграють механізми відображення і зображення. Тому і в 
інтегрованих програмах засвоєння дітьми правил, законів і аксіом з образотворчого мистецтва має бути 
обов’язковим. Володіння образотворчою грамотою, що є фундаментом будь-якого творчого процесу, − 
це конструктивно-знакова та формоутворювальна сторони образотворчої діяльності. Б.М. Неменський 
зазначає, що образотворче мистецтво як мова, точніше система мов, ґрунтується на таких вихідних 
елементах, як композиція, лінія, колір, об’єм, простір. За допомогою образотворчого мистецтва автор 
передає свої думки і переживання, які із залученням слова і звука повніше відображатимуть художню 
картину світу. 

Інтегроване викладання мистецтва давно цікавить українських науковців і практиків. Протягом 
останніх десятиліть проблема "використання комплексу мистецтв" у шкільній освіті розробляється в 
Луганську (наукова школа Г.П. Шевченко). Багато уваги приділяє цим проблемам авторський колектив 
під керівництвом Л.М. Масол (інтегрований курс "Мистецтво"). 

У світлі даних проблем актуальними нині постають теорія естетичного універсалізму (В. Личковах) 
та ідеї синергетики. Провідне положення синергетики полягає в тому, що неупорядкованість не є 
тимчасовим явищем, яке треба подолати як недолік, а нормальним станом природних, соціальних і 
психологічних процесів. Аналогічно, самоорганізація хаосу знань − справа не лише систематизованих 
курсів і зусиль учителів, а й справа особистості учня. Мистецтво сприяє не тільки засвоєнню унікальних 
надбань людства, а, щонайперше, створенню власного духовного світу. Дане положення детермінує 
необхідність кардинально змінити погляди на викладання мистецтва [4]. 

Так, якісно новий підхід до художньої освіти пропонує програма Л.М. Масол "Мистецтво" для 
початкової школи, яка ґрунтується на філософських ідеях поліцентричної інтеграції знань (С. Клепко). Її 
реалізація передбачає широке застосування  принципів педагогіки співробітництва, варіативність творчої 
взаємодії вчителів (насамперед музики та образотворчого мистецтва). Пошуки алгоритмів самостійного 
й оригінального поурочного втілення спільного для різних видів мистецтва тематизму під час 
синхронного опанування основ музичного та візуального мистецтв, збагаченого елементами синтетичних 
мистецтв − театрального, хореографічного, екранного, − обумовлює співтворчість педагогів з авторами 
програми в плані вибору навчально–виховного  матеріалу в межах складання орієнтовних списків 
художніх творів для сприймання, аналізу та творчої інтерпретації. 

Аналізуючи підручник для третього класу, складений за програмою "Мистецтво", бачимо, що 
концентрична будова дає змогу варіативно розширювати або зменшувати обсяг окремих концентрів 
залежно від потреб і здібностей вчителя та учнів. 

Наприклад, у концентрі "Краса людської духовності" можна, на наш погляд, розширити розділ, 
присвячений природі та екології, або провести дану тематику наскрізно через матеріал всієї програми 
(оскільки саме природа, ставлення до неї є важливим аспектом для дітей даного віку).  

Образотворчу діяльність учитель повинен самостійно поєднати з музикою, літературою, анімацією, 
оскільки багато подібних творів присвячено саме природі (наприклад: М. Глінка. Жайворонок;                
В. Рєбіков. Ведмідь; Е. Гріг. Пташка; П. Чайковський. Підсніжник; Д. Павличко. Пташка; М. Познанська. 
Мій квітничок; С. Жупанин. Сонячні промені; У. Дісней. Бембі та ін. ). 

Пропонуємо тематичні напрямки організації образотворчої діяльності учнів 3-4 класів: 
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 Тема  Зміст роботи дітей Використання 
суміжних мистецтв 

1. День народження дерева 
або рослини 

2. Карта подорожі 
сонячного промінця 

3. Чарівна скринька пори 
року 

 
4. Подарунок заморському 
другу 

 
5. Збудуймо дім пташині 

(мурашині) 
 
6.  Палітра лісових звуків 
 
7. Герб і прапор нашого 
лісу 

Намалювати "шати" улюбленому деревцю в будь-
яку пору року 
Зобразити схему-подорож у картинках (анімація) із 
зупинками 
Зобразити предмети, елементи, які б 
характеризували ту чи іншу пору року (паперова 
пластика) 
Зобразити предмети, за якими можна відгадати, з 
якою твариною вони асоціюються (вироби з тіста, 
пластиліну) 
Зобразити "будиночок" тварини з використанням 
природних матеріалів 
 
Створити кольорову гаму вражень (стилізовані 
елементи) 
Застосувати об’ємні і рухомі елементи в 
зображенні 

Музика, 
література 
Музика, 
драматизація 
Література, 
музика, анімація 
 
Музика, рухи, 
пластичні 
імпровізації 
Література, 
музика, 
архітектура 
Музика   
 
Література, 
музика 

 

Проте, слід зазначити, що вчителю під час роботи за інтегрованою програмою не варто нівелювати 
значення засвоєння учнями образотворчої грамоти, законів колористики, композиції, перспективи. У 
процесі образотворчої діяльності педагог має ставити евристичні завдання, пропонувати нестандартні 
техніки зображення. Робота в умовах інтеграції мистецтв вимагає швидкої і, разом з тим, організованої 
зміни видів діяльності, тому ймовірно, що в процесі викладання постане потреба у створенні зошита чи 
альбому з друкованою або напівдрукованою основою (аналогічно до зошита з музики). В той же час 
науково-методичне забезпечення такого викладання мистецтва є вкрай незадовільним (за винятком 
київських шкіл, які користуються підручниками Л.М. Масол та Е.В. Бєлкіної "Мистецтво"). 

Нами було проведено опитування вчителів початкових класів СЗОШ № 11, 22, 32, 34 м.Вінниці, яке 
охопило 58 респондентів і мало на меті з’ясувати ставлення педагогів до використання образотворчого 
мистецтва на уроках у початковій школі. Ми хотіли виявити характерні труднощі, що виникають у 
вчителів початкових класів при підготовці таких занять. 

За результатами опитування близько 90% вчителів до даного виду роботи відносяться позитивно, але 
лише 28% опитаних вказали, що використовують твори мистецтва і залучають учнів до образотворчої 
діяльності на інших уроках систематично або досить часто; 15% − час від часу; 3% − іноді. 

Більшість учителів чесно вказали, що поєднують образотворче мистецтво з музикою чи літературою 
достатньо рідко. На уроках природознавства, математики, мови твори образотворчого мистецтва 
використовує всього 2% опитаних учителів. Основними труднощами в підготовці інтегрованих уроків 
учителі визначають: відсутність відповідної методичної бази в школі, складність і тривалість підготовки  
до таких занять, відсутність спеціальної літератури, якісних ТЗН, і лише 10% вчителів визнали власну 
непідготовленість або слабку орієнтацію в різних видах мистецтва. 

Отже, вчителі початкових класів у загальній масі поки що не готові до інтегрованого викладання 
мистецтва. Більше того, основна частина педагогів не відчуває потреби хоча б частково інтегрувати 
образотворчу діяльність з іншими видами діяльності (наприклад мовленнєвотворчою). 

Пропонуємо варіант інтеграції образотворчих і мовленнєвотворчих завдань, можливих для 
використання під час вивчення різних предметів у початковій школі. 

 

№ Образотворча діяльність Мовленнєвотворча діяльність 
Читання  

1 Намалюй квітучу луку Склади казочку про те, як Метелик шукав 
найкращу квітку 

Я і Україна 
2 
 
3 

Розфарбуй осіннє листя і визнач, з якого воно 
дерева 
Виріж з паперу сніжинки 

Створи і виконай за ролями діалог "Я і моє 
деревце" 
Створи віршик − "Сніжинка-балеринка" 

Математика  
4 Склади мозаїчну картинку з геометричних 

фігур 
Склади оповіданнячко "Де я бачив трикутники 
в природі" 

Музика  
5 Виліпи з пластиліну фігурки тварин, "портрети" 

яких ти почув у музиці К.Сен-Санса 
Склади словесний портрет тварин (на вибір) 
Рибки                   Віслючок               Лебідь 
Слони                   Кенгуру                 Півні і кури 
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Таким чином, ідея інтегрованого навчання нині є надзвичайно актуальною, оскільки з її успішною 
методичною реалізацією передбачається досягнення конкурентноздатної освіти, спроможної забезпечити 
кожній особистості право самостійно досягати тієї чи іншої життєвої мети, творчо самостверджуватись у 
різних соціальних сферах. Художня ж картина світу, яка успішно складається в свідомості вихованців 
внаслідок інтегрованого вивчення мистецтва, сприятиме екстеріоризації духовних цінностей у площину 
соціального відчуття і діяльності. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. 
2. Тарасенко Г.С. Екологічна естетика в системі професійної підготовки вчителя: Монографія. - Вінниця: РВВ 
ВАТ "Вінноблдрукарня", 1997. 
3. Мейлах Б.С. "Философия искусства" и "художественная картина мира" //Художественное творчество. - Л.: 
Наука, 1983. 
4. Масол Л. Впровадження нових програм з мистецтва і художньої культури //Мистецтво та освіта. - 2001. - № 3. - 
С. 27-30. 
5. Бєляєв О. Інтегровані уроки рідної мови //Дивослово.-2003. - С. 36-37. 
6. Демченко І. Творчий розвиток молодших школярів засобами образотворчого мистецтва //Рідна школа. - 2002. - 
№ 6. - С. 62-63. 
7. Мистецтво: Програма для загальноосвітніх закладів України. Пояснювальна записка. 1 клас //Початкова школа. 
- 2001. - № 7. 

 
Матеріал надійшов д редакції 10.03.2005 р. 

Максименко Н. Интегрированный подход к организации изобразительной деятельности младших 
школьников. 

В статье представлены варианты интеграции изобразительного искусства с другими видами 
искусства в системе обучения младших школьников. 

Maximenko N.A. Integrated Approach to Coordinating Drawing Activities of Junior Students. 

The article suggests the techniques to integrate visual and other kinds of arts in the process of teaching junior 
students. 
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 (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет) 

ІНТЕГРОВАНА МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  
НА ІСТОРИКО-СТИЛЬОВІЙ ОСНОВІ 

Автор статті доводить необхідність об’єднання музично-теоретичних дисциплін в інтегрований курс 
задля набуття майбутніми вчителями музики вміння історико-стильової орієнтації. 

В умовах бурхливого розвитку цивілізації та посилення інтеграційних процесів завдання 
вдосконалення навчального процесу вищої школи набуває першочергового значення. Національна освіта 
перебуває у стані входження в європейський простір, і тому за необхідне постає перегляд існуючих 
технологій та методик навчання, створення оригінальних та ефективних педагогічних проектів.  

Країни-учасниці Болонської конвенції давно визнали варіативність та інтеграцію пріоритетними 
освітніми принципами. Прагнення до оптимального поєднання диференціації та інтеграції стає 
характерною рисою сьогодення. Інтегрований підхід у сфері мистецької освіти пов’язаний з 
впровадженням шкільних програм інтегрованого типу "Мистецтво", "Художня культура". Такий 
напрямок сучасної мистецької педагогіки містить ще багато невирішених проблем, оскільки  зазначені 
програми лише впроваджуються у навчальну практику. Науковці І. Козловська, Л. Масол, Т. Рейзенкінд, 
О. Щолокова зауважують, що практичну реалізацію інноваційного методу вивчення мистецтв 
гальмують: по-перше, неготовність учнів до засвоєння змісту інтегрованих курсів і, по-друге, 
непідготовленість вчителя до відповідної діяльності. Саме вирішення останнього питання є завданням 
вищих мистецько-педагогічних закладів. Переорієнтація освітнього процесу до потреб загальноосвітньої 
реформи є актуальною проблемою сучасності. 

Відомо, що діяльність музикантів-педагогів вирізняється з-поміж інших широкопрофільністю. 
Поєднання в одній особистості  і педагога, і теоретика, і виконавця, і історика, і хормейстера, і 
концертмейстера, і просто творчої людини є дуже складним завданням. На практиці, на жаль, учитель 
музики дуже рідко володіє всіма необхідними фаховими якостями в однаковій мірі. Щоб ідея інтеграції 
різних видів мистецтва ще більше не ускладнила зазначену невідповідність, необхідна наявність у 
студентів уміння історико-стильової орієнтації. Лише поряд з чіткою системою знань про еволюцію та 
розвиток виразових засобів музики можна наблизитись до усвідомлення художньої генези мистецтва 
загалом.  

 Крім того, однією з вимог мистецько-педагогічної освіти є її культуровідповідність. Палітра 
сучасного музичного середовища є багатою та стилістично різноплановою. Розуміння "плюралізму 
стилів" ХХ ст. також вимагає наявності у музикантів-педагогів вищезгаданого уміння.  

Часткове вирішення окреслених питань ми вбачаємо у перегляді мети, змісту, завдань, структури та 
технології музично-теоретичної підготовки майбутніх учителів музики, у переведенні її на історико-
стильову основу.  

Історико-стильовий метод акумулює необхідність використання комплексного підходу. Його 
фундамент у галузі мистецької освіти закладений видатними науковцями Б. Асаф’євим та Б. Яворським. 
У 80-ті роки минулого століття проблема комплексності отримала висвітлення у працях Т. Баранової, 
М. Будза, Г. Виноградова, Т. Іванченка, І. Котляревського, О. Кубанцевої, Н. Миронової, Н. Смоляги, 
А. Тевосяна, В. Фоміна, М. Шрейдера та інших. На даному етапі окреслений підхід знаходить своє 
продовження в ідеї інтегрованих курсів. Інтеграцію як наукову категорію досліджували вчені  
Б. Ахлібінінський, Н. Депенчук, М. Іванчук, О. Сичивиця, М. Чепіков та інші. 

Метою даної статті є висвітлення проблеми "навчальної комплексності" та технології об’єднання 
музично-теоретичних дисциплін в інтегрований курс на історико-стильовій основі задля набуття уміння 
історико-стильової орієнтації майбутніми вчителями музики.  

Одним із найоптимальніших шляхів вирішення проблеми переведення музикознавчої підготовки 
музикантів-педагогів на історико-стильову основу є застосування комплексного підходу до їх музично-
теоретичного навчання. Основними ознаками комплексності є принцип системності та фактор 
цілісності. Методологічна системність спирається на такі поняття, як: система, організація, єдність. 
Система як цілісність, що являє собою поєднання закономірно розташованих і взаємопов’язаних частин, 
не можлива без чіткої організації. Остання виступає чітким упорядкуванням, підготовкою або 
налагоджуванням системності. Єдність є сполученням предметів чи явищ, які не можна відділити одне 
від одного. 
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 Принцип цілісності взаємообумовлюється з принципами всебічності, відображення, детермінізму. 
Всебічність виражається в охопленні всіх сторін предмета та його зв’язків. Відображення, передаючи 
емоційно-оцінювальне ставлення об’єкта, орієнтує його на об’єктивність і конкретність розгляду 
предмета. Детермінізм вимагає розуміння обумовленості якісних характеристик – кількісними, 
структури – сутністю, форми – змістом, оскільки формується на основі причинної обумовленості явищ. 

Як вважає Н. Миронова, комплексний підхід реалізується у різних формах організації навчальної 
діяльності, а саме – курси: 1) традиційні, що тяжіють до міждисциплінарних зв’язків; 2) комплексні; 3) 
інтегровані, синтетичні. При певній подібності вони мають свої відмінності та особливості. Тяжіння до 
міжпредметних зв’язків у традиційних курсах виявляється у тенденції взаємодії дисциплін, переробці їх 
змісту та методу. Комплексні курси являють собою поєднання елементів різних дисциплін на основі 
певної цілісності при збереженні сутнісної своєрідності складових елементів. Результатом формування 
нового, синтетичного предмета та методу є синтетичні, інтегровані курси  [1]. 

Найменш розробленими та малодослідженими на сучасному етапі є інтегровані курси. Сутність 
освітньої інтеграції розглядали І. Бех, Н. Гонтаровська, С. Гончаренко, Л. Масол, О. Нижник, В. Но-
воблаговещенський та інші. У психологічному словнику зазначається: "інтегральний – прийом, спосіб 
наукового пізнання, при якому, вивчаючи певне поліструктурне явище, спочатку виділяють його окремі 
елементи, а потім виробляють цілісний (інтегральний) погляд на нього" [2: 71]. Впорядкування 
неоднорідних складових у певну цілісність, систему, що має потенціал розвитку, є ядром поняття 
"інтеграція". Остання тісно взаємодіє з такими категоріями, як система, цілісність, синтез, комплексність. 
Слово "інтеграція" у перекладі з латинської integratio означає "відновлення", "поповнення", "цілий" 
тощо. У філософії трактується як "сторона процесу розвитку, що пов’язана з об’єднанням у ціле 
різнорідних частин і елементів" [3: 215]. Інтегровані навчальні курси виконують роль посередника між 
різними галузями науки, надають можливість якісно змінити зміст освіти (доповнити той чи інший 
навчальний предмет філософськими, психолого-педагогічними чи історичними знаннями). Зростаючий 
обсяг наукової інформації та посилення процесів диференціації спричинили необхідність інтеграції. 
Методологічною базою змісту таких курсів є опора на загальні категорії (у нашому дослідженні – 
категорія стилю). Інтегроване навчання має і своїх прихильників, і "опозиціонерів". Але безперечним 
залишається те, що це метод нашого майбутнього. 

Необхідність впровадження у початкову школу інтегрованої системи навчання відстоює І. Бех. 
Називаючи її освітньою перспективою, науковець порушує проблему подолання ізольованого 
викладання предметів початкової школи і створення принципово нових програм із орієнтуванням на 
інтегрований підхід. Важко не погодитись із автором, що сучасні загальноосвітні навчальні заклади 
повинні закладати основи діалектичного мислення (пояснювального), що простежує етап зародження, 
розвитку і перетворення різних сфер життєвого середовища.  

О. Нижник вважає, що підвищити рівень естетичної культури учнів можливо за умови створення 
теоретичної моделі інтегрованої системи музичного виховання, яка містить у собі внутрішню (єдність 
мети, завдань, організаційних форм, методів і прийомів), зовнішню (врахування психолого-педагогічних, 
міжпредметних, міжмистецьких зв’язків) та міжсистемну інтеграцію (використання елементів 
авторських систем музичного виховання). 

Розглядаючи проблему впровадження нових програм з мистецтва і художньої культури, Л. Масол 
актуалізує обґрунтування концептуальних засад інтеграції змісту мистецької освіти, у тому числі змісту і 
технологій інтегрованих курсів. Зниження престижу художньо-естетичної культури не лише у школі, а і 
в суспільстві загалом, є однією з причин гальмування практичного впровадження ідеї інтегрованого 
навчання у загальноосвітніх закладах. Крім того, недостатньою залишається кадрова і методична 
забезпеченість викладання.  

Спроби теоретично-методичної розробки та практичного впровадження інтегрованої системи освіти 
висвітлює Н. Гонтаровська. Авторка пропонує концепцію спільного проекту Дніпропетровського 
національного університету та навчально-виховного комплексу №28, головною метою якого є створення 
моделі інтегрованої освіти. Науковець окреслює наступні принципи організації інтегрованої освіти: 
суспільно-ціннісної спрямованості, культуровідповідності, дитиноцентризму, здійснення комплексного 
підходу до організації взаємодії різних видів діяльності, практичної спрямованості, єдності соціалізації 
та індивідуалізації, наступності та безперервності, науковості, єдності теоретичної та практичної 
підготовки, створення розвивального освітнього середовища.  

Проблему інтегрованого принципу у викладанні музики (на матеріалі навчальної роботи музичних 
училищ і коледжів) порушує В. Новоблаговещенський. На думку вченого, фрагментарність, мозаїчність 
освітнього процесу музичних шкіл, училищ та вузів стали причиною необхідності зв’язку між його 
різними складовими і ланками. Вміле використання інтегрованого принципу забезпечує нову, більш 
високу якість знань, умінь, навичок та має такі наслідки: виникнення у свідомості особистості 



І.А. Малашевська. Інтегрована музично-теоретична підготовка майбутніх учителів музики  на 
історико-стильовій основі 

 
207 

асоціативних взаємозв’язків між окремим компонентами і блоками спеціальних музичних знань; 
об’єднання цих компонентів в єдині спаяні зсередини системи знання; утворення нових смислових 
надбудов і рівнів професійних знань, які є наслідком переходу кількісних змін у структурі знань у нову 
якість.  

Предметом нашого дослідження стали зміст, форми та методи інтегрованої музикознавчої підготовки 
майбутніх учителів музики на історико-стильовій основі. Доведено, що впровадження в процес 
підготовки майбутніх учителів музики інтегрованого музично-теоретичного курсу буде ефективним при 
дотриманні наступних принципів навчання: науковості; співвідношення мети і засобів; ґрунтовності; 
усвідомленості; систематичності та послідовності; єдності конкретного та абстрактного; зв’язку теорії та 
практики; доступності; міжпредметних зв’язків; співробітництва; повторення; історизму; опори на 
слухове сприйняття; творчої активності та самостійності студентів; варіативності музично-теоретичної 
підготовки на історико-стильовій основі; наскрізного стильового стрижня - дитячої шкільної пісні; 
комплексності при формуванні практичних навичок студентів; триєдності; орієнтації на національне 
музичне мислення; підкорення хронологічного викладу матеріалу структурно-логічному задуму; 
"фронтального" занурення в епоху. 

Процес формування уміння історико-стильової орієнтації являє собою послідовність трьох 
взаємопов'язаних етапів: підготовчого (І модуль), базового (ІІ модуль) та хронологічного (ІІІ-VIІІ 
модулі). Змістовий принцип формування уміння історико-стильової орієнтації полягає у наступному: від 
диференціації музично-теоретичного знання ("вертикальний зріз") через норми класичного 
голосоведення ("серцевина") до інтеграції музично-теоретичних знань в історико-стильовому аспекті 
("горизонтальний зріз"). 

Інтегрована музично-теоретична підготовка на історико-стильовій основі має варіативну модель. 
Кожна модель курсу залежить від виду об’єднання музично-теоретичних дисциплін в інтегрований курс 
("Сольфеджіо та гармонія", "Сольфеджіо та поліфонія", "Сольфеджіо, гармонія та поліфонія", 
"Сольфеджіо, гармонія, поліфонія та аналіз музичних творів"). Всі моделі курсу сприяють формуванню 
цілісних та системних знань, умінь та навичок студентів у галузі виразових засобів музичного мистецтва. 
Порівнюючи можливості та переваги кожного варіанта, легко дійти висновку: найбільшою доступністю, 
об’ємністю теоретичного та практичного матеріалу відзначається інтегрований курс "Сольфеджіо, 
гармонія та поліфонія". 

Отже, на основі нашого дослідження ми дійшли таких загальних висновків: 
− об’єднання музично-теоретичних дисциплін в інтегрований курс на історико-стильовій 

основі є ефективним засобом набуття вміння історико-стильової орієнтації майбутніми вчителями 
музики; 

− використання комплексного підходу до музикознавчої підготовки музикантів-педагогів 
уможливлює процес отримання цілісних і системних знань щодо історико-стильових особливостей та 
розвитку мистецтва; 

− комплексні знання, уміння та навички, отримані студентами в процесі проходження 
інтегрованого музично-теоретичного курсу, знаходять практичне відображення у виконавському 
трактуванні музичного твору та вмінні розглядати музичні явища в історичній проекції;  

− даний курс не відміняє традиційну дисциплінарну структуру, а, взаємодіючи з нею, 
відображає діалектичний взаємозв’язок процесів інтеграції та диференціації; 

− інтегрований курс компактніший, ніж традиційний, до того ж він забезпечує єдність методик 
(теорія, аналіз, спів, письмові завдання та гра на музичному інструменті) протягом усього навчання, що 
сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу; 

− зазначений курс підносить на вищий науковий рівень весь навчальний процес у царині 
музично-педагогічної освіти та відображає актуальні тенденції інтеграції у розвитку науки, культури та 
мистецтва. 
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подготовки будущих учителей музыки на историко-стилевой основе. 

Malashevska I.A. Integration of Musical and Theoretical Training of Prospective Teachers on Historical and 
Style Basis. 

The article considers methodological principles of integrated musical and theoretical training of prospective 
teachers of music on historical and style basis. 

 
 



 

© Маринчук Т.Т., 2005 
209 

УДК 78.072 
Т.Т. Маринчук, 

асистент  
(Вінницький державний університет) 

ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ 
МУЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Автор статті доводить необхідність комплексного підходу до вивчення низки музичних дисциплін, 
в яких здійснюється аналіз засобів музичної виразності та створення ними художнього образу 

музичного твору. 
У підготовці майбутнього вчителя початкових класів та музики велику роль відіграє оволодіння 

студентами не лише  знаннями  з галузі загальної педагогіки, вікової психології та методики викладання 
окремих дисциплін, але й умінням сприймати твори мистецтва та знаходити  адекватне задуму митця їх 
словесне тлумачення. Ця проблема передбачає розвинену загальну інтелектуальну та емоційну  культуру 
майбутнього вчителя, яка формується в процесі спілкування з мистецтвом. На уроках музики, 
образотворчого мистецтва, рідної мови та літератури педагог використовує свої знання з різних 
навчальних дисциплін, формуючи в школярів різноманітні уявлення про художні образи творів 
мистецтва. Найскладнішим, на нашу думку, є усвідомлення художнього образу музичних творів 
непрограмного спрямування. Під такими творами ми розуміємо  інструментальну музику, зміст якої не 
розкривається композитором вербальним шляхом. Для цього майбутній педагог повинен досконало 
оволодіти методикою художньо-естетичного аналізу музичних творів. Основи методики закладаються 
під час вивчення дисципліни "Аналіз музичних творів", яка є завершальною та узагальнюючою ланкою у 
фаховій підготовці педагога-музиканта. Початкові навички формування уявлень про художній образ у 
музичних творах  студенти отримують під час вивчення музичної літератури, гармонії, хорознавства, 
вокалу, диригування тощо. У курсі аналізу музичних творів майбутні фахівці опановують також і 
навички інтегрованого системного мислення, залучаючи до виконання завдань свої знання з 
різноманітних навчальних дисциплін.  

Основи методики художньо-естетичного аналізу музики та формування уявлень про художній образ 
розкриті в ґрунтовних дослідженнях Л.Мазеля, Є.Назайкінського, М.Тіца, Ю.Холопова, Д.Христова  та 
ін. Усі вищезазначені дослідники торкаються окремих питань формування художнього образу в музиці, 
але сконцентровують свою увагу на її окремих виражальних засобах. Метою нашої статті  є створення 
загальної концепції формування в студентів уявлень про художній образ, які вони отримують під час 
вивчення засобів музичної виразності. Питання усвідомлення впливу засобів музичної виразності на 
створення художнього образу постають вже під час вивчення дисципліни "Теорія музики", 
продовжуються в процесі опанування знаннями з гармонії та завершуються  в курсі аналізу музичних 
творів. 

Засоби музичної виразності є складовою в системі художньої мови культури. Кожному виду 
мистецтва притаманні свої особливі засоби створення художнього образу, що зумовлюються його 
специфічними закономірностями та проявляють себе в змістовому плані. Певні явища, які здаються 
несуттєвими для одного виду мистецтва, для іншого набувають особливо важливого значення. 
Наприклад, ритм відіграє принципову роль у тих видах мистецтва, твори яких функціонують у часовому 
просторі: музика, хореографія, сценічне мистецтво. Окремі засоби виразності притаманні лише одному 
виду мистецтва. Прикладом може слугувати мелодія як іманентно музичний засіб виразності. 

Засоби виразності музичного мистецтва – досить різноманітні. Їх особливість полягає в тому, що 
змістовність музики досить важко інтерпретувати словами. Це потребує від слухача не лише емоційного 
відгуку, але й інтелектуального мислення. До засобів виразності в музиці відносяться ритм, мелодія, 
гармонія, (як головні засоби), та темп, тембр, динамічні відтінки, артикуляція,  агогіка – як другорядні. У 
сукупності вони створюють певну художню образність або надають їй різноманітних відтінків. Тому 
засоби музичної  виразності є засобами створення художнього образу в музиці. Значення їх у створенні 
художнього образу є нерівнозначним. Так, тембр  виступає лише супутнім фактором  мелодії та гармонії, 
але не структурним засобом формотворення. Проте в окремих випадках  він виступає головною фарбою 
в змалюванні художнього образу. Проілюструвати таке положення можна в курсі музичної літератури 
під час вивчення симфонічних  творів Клода Дебюссі, у яких мелодія та музичний образ завжди 
асоціюються з конкретним оркестровим тембром і поза ним втрачають  свою змістовність. 

Головні засоби музичної виразності – мелодія, гармонія та ритм – у процесі музичного розвитку  
виступають факторами формотворення, а в побудові звукової тканини виступають основними 
конструктивними компонентами музичної фактури, котрі тісно взаємопов’язані в художньому змісті 
музичного твору та є самостійними ланками для вивчення в курсі теорії музики та гармонії.  

Система засобів  художньої мови культури взагалі та музичної виразності зокрема склалася внаслідок 
багатовікового історичного процесу. Компоненти, що її становлять, змінювались на різних етапах, 
постійно ускладнюючись та вдосконалюючись. Виникнення й закріплення нових засобів виразності, 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 21. Педагогічні науки 

 
210 

способів організації музичного матеріалу регулюється суворим естетичним відбором, що відповідає тим 
чи іншим конкретним художнім завданням, а також загальним нормам музичного сприйняття. Усі 
конструктивні закономірності оцінюються як способи розкриття художньої образності музики.   

Музична система функціонує на багатьох рівнях. Найвищий із них –  суспільна свідомість, яка 
утримує всі компоненти системи в узагальненому й значною мірою абстрагованому вигляді. Ці 
компоненти безпосередньо розкриваються на рівні конкретного музичного стилю та окремого музичного 
твору.  Специфічною формою побутування музичної системи є теорія музики, яка органічно входить до 
складу суспільної свідомості та є однією з форм отримання професійного досвіду. Саме тому вже на 
першому році підготовки педагога-музиканта під час вивчення теорії музики слід починати формувати в 
студентів системні та інтегровані уявлення про засоби музичної виразності не як про абстраговані 
теоретичні поняття, а як про важливі елементи музичної мови, що створюють неповторний художній 
образ.  

Структура і спрямованість теорії музики в  якості певної галузі науки визначає музичне сприйняття, 
що обов’язково впливає на побудову  конкретних форм  художньої мови музичного твору. Тому  однією 
з особливостей підготовки фахівців музичного спрямування вважаємо необхідність вивчення 
закономірностей музичного сприйняття різних вікових груп у курсах загальної та вікової  психології.  

Теорія музики формує уявлення про музичну систему, що необхідні для практичного засвоєння 
музичної логіки в процесі навчання. Теоретичні концепції, які висвітлюють окремо гармонію, мелодію, 
метроритм, форму тощо, відтворюють у загальному вигляді не лише картину  музичної організації, але й 
процес створення художнього образу. 

До характерних особливостей засобів музичної виразності, що об’єднані в єдину систему, відноситься  
взаємна зумовленість та багатоманітна варіантність їх  співвідношення. Виділити окремий фактор у 
музично-виражальних засобах як найпростіший знак або провідний елемент досить важко. Навіть такі 
відносно автономні компоненти, як мелодія, гармонія, метроритм при їх специфічності становлять собою 
непрості взаємозумовлені явища. Тому методологічною нормою сучасних досліджень слугує 
комплексний характер  вивчення окремих елементів у їх взаємозв’язках і взаємодіях. Такий комплексний 
підхід має бути й при вивченні різноманітних музичних дисциплін, які спрямовані на сприйняття та 
усвідомлення художнього образу музичних творів, його словесне тлумачення та донесення його до 
слухача.    
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(Коростишівський педагогічний коледж) 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ВВЕДЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ У ЗАНЯТТЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Автор статті доводить доцільність введення елементів інтеграції у заняття з української мови і 
визначає особливості та різновиди таких методичних технологій. 

Одним із найскладніших завдань сучасного навчально-виховного процесу є формування гармонійно 
розвиненої особистості. Інтегроване взаємопроникнення наукових дисциплін, прикладні напрямки 
їхнього розвитку, підвищення у навчальному процесі цінності предметів естетично-мистецького 
спрямування, поєднання їх з іншими предметами – і є основними засадами, на яких ґрунтується 
вирішення цього завдання. 

Одним із способів подолання проблеми мовної освіти в педагогічному коледжі стало відродження 
такого відомого ще з часів К. Ушинського методичного явища, як інтеграція навчання. 

"Інтеграція (від лат. іnteger – повний, цільний) – це створення нового цілого на основі виявлення 
однотипних елементів і частин із кількох раніше розрізнених одиниць (навчальних предметів, видів 
діяльності та ін.)" [1: 46]. 

Одним із засобів, що використовуються для досягнення інтеграції в змісті і формах навчання є 
міжпредметні зв’язки, які сприяють формуванню цілісних знань студентів. Ще В. Вернадський зазначав, 
що "... ріст наукових знань ХХ століття швидко стирає межі між окремими науками. Вони дедалі більше 
спеціалізуються не за науками, а за проблемами. Це дає змогу, з одного боку, надзвичайно глибоко 
вивчати явище, а з другого – охоплювати його з усіх точок зору" [1: 46]. Дійсно, передбачення вченого 
справедливе, бо сучасні методи удосконалення мовної освіти вимагають диференціації навчально-
виховного процесу. 

Ідея інтеграції навчання на сучасному етапі приваблює багатьох учених як у нашій країні, так і за її 
межами. Науковий інтерес окремих дослідників направляє їх на вивчення проблем інтегрованого заняття 
(О. Бєляєв, О. Савченко, В. Тименко, Ю. Колягін, Т. Донченко та ін.). 

Більшість українських лінгводидактів (О. Бєляєв, М. Пентилюк, М. Вашуленко, Т. Донченко, 
Л. Мірошниченко, П. Кордун) вважають, що настав час перетворити декларативне навчання на процес 
всебічного розвитку потенційних творчих можливостей кожної дитини. Саме цьому завданню служить 
впроваджена в практику роботи коледжу методика розвитку дослідницьких і творчих здібностей 
студентів на засадах інтеграції. 

Олександр Бєляєв у статті "Інтегровані уроки рідної мови" звернув увагу на види інтеграції, 
впроваджені у навчальний процес, запропонував розробку окремих фрагментів [2: 36-38]. 

Міжпредметна інтеграція може бути повною або частковою. Повна інтеграція об’єднує в одному 
курсі різні навчальні предмети, дає змогу залучати потрібні відомості із суміжних дисциплін, що сприяє 
цілісному та різнобічному засвоєнню знань. Вона найчастіше застосовується у навчальних закладах 
далекого зарубіжжя, де, наприклад, письмо, читання, усне мовлення об’єднані в мистецтво мовлення. 
Суть часткової інтеграції полягає в поєднанні матеріалу з різних дисциплін, підпорядкованих одній темі. 
На цій основі і будуються інтегровані заняття. 

Вперше питання взаємозв'язку викладання мови та літератури в методичному плані було порушено 
Ф. Буслаєвим. На його думку, читання твору повинно стати основою для теоретичних знань, практичних 
умінь та навичок. Думка Ф. Буслаєва не втратила своєї значущості і сьогодні, особливо відносно трьох 
елементів системи вивчення літератури – читання й розбору твору, висновків з теорії літератури і 
письмової роботи, де виявляється взаємозв’язок викладання літератури й мови. 

Для забезпечення міжпредметних зв’язків у викладанні мови та літератури необхідне було теоретичне 
обґрунтування сутності художнього слова, його образності, особливостей поетичного мислення митця. 
Цю роботу було розпочато представниками культурно-історичного літературознавства, психологічного 
напрямку, основоположниками якого були О. Потебня та Д. Овсянико-Куликовський. Вони зосередили 
увагу на дослідженні співвідношення мови і мислення, психології творчості і сприймання текстів 
художнього твору, обґрунтування різниці між науковим і художнім мисленням. "У слові, –  підкреслював 
учений, –  ми розрізняємо зовнішню форму, тобто членоподільний зміст, що об’єктивізується за 
допомогою звука, і внутрішню форму, або найближче етимологічне значення, той спосіб, яким 
виражається зміст" [3: 21]. 

Ідею нерозривного зв’язку змісту художнього твору і його мови можна побачити у літературознавчих 
дослідженнях І. Франка. 

На жаль, у вітчизняних навчальних закладах превалюють інтегровані заняття української мови у 
поєднанні з літературою, рідше – з музикою, живописом, історією. 
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Практикою викладання доведено, що робота з організації інтегрованого заняття буде найбільш 
продуктивною, пройшовши три етапи. 

Перший етап – підготовчий, на якому відбувається розподіл ролей, збір інформації, виділення 
проблем для обговорення. Цей етап формує навички самостійного пошуку матеріалів тих наукових 
галузей, які об’єднує тема. 

Другий етап – проведення самого заняття. 
Третій етап – аналіз підсумків заняття. 
Інтегровані заняття слід відрізняти від звичайних, на яких використовуються передбачені програмою 

міжпредметні зв’язки, що являють собою маленькі враження від дослідження відомостей з матеріалу 
інших дисциплін. Вони сприяють глибшому розумінню та осмисленню виучуваного поняття або явища, 
адже здобуті у самостійному пошуку. На нашу думку, найбільш практичну спрямованість має аналіз 
діалектизмів, застарілих слів, неологізмів у художніх творах, написання великої букви у власних назвах 
(історія, географія). Чимало міжпредметних  зв’язків, насамперед з літературою, стосується багатьох 
робіт з розвитку зв’язного мовлення (композиційні та художні особливості розповіді, опису, роздуму 
тощо). 

Користуючись переліком передбачених програмою міжпредметних зв’язків, можна адекватно 
визначити теми інтегрованих занять української мови, їх зміст, структуру, технологію. 

Наприклад, для студентів першого курсу доцільно провести інтегроване заняття на тему "Вивчення 
лексики і фразеології на матеріалах творчості І.П. Котляревського (поема "Енеїда" та п’єса "Наталка 
Полтавка"), яке поглибить знання молоді з історії рідної мови. 

 Розвивальне та загальновиховне значення матиме інтегроване заняття з морфології на тему 
"Прийменник. Музика. Література. Лірична пісня" (на матеріалах життя і творчості І. Франка), проведене 
на ІІ курсі. Через засоби художнього читання, співу, музики студенти сприйматимуть чарівність 
художнього слова поета; визначать особливості вживання прийменників у авторських текстах. Молоді 
люди на такому занятті прослуховують пісні на слова І. Франка "Ой ти дівчино, з горіха зерня", 
"Розвійтесь з вітрами, листочки  зів’ялі" та ін.. 

Для студентів третього курсу можна провести інтегроване заняття на тему "Синтаксис простого 
ускладненого речення. Живопис і графіка. Народна пісня" (на матеріалах життя і творчості 
Т.Г. Шевченка). Інтеграція сприятиме розвитку вміння бачити синтез мови, літератури, живопису, пісні, 
музики, удосконалюватиме навички синтаксично аналізувати поетові речення-афоризми, робити 
теоретичні узагальнення, виразно читати твори Кобзаря; формуватиме бажання дослідити корені 
ґеніальності Шевченка, виховуючи художній та естетичний смак. 

Випускники-четвертокурсники, що мають досвід проведення уроків, самостійно побудують 
інтегроване заняття на тему "Синтаксис складносурядного речення. Український рушник". Воно 
відрізняється насиченістю народознавчого матеріалу, літературними та історичними відомостями, 
результатами спостереження народного побуту, проведеними під час безперервної педагогічної 
практики. 

Важливим чинником інтегрованого заняття є вдало підібраний епіграф, який в узагальненій формі 
відтворює тематику дібраного дидактичного матеріалу. Епіграф – це не просто красиві чи потрібні слова, 
припасовані до лінгвістичної теми. Завдяки розгорнутій навколо нього роботі він стає духовним 
стрижнем заняття. Наприклад: 

 Я мислю, отже, існую.   
   Р. Декарт 
 Річка істини тече через канали плутанини. 
      Р. Тагор 
 Без сумніву, всі наші знання починаються з досвіду. 
      І. Кант 
 Зірки не падають у небо, 
 "Зірки" ідуть у небеса. 
   Ю. Рибчинський 
Отже, інтегрованим заняттям властиві значні педагогічні можливості, на них студенти одержують 

глибокі багатогранні знання про об’єкт навчання, "по-новому осмислять події, явища. Завдяки цьому 
розширюються можливості для синтезу знань, формування у студентів умінь перенесення знань з однієї 
галузі в іншу. У таких умовах стимулюється аналітико-синтетична діяльність студентів, розвивається 
потреба в системному підході до об’єкта пізнання, формуються уміння аналізувати й порівнювати 
складні процеси і явища об’єктивної дійсності. Все це забезпечує формування цілісного сприймання 
навколишнього як необхідної передумови формування наукового світогляду"[4: 9]. 

Одним із центральних підходів до удосконалення змісту освіти на інтеграційній основі є узгоджене 
використання наскрізних ідей, що проходять через усі навчальні цикли. Інтеграція навчальної інформації 
веде за собою зміну змісту освіти, програм, форм і методів роботи зі студентами. Знання своєї 
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дисципліни необхідно поєднувати зі знаннями в інших галузях. Настав час осмислювати фактичний 
матеріал з позицій філософії екзистенціоналізму, психології, здійснювати міжпредметні зв’язки, 
усвідомивши місце своєї дисципліни в загальній системі культури. 

Дійсно, вага інтегрованих занять у перспективі має зрости, тому що сьогодення освітньої педагогічної 
діяльності – це впровадження нових технологій навчання, інтегрованих курсів, розробка нових 
міждисциплінарних зв’язків, а еволюція вищої освіти покликана задовольнити постійно зростаючі 
потреби людини в нових знаннях, забезпечити вільний доступ до їх здобуття. 
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Новицкая Л. В.  Методологические элементы введения интеграции в занятия по украинскому языку. 

Автор статьи доказывает целесообразность введения элементов интеграции в занятия по украинскому 
языку, а также определяет особенности и виды таких методических технологий. 

Novitska L. V. Methodological Basis of Introducing Integration into Teaching  the Ukrainian Language. 

The article addresses the effectiveness of introducing the elements of integration into teaching the Ukrainian 
language and determines the features and varieties of such methodological techniques. 
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ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВИХ НАВИКІВ НА УРОКАХ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ 
ТРАДИЦІЙ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

У статті визначаються шляхи виховання творчих здібностей студентської молоді засобами вокально-
хорової роботи на уроках музики в загальноосвітній школі. Акцентується увага на формуванні вокально-

хорових навиків, які визначаються передачею характеру твору через виразність виконання. 

Музика є одним із наймогутніших засобів виховання, який надає естетичного забарвлення усьому 
духовному життю людини. "Пізнання світу почуттів не можливе без розуміння і переживання музики, 
без глибокої духовної потреби слухати музику й діставати насолоду від неї", – писав В. Сухомлинський 
[1]. Без музики важко переконати людину, яка вступає у світ, у тому, що вона прекрасна, а це 
переконання, по суті, є основою емоційної, естетичної, моральної культури. 

Проблема виховання творчої молоді в процесі відродження української національної школи 
привертає увагу широкого кола педагогів. Вона, в першу чергу, є актуальною тому, що останнім часом 
людина як творчий суб’єкт ставиться в епіцентр суспільного життя на всіх рівнях його функціонування, 
особливо в той період, коли цей суб’єкт досягає свого удосконалення. Власне, творчий розвиток 
особистості найбільш сприятливий у період навчання у вищій школі, і тому він завжди був у центрі 
уваги провідних педагогів-науковців України. Це питання порушували у своїх працях О. Рудницька [2], 
Л. Масол [3], Л. Хлєбнікова [4], О. Ростовський [5], Л. Беземчук [6] та інші засобами музично-
теоретичних дисциплін, переважно в процесі аудиторної роботи, оскільки тут спрацьовує безпосередній 
контакт майстра-педагога зі своїми вихованцями. 

Новітні державні документи про освіту відносять питання реформування сучасної освіти до основних 
напрямів державотворення, спрямованих на виховання та розвиток майбутньої нації. Вивчення наукових 
джерел, чинних документів свідчить, що зміст освіти повинен базуватися на основі національних 
культурно-духовних цінностей. Звідси випливає посилення функцій національного виховання як 
органічної складової освіти, спрямованої на формування у студентів національних світоглядних позицій, 
поглядів, переконань на ґрунті вітчизняної пісенної культури – одного з найцінніших надбань народу за 
багатовікову історію. 

Головним завданням музичного, зокрема вокально-хорового виховання у загальноосвітній школі, є не 
стільки навчання музиці, скільки вплив через музику на весь духовний світ учнів. Учитель має розвинути 
чутливість дітей до цього виду мистецтва, ввести їх у світ добра і краси, відкрити в музиці животворне 
джерело людських почуттів і переживань. 

Метою даної статті є визначення шляхів виховання творчих здібностей студентської молоді засобами 
вокально-хорового виховання, розкриття суті вокально-хорової діяльності, аналіз наукових підходів до 
організації цієї діяльності.      

Урок музики – урок мистецтва. Це означає, що музика визначає все те, що відбувається на уроках: 
характер спілкування вчителя з учнями, методи і прийоми, використані при поясненні музичного 
матеріалу, логіку організації заняття. Адже урок базується на закономірностях самої музики, у ньому 
обов’язково є своя кульмінація, підхід до неї, завершення. Формоутворювальною основою уроку є 
принцип подібності і контрасту, тобто в цілому урок за змістом і формою повинен бути витвором 
мистецтва. "Велич мистецтва, мабуть, найяскравіше проявляється в музиці", – говорив Й. Гете; "Музика 
– найпоетичніше, наймогутніше, найважливіше з усіх мистецтв" (Г. Берліоз ); "Навряд чи яке-небудь 
інше мистецтво може зрівнятися з музикою силою впливу на нашу уяву", – писав видатний диригент 
А. Азовський. 

Музичне виховання учнів здійснюється в різних видах діяльності. Найбільш ефективне залучення 
учнів до музики виникає в умовах власного виконання (хорового співу) – найбільш  доступної, активної і 
корисної форми діяльності. Хорове мистецтво – неповторне багатство духовної культури народу – не 
тільки цінний спадок минулого, але і джерело розвитку сучасної музичної культури. Завдання активізації 
творчої діяльності в системі професійної підготовки актуальні і складні. Труднощі в їх вирішенні 
обумовлені самим характером керування творчою діяльністю, яка об’єктивно повинна мати 
опосередкований характер. Потрібно шукати шляхи, які б стимулювали творчі пошуки студентів, 
активізували їх творчу енергію в подальшій роботі як вчителя музики. 

У процесі навчання співу порушуються численні проблеми, які необхідні для естетичного розвитку 
людини. Це – розширення музичного світогляду, формування музичного і художнього смаку, виховання 
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зацікавленого і підготовленого слухача, збагачення і розвиток емоціональної сфери, розвиток музичних 
здібностей. 

Співацько-музичний розвиток має принципові педагогічні установки: 
− Засвоєння  певного музичного матеріалу (розспівування, пісні) здійснюється на основі 

розвитку музичних здібностей учнів (ладового відчуття, музичного слуху в усіх його проявах), музичної 
пам’яті та музичної уяви. 

− Широко використовуються  досвід і знання учнів із врахуванням їх вікових особливостей і 
особистих якостей. Звертається увага на вирішення моральних проблем. 

Для викладання обов’язково потрібні: відповідна підготовка до кожного заняття; поєднання в своїй 
поведінці на уроці емоційності і стриманості, вимогливості і доброзичливості, справедливості і 
дисциплінованості; забезпечення умов для активної і творчої участі в роботі кожного учня і всього 
колективу (створення радісно-ділової атмосфери в процесі занять, чергування методичних прийомів, 
пробудження інтересу до кожного завдання і підтримання його для широкого використання ініціативи 
учнів, заохочення їх до самостійності); виховання в учнів уміння і бажання творчо працювати на уроках 
музики. 

Хорове виконання пісень вимагає від студентів володіння комплексом вокально-хорових навичок. Це 
– правильна постава корпусу, дихання, дикція, звукоутворення та інтонування. Вивчення пісень має 
багату і різноманітну методику. Виходячи з цього, необхідно зазначити наступне:  

1. Хор – це музичний інструмент і, як кожен інструмент, він повинен бути настроєний. Значить, 
інтонаційна точність виконання співацького завдання – постійна і головна турбота керівника. Ще одна 
умова – співати виразно. І тільки при взаємодії цих ліній виникнуть і досконалий інструмент (хор), і 
виконавська майстерність колективу.  

2. У роботі доцільно мати одночасно 3-4 твори. Це допомагає повністю охопити різноманітні сторони 
вокально-хорового навчання. Наприклад, одна із пісень повторюється як вивчена, друга – знаходиться в 
стадії вспівування і доучування, з третьою – розпочинається знайомство. Відповідно для кожної пісні 
виникає ряд конкретних завдань, використовуються різні методи. Така робота над кількома творами на 
одному уроці допомагає переключити увагу учнів, не втомлюючи їх, тим самим сприяючи появі 
активності і працездатності. 

Формування навиків визнається принципом єдності художніх, технічних та естетичних груп. До 
художньої групи відносимо: проникливість, змістовність, артистичність, емоційне виконання, багатство і 
витонченість його інтонацій. До технічної групи – високий рівень майстерності, віртуозність. До  
естетичної – тембральне та динамічне розмаїття звучання. 

Вокально-хорова підготовка є однією із профільних аспектів підготовки фахівця музично-естетичного 
виховання для загальноосвітньої школи. Сюди входять, зокрема, розвиток вокально-технічних, 
виконавських здібностей студента, уміння свідомо володіти голосом, озброєння майбутніх спеціалістів 
основами теорії формування, розвитку та охорони голосу в межах, необхідних для повноцінного співу 
дітей.  

У структурі професійних умінь вчителя музики загальноосвітньої школи виконавська підготовка 
займає одне із провідних місць, бо "живе" виконання музики в класі вчителем не можна замінити 
жодним "технічним". Таким чином, можна стверджувати, що виконавська вокально-хорова діяльність – 
це творчий процес, який полягає у розкритті художньо-тематичного замислу твору засобами музичної 
виразності. Вчитель музики уособлює виконавське мистецтво в школі й виконує відповідальну роль у 
розповсюдженні музики в дитячій аудиторії, тому володіння виконавською культурою набуває 
особливого сенсу, оскільки учнівська аудиторія вимагає неординарної подачі музичного матеріалу. Якщо 
досвідчений слухач легко визначить цінність музичного твору, але погане його виконання, то для дитячої 
аудиторії музичний твір, його інтерпретація та саме виконання зливаються в одному цілісному враженні. 
Отже, виконавська діяльність вчителя передбачає його різнобічну освіченість, наявність виконавської 
культури, професійну компетентність, багатство емоційного світу, тому що без розвинутої здатності 
сприймати та співпереживати він не зможе впливати на духовний світ і сферу почуттів учнів. Творчий 
дух, творчі здібності майбутнього вчителя музики розуміються як здатність до творчого спілкування з 
мистецтвом, суб’єктивного бачення світу.  

Формування вокально-хорових навиків визначається передачею характеру твору через виразність 
виконання. Інакше кажучи, необхідне здійснення принципу єдності художнього і технічного. Робота над 
піснями і вправами в різних вікових групах має загальні риси. Так, засвоєння пісні визначає: 
ознайомлення, власне вивчення, закріплення, виконання. 

Вивчення завжди здійснюється фрагментами (фразами). Вчитель декілька разів демонструє кожен 
музичний відрізок і  налаштовує учнів на перший звук. Вивчення починають у помірному темпі і слабкій 
динаміці, а також при звуковеденні лігато (це допомагає кращому вспівуванню і осмисленню мелодичної 
лінії). Текст засвоюється в більшості випадків одночасно з мелодією, незрозумілі чи важкі слова 
пояснюються учням до початку виконання. 
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На першому уроці вчитель прагне закінчити вивчення пісні цілком (навіть якщо вона вивчена не 
повністю), він співає всю пісню, а учні – те, що засвоїли. На наступному уроці опрацьовуються найбільш 
складні фрагменти, пісня довчається до кінця, проспівується кілька разів в цілому, причому кожен раз з 
новими завданнями, аналізуються недоліки виконання.  

Опора на досвід учнів, їх знання, пам’ять – важлива умова успішного навчання. Для цього даються 
завдання: визначити, чи змінюється характер (настрій); скільки частин в пісні; яка головна її думка; 
плавно чи стрибками розвивається мелодія; в якому регістрі звучить акомпанемент; хто виконує (якщо 
звучить запис) і т. д. 

В активному сприйнятті музики важливу роль відіграє зорова наочність. Рух мелодії краще 
сприймається по її нотному чи графічному зображенню. Рука викладача, що супроводжує музику, може 
допомогти і у визначенні характеру звука, ритмічної та інтонаційної особливості мелодії, темпу, 
динаміки. Посиленню вражень від музичного твору сприяють художні репродукції, літературні образи, 
картини природи. 

Ефективне формування професійного вокально-хорового мислення можливе лише за умови 
безперервного активного розвитку слухового досвіду виконавців. Рівень професійного розвитку 
вокального мислення багато в чому визначається рівнем розвитку вокального музичного слуху та 
ступенем їх активності, чутливості, витонченості, вміння охопити широкі музичні побудови. Чуття й 
уява у відчуванні вокального твору,  з одного боку, інтелектуальне його розуміння, з другого, – ось 
нероздільні сторони розумового процесу виконавця. 

Отже, із викладеного вище можна зробити висновок, що виховання професійного вокально-хорового 
мислення – це взаємопроникнення і поєднання таких процесів, як: осягнення внутрішніх 
закономірностей будови виконуваного твору, інтонування мелодії, розуміння законів музичної еволюції, 
історичного стилю композитора і всієї системи художніх образів. Отже, педагогічні аспекти вокально-
хорової діяльності майбутнього вчителя музики характеризуються як рядом загальних закономірностей, 
так і специфічними особливостями, які лежать в основі творчого розвитку та професійного мислення і 
мають важливе значення для професійного становлення вчителя музики загальноосвітньої школи.       
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Новик О.С., Харамбура И.C.Формирование вокально-хоровых навыков на уроках музыки в контексте 
традиций музыкального образования в Украине. 

В статье определяются пути воспитания творческих способностей студенческой молодёжи 
средствами вокально-хоровой работы на уроках музыки в общеобразовательной школе. Акцентируется 
внимание на формировании вокально-хоровых навыков, определяющих передачу характера произведения 

путём выразительности исполнения. 

Novyk O.S., Harambura I.S.  The formation of Vocal  Skills  at Music Lessons in the Framework of 
 Ukrainian Musical Heritage. 

The article highlights the ways of developing students' creative abilities through vocal instruction at lessons of 
music at comprehensive schools. Emphasized also are the ways to formulate vocal skills which determine the 

pattern of a musical piece via its expressive performance. 
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ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ: МОЖЛИВОСТІ 
ІНТЕГРОВАНОГО ВИКЛАДАННЯ 

Автор статті аналізує можливості інтегрованого підходу до викладання трудового навчання у 
початковій школі і доводить його ефективність. 

Проблема трудової підготовки підростаючого покоління завжди займала важливе місце у вітчизняній 
педагогіці. Особливо актуальною вона стала на сучасному етапі розбудови української держави – в 
умовах переходу до ринкової економіки. У зв’язку з цим активізувався пошук шляхів удосконалення 
змісту, форм і методів трудового навчання учнів на всіх ступенях загальноосвітньої школи, у тому числі 
в її початковій ланці [1 – 7]. Великі можливості у цьому плані має реалізація інтегрованого підходу до 
викладання окремих дисциплін, у результаті чого створюються умови для поглибленого та різнобічного 
засвоєння навчального матеріалу й для формування цілісного світогляду молодших школярів. 

Останнім часом, як свідчить огляд літературних джерел, помітно посилився інтерес до цього 
напрямку наукових досліджень (О. Акуліна, В. Білов, І. Волкова, Л. Даниленко, М. Іванчук, Л. Ільєнко, 
О. Міщенко, Н. Островерхова, О. Савченко, В. Сидоренко, М. Соловйов та ін.). У їх працях 
висвітлюються теоретичні та методичні засади інтегрованого навчання, з’ясовуються та обґрунтовуються 
його переваги та недоліки, наводяться приклади практичного втілення цього підходу в передовому 
педагогічному досвіді.  

Зокрема, академік О.Я. Савченко, вважаючи інтегроване навчання одним із ефективних напрямів 
методичного збагачення уроків, зазначає, що об’єднання відомостей з кількох предметів навколо однієї 
теми має на меті інформаційне та емоційне збагачення сприймання, мислення й почуттів учнів завдяки 
залученню цікавого матеріалу, що дає змогу з різних сторін пізнати певне явище, поняття, досягти 
цілісності знань [8:78]. 

Необхідною умовою реалізації інтегрованого підходу є спорідненість змісту навчального матеріалу з 
кількох предметів, що дає змогу компактно і концентровано використовувати елементи різних знань на 
кожному етапі уроку, підпорядковуючи їх досягненню єдиної мети. 

У результаті порівняльного аналізу чинних програм для початкової школи нами встановлено, що 
трудове навчання має широкі можливості для інтеграції окремих його тем зі змістом таких навчальних 
предметів, як: "Я і Україна", "Математика", "Образотворче мистецтво", "Читання".  

Проілюструємо це на прикладі взаємозв’язку трудового навчання з читанням, виділивши споріднені 
за змістом теми, сприятливі для організації різноманітних видів пізнавальної діяльності молодших 
школярів. Так, у "Читанці" для 2 класу [9], як свідчить огляд навчального матеріалу, є чимало творів 
різноманітної жанрової специфіки,  пов’язаних із висвітленням трудової діяльності людини (казки: 
"Колосок", "Калинка"; оповідання: "Хліб", "Помічниці", "Сини"; вірші: "Мама – агроном", "Я навчаюся у 
тата", "На роботу" та ін.). З іншого боку, у програмі з трудового навчання зазначено, що до його змісту 
включено п’ять модулів: "Людина і природа", "Я сам та інші люди", "Людина і знаки інформації", 
"Людина і техніка", "Людина і художнє довкілля", під час вивчення яких "учитель може здійснювати 
міжпредметні зв’язки або забезпечувати інтеграцію трудового навчання з іншими навчальними 
предметами" [10: 90]. Цьому сприяє, зокрема, наявність у програмі з трудового навчання різноманітних 
практичних робіт, пов’язаних із виготовленням аплікацій, гербаріїв, колекцій, альбомів. Так, у модулі 
"Людина і природа" при вивченні теми "Світ професій: "людина – природа" програмою передбачено 
колективне оформлення наочних матеріалів з профорієнтації. Ефективним напрямком збагачення цих 
уроків є, на наш погляд, інтеграція їх з відповідними темами предмета читання, у процесі вивчення яких 
учні ознайомлюються з різноманітними професіями. Це стосується і проведення практичної роботи, 
пов’язаної із виготовленням аплікації "Столяр" (модуль: "Людина і техніка", пізнавальна значущість якої 
значно зросте із залученням відомостей предмета читання (вірш "Я навчаюся у тата").  

Високою змістовою насиченістю характеризуються інтегровані уроки, проведені на основі теми 
"Робота з рослинними матеріалами" (трудове навчання) і тем курсу "Читання", в яких йде мова про 
найпоширеніші рослини свого краю ("Зацвіли каштани", "Колосок", "Калинка", "Ялинка", "Берізонька", 
"Липка"). Зокрема, доцільно побудувати на інтегрованому змісті урок на тему "Колосок", у ході якого 
здійснюється мовленнєвий та літературний розвиток школярів (опрацювання казки “Колосок") і 
відбувається залучення їх до посильної творчої праці ( виготовлення гербарію із колосків пшениці). Крім 
того, в результаті інтегрування навчального матеріалу значно зростає виховний потенціал такого уроку, 
спрямований на формування працелюбства молодших школярів та їх поваги до людей-трудівників. 
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Аналогічні можливості мають уроки, зінтегровані на основі тем курсу "Читання", у яких 
розповідається про тварин своєї місцевості і практичних робіт із трудового навчання, пов’язаних із 
ліпленням об’ємних форм із пластиліну чи глини на тему "Тварини". 

Таким чином, інтегрований підхід до викладання трудового навчання у початковій школі відкриває 
значні резерви для підвищення ефективності навчально-виховного процесу й для розвитку творчих 
здібностей молодших школярів.    

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ. 

1. Андреєва Н.Б. Міжпредметні зв'язки у викладанні загальнотехнічних дисциплін у професійній підготовці 
вчителя трудового навчання: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / АПН України; Інститут педагогіки. – К., 1997. 
– 18с. 
2. Бєлова Ю.Ю. Формування національних цінностей у студентів – майбутніх вчителів трудового навчання в 
процесі художньо-трудової діяльності: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний ун-т 
ім. М.П. Драгоманова. – К., 2004. – 20с. 
3. Буринський В.М. Самостійна робота як засіб удосконалення графічної підготовки майбутніх учителів трудового 
навчання: Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2001. – 206 с. 
4. Вихрущ А.В. Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (Іст.-пед. аналіз та перспективи): 
Дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Український держ. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1994. – 473с. 
5. Гиренко Н.А. Сенсомоторное развитие учащихся младших классов вспомогательной школы в процессе 
трудового обучения: Дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / АПН Украины; Институт дефектологии {Киев}. – К., 1996. – 
192с. 
6. Дупак Н.В. Виховання культури праці молодших школярів у процесі навчальної трудової діяльності: Автореф. 
дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. – К., 1999. – 16с. 
7. Знамеровська Н.П. Підготовка вчителя трудового навчання до розвитку художньо- конструкторських здібностей 
учнів основної школи: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім. 
М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 20с. 
8. Савченко О.Я. Урок у початкових класах. – К., 1993. – С.78. 
9. Савченко О.Я. Читанка: Підр. для 2 кл. – К., 2002. – 126 с. 
10. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи. – К.: Початкова школа, 2001.– 296 с.  

 
Матеріал надійшов до редакції 10.03.2005 р.  

Огиенко Д.П. Трудовое обучение в начальных классах: возможности интегрированного подхода. 

Автор  анализирует содержание учебных предметов “Чтение” и “Трудовое обучение” и доказывается 
целесообразность  интегрированного подхода к их изучению. 

Ohienko D.P. Handicrafts at Primary School: Integrated Approach Potential. 

The author analyses the content of “Reading Studies” and “Handicraft Studies” and proves the appropriateness 
of integrated approach to learning the subjects. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

У статті розглядаються психолого-педагогічні умови процесу формування музично-творчого 
потенціалу студентів. 

Актуальною проблемою сучасної педагогіки є проблема формування і розвитку творчої особистості 
фахівця. Аналіз наукової літератури свідчить про велику увагу вчених-філософів, психологів, педагогів 
до творчого потенціалу особистості. У філософському аспекті цей феномен досліджується такими 
вченими, як О. Клепіков, І. Кучерявий, П. Кравчук, І. Маноха, Л. Москвичова та інші. У психолого-
педагогічній галузі творчий потенціал майбутнього вчителя вивчають О. Виговська, В. Доній, І. Єрмаков, 
Н. Кічук, Г. Несен, О. Сисоєва, О. Сущенко та інші. Особливої уваги нині вимагає процес становлення 
творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів і музики, який веде у світ пізнання 
молодших школярів. Необхідною складовою його професійного розвитку є формування музично-
творчого потенціалу, який забезпечує готовність суб’єкта навчання до музично-творчої діяльності. 
Ефективність цього процесу, на нашу думку, забезпечується інтеграційним вивченням дисциплін 
музично-теоретичного циклу. Як відомо, творчість вимагає особливої психологічної атмосфери, в якій 
спроможні розкритися неординарні творчі здібності людини. Тому метою нашої статті є розкриття 
системи психолого-педагогічних умов, які забезпечать успішність формування музично-творчого 
потенціалу майбутніх учителів у процесі інтеграційного вивчення музично-теоретичних дисциплін. 

Під психолого-педагогічними умовами формування музично-творчого потенціалу розуміється така 
організація навчально-виховного процесу, яка сприяє інтеграції музично-теоретичних знань, умінь і 
навичок у просторі музичного творення. Перш ніж зосередити увагу на психолого-педагогічних умовах 
формування феномену, коротко зупинимось на висвітленні його сутності. 

Музично-творчий потенціал як найвище вираження музикальності особистості є глибоко 
індивідуальним утворенням. Він являє собою сукупний результат актуальної творчої діяльності. 
Залежність від зовнішніх і внутрішніх впливів, які зумовлюють його актуалізацію, визначає 
спрямованість останнього у майбутнє і виражає лише тенденції і перспективи розвитку індивіда. 
Музично-творчий потенціал до моменту актуалізації залишається зовнішньо пасивним, "спокійним", і 
лише в результаті актуального прояву розкриває "силу" своєї внутрішньої сутності. Усвідомлення цього 
дозволяє говорити про ступінь "готовності" музично-творчого потенціалу до актуалізації. Вбираючи в 
себе різні потенційні задатки, здібності, він "зріє", наповнюючись внутрішньою логікою і смислом 
майбутніх новоутворень. При цьому музично-творчий потенціал все ж таки залишається здатністю до 
перетворень. Отже, визначена категорія втрачає сенс свого "існування" без можливості діяльнісної 
реалізації. Це свідчить про залежність музично-творчого потенціалу від процесу актуалізації, результати 
якої стають відображенням динаміки його функціонування. Діяльнісне втілення музично-творчого 
потенціалу підтверджує реальність його сили і відображає теперішній, одномоментний стан дієвості його 
складових. 

У зв’язку з цим важливо визначити, що є поштовхом для реалізації музично-творчих потенцій. 
Діяльнісне втілення людських здібностей, нахилів обумовлюється, з одного боку, соціальними вимогами 
суспільства, а з іншого – це результат власної активності особи, її зацікавленість у саморозвитку. Нині 
досить ясно визначена вимога суспільства щодо особистості вчителя. Школі потрібен фахівець, 
наділений високорозвиненим творчим потенціалом, з активною життєвою позицією. Але соціальний 
запит повинен адекватно відповідати індивідуальним особливостям спеціаліста, щоб знайти відгук і 
викликати з його боку внутрішню активність до взаємодії. Осмислюючи сенс зовнішнього впливу, 
зіставляючи його зі своїми потенційними силами, майбутній учитель визначає і планує свій шлях 
професійного зростання. У цьому плані внутрішня активність студента обумовлюється розумінням 
поставленої суспільством задачі. Окрім того, активізація власних резервів може бути обумовлена 
особистісними мотивами самореалізації, самовдосконалення, самоствердження. Ці мотиви мають сильну 
спонукальну дію в процесі музично-творчої діяльності. Адже саме в ній студент реалізує свої духовні та 
практичні можливості, отримуючи при цьому задоволення від самого процесу творення, від його 
кінцевого результату (вдала імпровізація, створене аранжування, написана пісня чи п’єса). 

Отже, залучення майбутніх учителів до музично-творчої діяльності зумовлене метою та системою 
діючих мотивів, що забезпечують особистісне прагнення до творчого самовираження. Свідоме ставлення 
до оволодіння цим процесом, а також фахом майбутньої професії, на жаль, не завжди має першочергове 
значення для студентів педагогічних вузів. У більшості випадків воно властиве старшокурсникам, які 
вже набули певних педагогічних і музичних знань, спробували свої сили під час педагогічної практики, 
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визначили для себе недоліки власної спеціальної підготовки. У студентів молодших курсів розуміння 
професійної значущості, зацікавленість творчою діяльністю, своїм фахом дуже послаблені чи взагалі 
відсутні. Мотивами їхнього перебування у ВНЗ часто є бажання батьків і прагнення одержати вищу 
освіту. Тому інтереси студентів не мають професійної спрямованості, до того ж вузівське навантаження 
не всім під силу. У зв’язку з цим провідною умовою формування музично-творчого потенціалу студентів 
є мотивація музично-творчої діяльності. Під час музично-творчої діяльності виникає необхідність 
ліквідації недоліків зі спеціальної підготовки, що викликає народження нових потреб, які виходять за 
межі навчання, розширюючи простір музичного творення. Окрім того, за допомогою творчості 
відкривається можливість вільного оперування знаннями, виникають оригінальні думки та ідеї, способи 
їх втілення, розвивається самооцінка та особистісний стиль мислення. Це посилює інтерес, який 
народжується в процесі творчої праці, стимулює прояв здібностей студента, їх удосконалення, 
забезпечує його самоствердження, позитивно впливаючи на всі психічні процеси. Переживаючи почуття 
особистої участі в творчому акті, застосовуючи знання на продуктивному рівні, майбутній учитель у 
такий спосіб розкриває в собі пізнавальну самостійність. Отримуючи задоволення від самостійної 
творчості, студент заглиблюється у цей процес. Так, через інтерес відбувається саморозвиток особистості 
майбутнього фахівця. Забезпечуючи творчість енергетичними ресурсами, розкриваючи об’єктивні 
цінності всього процесу навчання, інтерес створює благодатні умови для когнітивної діяльності 
суб’єктів. 

З точки зору психології важливим моментом мотиваційного забезпечення музично-творчої діяльності 
є прийняття майбутнім учителем творчої форми роботи на рівні особистісної значущості. Адже тільки те, 
що стає особистісно цінним, визначає динаміку набуття необхідного досвіду. Тому музично-творчі 
завдання повинні враховувати ступінь готовності студентів (уміння розв’язувати проблеми, узгоджувати 
протиріччя, зважувати різні варіанти, бачити шляхи творчого пошуку тощо), їхні потенційні можливості 
та силу бажання займатися цим видом роботи. До такого типу завдань належать: добір власного 
супроводу, транспозиція, створення 2-3-голосся до пісень шкільного репертуару, імпровізації різних 
жанрів у межах малого чи великого періоду, створення хорових обробок українських народних пісень 
для дитячого хору, аранжування хорових творів з метою їх виконання шкільним хоровим колективом, 
написання дитячих пісень та жанрових п’єс (за бажанням студента). 

Ефективне виявлення індивідуальних можливостей суб’єктів навчання забезпечує особистісно-
зорієнтований підхід. Сутність його полягає в тому, що центром навчально-виховного впливу стає 
особистість з її самобутнім і неповторно-індивідуальним внутрішнім світом. Посилена увага до 
особистості суб’єкта навчання забезпечує розкриття його творчих здібностей, які за відповідних умов 
сприяють не лише перетворенню навколишнього середовища, а й самотворенню. 

Ми поділяємо думку Л. Мільто про те, що однією з найбільш продуктивних структур особистісно-
зорієнтованого навчання є індивідуально-творчий підхід [1: 58]. У процесі індивідуальної творчості 
відбувається розвиток самобутніх якостей студента, набуття ним власного досвіду музичного творення. 
Індивідуально-творчий підхід – це шлях самореалізації і професійного зростання. Тому він і займає 
провідне місце у процесі формування музично-творчого потенціалу майбутнього вчителя. Саме завдяки 
індивідуалізації "найбільш повно використовуються індивідуальні особливості кожного, визначаються 
перспективи подальшого розумового розвитку і гармонійного вдосконалення особистісної структури, 
відбувається пошук засобів, які б компенсували наявні недоліки і сприяли формуванню індивідуального 
стилю діяльності майбутнього спеціаліста" [2: 69]. Під час самостійного виконання музично-творчих 
завдань у студентів цілісно розкриваються індивідуальні можливості, активізуються творчі прояви. Цей 
процес характеризується емоційним і мисленнєвим напруженням, "внутрішнім" баченням сутності 
поставленої проблеми, визначенням шляхів її розв’язання, оцінюванням отриманого результату. З метою 
виявлення діяльнісної активності з боку студентів нами акцентується увага на їхній самостійній роботі. 
Адже самостійність виступає ефективним засобом індивідуалізації навчання і є необхідною умовою 
творчого розвитку майбутніх учителів. Самостійні музично-творчі завдання, що передбачають 
розвиненість внутрішнього плану дій, узгоджують емоційну образність музики з її теоретичною 
основою. 

На нашу думку, основу самостійних музично-творчих завдань, які мають місце у процесі 
інтеграційного вивчення музично-теоретичних дисциплін, складає вокальна та інструментальна 
імпровізація як художній (нетрадиційний) метод формування музично-творчого потенціалу майбутніх 
учителів. Адже, імпровізуючи чи створюючи нескладні твори, вони піднімаються на новий щабель свого 
розвитку. Застосовуючи імпровізацію як метод формування музично-творчого потенціалу, ми спиралися 
на ідеї видатного музикознавця Б. Асаф’єва, практична реалізація яких забезпечувала усвідомлення 
студентами музичної інтонації як смислової одиниці, завдяки якій народжується музичний образ: 

− інтонуючи кожну мить музики, треба пов’язувати її з попереднім і наступним звучанням, що 
сприяє активізації слуху і забезпечує повноцінне сприймання музичного твору; 
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− розуміти музичну інтонацію як втілену в звуках думку, що призначена здійснити смисловий 
та емоційний вплив на слухача; 

− усвідомити, що однією з основ первинної виразності – узагальненої інтонації – є інтервал, 
який організується за допомогою ритму, утворюючи лаконічну і разом з тим виразну ритмоінтонаційну 
форму [3]. 

Застосовуючи музичну творчість як метод проблемного навчання, ми виокремили серед загального 
контексту відомих термінів поняття " музично-творча задача". Музично-творча задача як реальне 
втілення проблеми виникає кожного разу на шляху діяльності вчителя музики. Вона пов’язується із 
необхідністю реалізації музично-творчого потенціалу і викликає значні труднощі навіть у спеціалістів 
високої кваліфікації, які раптом відчувають непідготовленість до використання своїх знань, умінь, 
навичок в режимі творчого застосування. До музично-творчої задачі ми відносимо підбір пісні по слуху, 
створення власного супроводу до пісні, аранжування хорової партитури твору з метою врахування 
можливостей конкретного шкільного хорового колективу, створення хорової обробки та ансамблевого 
багатоголосся на основі одноголосної мелодії, імпровізацію в тому чи іншому жанрі. Кожна з цих задач 
акумулює в собі більш-менш складну проблему, розв’язання якої є не лише перевіркою міцності 
музично-теоретичних знань студентів, але й свідченням усвідомленого розуміння ними зв’язку між 
теоретичними поняттями і "живою музикою". 

Таким чином, ефективності процесу формування музично-творчого потенціалу студентів сприяють 
такі психолого-педагогічні умови, як: мотиваційне забезпечення процесу музично-творчої діяльності, 
індивідуально-творчий підхід до навчання студентів, застосування музичного творення як різновиду 
проблемного навчання – пріоритетного у розвитку творчих здібностей. 
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творческого потенциала студентов. 
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and Musical Potential. 

The article deals with the creation of psychological and pedagogical prerequisites of the process of formulation 
of creative and musical potential of students. 
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО 
ІНТЕГРОВАНОГО ВИКЛАДАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ 

СУЧАСНИХ ВИМОГ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Автор статті презентує результати пілотажного дослідження розуміння майбутніми учителями 
поняття "інтеграція". 

Проблема професійної підготовки вчителя початкових класів завжди перебувала в центрі уваги 
педагогічної громадськості. Проте на сучасному етапі розбудови гуманістичної, особистісно-
орієнтованої системи вищої освіти вона набула особливої актуальності. Адже саме вчитель початкових 
класів найпершим у школі презентує учням навколишній світ у всій його різноманітності. Від 
професійної компетентності педагога залежить, чи сформується в молодшого школяра цілісний погляд 
на світ як  на гармонійну єдність, чи розчленується в процесі пізнання. У зв’язку з цим вагомого 
значення набуває проблема інтеграції як найсучаснішого підходу до конструювання змісту освіти – 
загальної та професійної.  

У науково-педагогічній літературі активно висвітлюються різні аспекти інтеграції у навчально-
виховному процесі (Г. Батуріна, С. Гончаренко, Р. Гуревич, В. Загвязинський, М. Іванчук, В. Ільченко, 
І. Козловська, І. Лернер та ін.). Питанням інтеграції мистецтв у процесі художньо-естетичного навчання 
й виховання школярів присвячені праці Н. Аніщенко, Г. Падалки, В. Рагозіної, О. Рудницької, 
Г. Тарасенко, Г. Шевченко, О. Щолокової та ін. Набули поширення програми інтегрованих курсів для 
початкової школи, зокрема варіант інтеграції навчання грамоти, математики, ознайомлення з 
навколишнім світом  для першого класу (М. Вашуленко, Н. Бібік, Л. Кочина); інтегрований курс 
"Мистецтво" (авторські колективи під керівництвом Л. Масол, О. Щолокової); програма курсу "Художня 
праця" (В. Тименко) та ін.  

Досліджуючи проблему цілісного художнього розвитку особистості, науковці все частіше 
розглядають кожен вид мистецтва як одиничність цілого в контексті органічного мислення суб’єкта. 
Одним із пріоритетних напрямів оновлення освіти має стати інтеграція як засіб створення більш цілісної, 
гармонійної картини світу. Як слушно зазначають С. Гончаренко та Ю. Мальований, традиційна 
предметна система навчання складалася протягом останніх двох століть значною мірою під впливом 
механістичної картини світу, раціоналістичного і технократичного погляду на світ як на якийсь неживий 
механізм, що розчленовується у процесі пізнання [1]. 

Проблема інтеграції в навчанні залишається в центрі уваги як вітчизняної, так і зарубіжної педагогіки. 
Зокрема, у Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 
наголошується на тому, що "стратегічна мета інтегративної мистецько-культурологічної освіти – 
забезпечити педагогічні умови для систематизації знань та уявлень учнів, встановлення гнучких 
наскрізних зв’язків між ними з метою формування цілісної художньої свідомості" [2: 7]. У той же час 
недостатня професійна підготовка педагогів призводить до того, що студенти не отримують 
теоретичного і практичного досвіду реалізації інтегрованого підходу до викладання мистецьких 
дисциплін. Метою статті є презентація результатів пілотажного дослідження адекватності вербально-
семантичного і графічно-логотипізованого розуміння майбутніми вчителями поняття "інтеграція". 

На нашу думку, зміст сучасної професійної підготовки повинен бути зорієнтований на формування 
особистості вчителя, здатного будувати освітній процес на основі діалогу культур. Як слушно зауважує 
Г. Тарасенко, сучасна освіта потребує соціокультурних пріоритетів, і настав час щільно враховувати роль 
естетичного фактора як детермінанти соціальних позицій та професійної стратегії вчителя [3: 4-5]. 

Вимоги до підготовки вчителя початкових класів в аспекті зазначеної проблеми закладені в змісті 
основних освітянських документів, що регламентують діяльність школи першого ступеня. Зокрема, 
Державним стандартом початкової загальної освіти передбачена освітня галузь "Мистецтво", в основу 
якої покладено принцип об’єднання різних видів мистецтв та визначення художньої культури як системи 
скоординованих художніх знань. У документі наголошується на доцільності реалізації взаємозв’язку цієї 
галузі з іншими гуманітарними предметами [4: 30]. Тож вчитель початкових класів має працювати не в 
площині монопредметного змісту, що "зумовлює формування фрагментарної мозаїчної художньої 
картини світу, дискретної моделі культури [...], а в духовно-світоглядній спорідненості образів різних 
видів мистецтв" [5: 38-39]. 

Інтегрована мистецька освіта відповідає віковим особливостям учнів молодшого шкільного віку, які 
сприймають навколишній світ цілісним, нерозчленованим на окремі ізольовані об’єкти. Характеристики 
вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку, представлені в працях А. Брушлинського, 
Л. Виготського, Т. Косми, Г. Люблінської, С. Рубінштейна, О. Скрипченко, І. Якиманської та ін., 
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свідчать, що саме в цей період відбувається якісна перебудова пізнавальних процесів, накопичення нової 
інформації. Спрямованість на зовнішній світ знаходиться на високому рівні. Факти, події, деталі 
залишають у молодшого школяра сильні враження, тому інтенсивно збагачується життєвий досвід 
дитини: досвід знань, досвід переживань, досвід відповідної оцінки. С. Гончаренко та Ю. Мальований 
зазначають, що "у дітей досить рано виникає цілісний "образ світу". Саме в школі цей образ руйнується, 
розвалюється, цілісність губиться, тому сама предметна система породжує необхідність об’єднання, 
інтеграції, синтезу ... " [1]. 

Молодший шкільний вік – це своєрідний сензитивний період, який має вагоме значення для 
естетичного розвитку дитини. Емоційна сфера учнів цього віку особливо сприйнятлива до зовнішніх 
впливів. Вона гостро реагує на звуки, барви, явища та форми навколишнього світу. Тому цей період 
життя дитини є найбільш сприятливим для формування естетичних переживань, почуттів, смаків. Як 
зазначає С. Мельничук, у перші роки шкільного навчання і виховання закладається фундамент 
гармонійного, у тому числі й естетичного розвитку особистості. Від того, які естетичні цінності, 
судження, почуття, смаки, потреби будуть сформовані в учнів у початковій школі, багато в чому 
залежатиме подальший розвиток особистості та можливості її вдосконалення. Формування естетичних 
якостей особистості тісно пов’язане з емоційною сферою дітей, а все емоційно пережите надовго 
фіксується і залишається у їх свідомості. Тому допущені у початковій школі помилки в естетичному 
вихованні важко, а іноді і неможливо виправити у старших класах [6:  3-4]. 

Інтегроване викладання мистецьких дисциплін передбачає взаємодію почуттів, при якому під 
впливом одних аналізаторів відбувається "резонансне подразнення" інших. Дослідниками вивчений 
такий феномен, як синестезія. Зокрема, Т. Рейзенкінд наголошує, що в контексті інтегрованого підходу 
визначаються аспекти інтеграційних механізмів на основі психологічних особливостей особистості, до 
яких дослідниця відносить і таке новоутворення, як синестезія [7: 30]. О. Рудницька визначає синестезію 
як міжсенсорні асоціації, які виникають у суб’єкта внаслідок взаємовпливу візуальних, слухових та 
інших образів мистецтва і зумовлюються інтегративною природою конкретно-чуттєвого осягнення 
художнього смислу. Синестезія стає результатом взаємопроникнення елементів мовних структур, 
властивих різним видам художньої діяльності [8: 42]. Взаємозв’язки у викладанні предметів художньо-
естетичного циклу, на думку дослідниці, здійснюються на теоретичному й емпіричному рівнях. 
Теоретичний рівень інтеграції передбачає узагальнення і систематизацію знань про художню картину 
світу, а емпіричний ґрунтується на психологічних механізмах синестезії. У процес ознайомлення з 
мистецтвом науковець включає три аспекти: 

1. Предметне вивчення образотворчого і музичного мистецтва (інтеграція відсутня). 
2. Комплексне вивчення мистецтв з використанням їх взаємодії, тобто демонстрація близьких за 

настроєм, стилем або жанром творів музики і живопису з метою посилення емоційного впливу 
на учнів (окремі інтегративні уроки за умови синхронної побудови навчальних програм з музики 
та образотворчого мистецтва). 

3. Вивчення специфіки органічного злиття різних видів мистецтва у художньому синтезі 
(позакласні заняття у театральному або танцювальному гуртку, участь у якому сприяє інтеграції 
одержаних на уроках знань і художніх вражень) [8: 41]. 

На нашу думку, вчитель початкових класів повинен обов’язково володіти умінням методично 
грамотно здійснювати інтегрований підхід до викладання дисциплін естетичного циклу. Це сприятиме 
формуванню художнього потенціалу педагогів. Саме в межах розвитку художнього потенціалу, на думку 
Г. Тарасенко, відбувається формування духовно-особистісного потенціалу вчителя, який є запорукою 
успішної суб’єкт-суб’єктної взаємодії з вихованцями і дозволяє забезпечити не просто особистий, а 
особистісний контакт педагога з учнями [3:65]. 

Група українських учених (О. Костюк, Л. Левчук, Л. Масол, О. Рудницька, О. Щолокова та ін.) 
перспективним напрямком розвитку освітньої галузі "Мистецтво (Естетична культура)" вважають саме 
інтеграцію дисциплін художньо-естетичного циклу. Так, Л. Масол визначає три рівні здійснення 
інтеграції: 

1. Філософсько-світоглядний (тематичний). 
2. Естетико-мистецтвознавчий (морфологічний). 
3. Педагогічний (технологічний) [5: 39]. 
Інтегрування дає можливість формувати в учнів молодшого шкільного віку нові знання, що 

характеризуються вищим рівнем осмислення художніх фактів, динамічністю застосування таких знань у 
нових ситуаціях, підвищенням їхньої дієвості й систематичності. У контексті інтегрованого підходу до 
викладання мистецтва Т. Рейзенкінд визначає чотири типи взаємодії мистецтв: 

1. Міжпредметні зв’язки в межах традиційного навчального плану. 
2. Поєднання предметів обов’язкового циклу із заняттями іншими видами мистецтва в процесі 

позаурочного часу. 
3. Викладання окремих видів мистецтва з використанням аналогій. 
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4. Комплексний підхід до поліхудожнього виховання учнів, що забезпечується повноцінною 
взаємодією мистецтв, зумовлює зміст занять на кожному віковому етапі [7: 30]. 

На нашу думку, вчитель початкових класів повинен компетентно реалізовувати всі чотири типи 
взаємодії мистецтв. Тож ми визначили вимоги до художньо-виховних знань і умінь студентів. Зокрема, 
майбутні педагоги повинні: 

- усвідомити суть, значення, шляхи реалізації інтегрованого підходу в навчанні дисциплін художньо-
естетичного циклу та вміти обґрунтувати доцільність його здійснення; 

- осягнути суть поняття "інтегрований урок", структуру, класифікацію та особливості методики їх 
проведення; 

- розуміти значення понять "інтеграція", "синтез", "комплекс", "міжпредметні зв’язки" тощо. 
У результаті пілотажного дослідження, до якого було залучено 87 студентів третього курсу 

факультету підготовки вчителів початкових класів Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського, було з’ясовано рівень адекватності розуміння майбутніми фахівцями 
поняття "інтеграція". Для вирішення поставленого завдання ми запропонували респондентам дати 
визначення поняттю "інтеграція" та виконати графічний його логотип. Ми виходили з того, що логотип 
презентує певні асоціативні зв’язки, сублімує оціночне ставлення, дає установку на сприймання та 
діяльність. 

Аналіз відповідей засвідчив, що більшість студентів (88%) не розуміють значення поняття 
"інтеграція". Зокрема, траплялися такі визначення: інтеграція – внесення нових форм у суспільне життя; 
забезпечення навчально-виховного процесу новітніми досягненнями; рух думки, подій тощо. Отже, 
майбутні фахівці на вербально-семантичному рівні не оперують означеним поняттям, змішують його з 
іншими дефініціями. Проаналізувавши графічні логотипи, ми з’ясували, що 68%  респондентів на 
асоціативному рівні наблизились до правильного тлумачення поняття "інтеграція". Графічні логотипи, 
що віднесені до високого рівня (32%), сприймаються як упорядкована, організована система, структурні 
елементи якої взаємодоповнюють один одного (мал. 1). Так, на мал. 1.1 інтеграція представлена в образі 
світу, куди включені різні частини (стрілочки). Інтеграція як відновлення або поповнення втраченого 
представлена у мал. 1.2. З роботи видно, що кожна половинка маски несе протилежний емоційний заряд, 
але внаслідок поєднання відновлюється гармонія. Серед графічних робіт траплялися логотипи із 
поясненнями. Зокрема, студентка Тамара С. так означила мал. 1.3.: "Це електрони. Знаки різнойменні, 
але при поєднанні становлять ціле". На нашу думку, графічні логотипи високого рівня несуть у собі 
певну мету: виникнення гармонійної чи координованої системи (мал. 1.1), відновлення цілісності (мал. 
1.2), употужнення елементів (мал. 1.3). Варто зазначити, що всі логотипи не є статичними. Елементи 
представленого образу динамічно тяжіють один до одного, тобто поняття "інтеграція" респонденти 
асоціативно усвідомлюють як процес, рух, зміну. 

 
1.                                                                       2.                                                             3. 

Рис. 1. Графічний логотип поняття "інтеграція" (високий рівень). 
 

Аналіз графічних робіт середнього рівня (36%) засвідчив, що студенти інтуїтивно розуміють 
інтеграцію як поєднання, проте не усвідомлюють її суті та значення (мал. 2). Зокрема, траплялися такі 
назви робіт: "Поєднання неіснуючого", "Шина в оточенні ромашок", "Будяк і троянда" тощо. Суттєво те, 
що майже всі респонденти середнього рівня показали низький результат вербально-семантичної 
обізнаності запропонованої дефініції. Так, студент Ігор П. визначив інтеграцію, як "порівняння різних 
явищ з метою поліпшення навчально-виховного процесу", хоча на графічно-логотипізованому рівні 
наблизився до правильного тлумачення. У своєму логотипі (мал. 2.1) він з’єднав два елементи: ромашку 
(частину живої природи) та шину (частину штучної), що загалом відповідає означенню інтеграції як 
сторони процесу розвитку, зв’язаної з об’єднанням у ціле різнорідних частин і елементів [9: 215]. 
Студентка Ірина З. свій логотип презентувала так: "Це фантастична істота ГАВмурчик, що ловить мишей  
та охороняє будинок". У представленому образі відбулося щеплення на функціональному рівні. Це 
частково притаманне процесу інтеграції як виникнення нової, позитивно спрямованої якості. У даному 
випадку в образі ГАВмурчика об’єднались дві взаємодоповнювальні функції: перша – ловити мишей, 
друга – охороняти будинок. Отже, якщо асоціативно Ірина досить влучно відобразила означене поняття, 
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то вербально-семантична потужність дефініції є низькою. На думку респондента, інтеграція – це 
"знаходження нового шляху розвитку освітнього процесу". Подібна інтерпретація стосується малюнка 
2.3. У запропонованому логотипі злилися різноманітні частини живих істот: півня, верблюда, зайця 
тощо. Завдяки цьому представлений образ характеризується майже універсальною функціональністю. 
Отже, виникає протиріччя між теоретичною підготовкою майбутніх педагогів та рівнем асоціативно-
образного осмислення дефініції, тому варто употужнювати взаємозв’язок вербально-семантичних та 
асоціативно-образних аспектів професійної підготовки.  

 
     1.                                                                   2.                                                                           3. 

Рис. 2. Графічний логотип поняття "інтеграція" (середній рівень). 
 
Для з’ясування асоціативно-образної готовності  студентів до інтеграції мистецьких дисциплін ми 

запропонували респондентам створити емблему навчальних дисциплін "Художня праця" та "Мистецтво". 
Аналіз графічних робіт (мал. 3) засвідчив, що 72% респондентів у свої емблеми включили елементи 
монопредметів "Праця" та "Образотворче мистецтво", що відповідає інтегрованій навчальній дисципліні 
"Художня праця". Найчастіше логотипи були представлені такими структурними частинами, як ножиці, 
голки, пензлики, альбоми для малювання, фарби тощо. 

 
                  1.                                                           2.                                                             3. 

Рис. 3. Графічний логотип навчальної дисципліни "Художня праця". 
 
Емблеми навчальної дисципліни "Мистецтво" також характеризуються включенням в їх структуру 

різних видів мистецтва: мал. 4.1. – музики (знаки нот, пауз), кіномистецтва (телевізор), літератури (пера 
для письма), театру (маски); мал. 4.2. – музики (знаки нот, скрипковий ключ, барабан), образотворчого 
мистецтва (пензлик, олівець, фарби), літератури (олівець, аркуш паперу із текстом); мал. 4.3. – музики 
(арфа), образотворчого мистецтва (фарби, пензлик), літератури (олівець, книга), танка (значки людей, що 
танцюють). Як видно з робіт, інтеграція закладена в самих логотипах. Хоч теоретично респонденти ще не 
осягнули дефініцію інтеграції, проте на асоціативно-образному рівні показали високу готовність до 
інтегрованого викладання мистецьких дисциплін.  

 
                  1.                                                            2.                                                                  3. 

Рис. 4. Графічний логотип навчальної дисципліни "Мистецтво". 
 

Таким чином, результати дослідження засвідчують, що логотипізація навчального матеріалу, 
безумовно, сприяє употужненню теоретичної підготовки студентів та розвиває креативність мислення, 
оскільки базується на образному мисленні, яке добре розвивається засобами мистецтва. 
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Отже, сучасний освітній процес має відповідати педагогічній парадигмі, спрямованій на розвиток 
духовно багатої особистості учня. Головною метою вищої педагогічної освіти є професійна підготовка 
вчителів високої кваліфікації згідно із соціальним замовленням. "Предметність" викладання не може 
стати єдиним способом побудови навчально-виховного процесу. Інтеграція знань передбачає зміну 
традиційної систематизації змісту освіти на гнучкі концентри інтегрованих знань. Отже, настав час  
враховувати вимоги оновленої освітньої системи і готувати вчителя з високим рівнем професійної 
компетентності, здатного до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін як необхідної передумови 
духовного розвитку молодшого школяра. 
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Art Disciplines in the Framework of  Modern Requirements to Professional Training. 

The article presents the results of the pilot scheme of prospective teachers’ awareness of integration as a 
concept. 
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ВПЛИВ ІНТЕГРОВАНИХ ПОЛІХУДОЖНІХ ПРОГРАМ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 
НА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ЧУТТЄВОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРІВ 

У статті розглядається вплив інтегрованих поліхудожніх програм з образотворчого мистецтва на 
формування емоційно – чуттєвої сфери школярів, аналізуються форми переживання почуттів, основні 

емоційні стани. 

Мистецтво віддзеркалює сутність культури, сприяє не тільки засвоєнню унікальних надбань людства, 
а, що найперше, – створенню власного духовного світу. Його вважають найсприятливішим засобом 
залучення дитини до культури і духовних цінностей. Багато учнів захоплюється малюванням, ліпленням, 
живописом, музикою, але не всі з них зацікавлені шкільними уроками музики чи образотворчого 
мистецтва. Як і раніше, школа орієнтована на розвиток в учнів переважно раціонального мислення, це 
відведення більшої кількості годин на тиждень для вивчення природничої та математичної галузі. 

На жаль, ми переконуємось, що у старшому віці – саме тоді, коли школярі починають цікавитись і по-
справжньому розуміти художні цінності, – в них формується естетична свідомість і поведінка, зростає 
схильність до інтеграції різних видів художньої творчості, школа "відлучає" учнів від цілеспрямованого 
впливу мистецтва і раціонального мислення, але цього недостатньо для того, аби вирішувати проблеми 
суспільного життя. Формування всебічно розвиненої, духовно багатої особистості полягає у застосуванні 
методологічних підходів до освітньої галузі "мистецтво".  

Першим методологічним підходом можна вважати інтеграцію предметів художньо-естетичного 
циклу, завдяки якій знання з різних видів мистецтва забезпечують цілісне його осягнення. Відомо, що 
термін "інтеграція" (від латинського integer) в педагогіці означає процес відновлення цілісності глибоких 
і стійких зв’язків у змісті навчального предмета для досягнення ефективного кінцевого результату за 
найменший проміжок часу [1]. 

Метою інтеграції є підвищення ефективності пізнання й розвитку незалежно від того, на якій 
інформації базується зміст предмета – наукових знаннях, способах діяльності чи досвіді емоційно-
ціннісного ставлення до мистецтва, що дозволяє розподілити навчальні предмети за їхніми провідними 
компонентами, створити сприятливі умови для інтеграції. 

Формування таких якостей, як оригінальність, гнучкість, глибина, цілеспрямованість, раціональність, 
широта, критичність в процесі духовного розвитку особистості найактивніше розвиваються за умов 
інтерактивного підходу до викладання предметів художньо-естетичного циклу. 

В українській педагогіці мистецтва існує невеликий досвід теоретичного та експериментального 
дослідження різних аспектів проблеми інтеграції – це традиційні "міжпредметні зв’язки" та 
"поліхудожня освіта". 

Інтегровані поліхудожні програми з образотворчого мистецтва підпорядковані основній ідеї – 
формуванню всебічно розвиненої особистості. Вони повинні враховувати нові сучасні підходи до роботи 
з дітьми, науково–методичні концепції, технології і не просто використовувати матеріал інших мистецтв 
як приклад для аналогії чи ілюстрації. Поліхудожній інтегрований підхід відрізняється цільністю 
загальних законів сприйняття, переживанням і вираженням в різних видах мистецтва [2]. 

Недостатньо дослідженим аспектом є вплив інтегрованих поліхудожніх  програм на особистість учня 
та формування емоційно–чуттєвої сфери у школярів. Почуття та емоції передбачають виникнення у 
дитячій свідомості взаємодії різних чуттєвих аналізаторів, таких як: 

− слухові аналізатори; 
− зорові аналізатори; 
− дотикові (екстероцептивні відчуття); 
− неспокою, напруження (інтероцептивні відчуття); 
− нікестетичні (пропріоцептивні відчуття). 

Багатство емоційної сфери учня виражається у різних формах:  
− чуттєвий тон; 
− емоція; 
− настрій почуття;  
− стрес; 
− пристрасть. 

Настрій є важливим фактором в поліходожньо–інтегрованому підході. Психологія трактує його як 
загальний емоційний стан людини, що характеризує її життєвий тонус упродовж певного часу. Він буває 
бадьорим, радісним, сумним, пригніченим, спокійним, збудженим. Настрій створюється за допомогою 
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живих звуків, слова, фарб, форми, ритму, рухів. У даному процесі діти повинні бути свідками і 
учасниками. Слова, звуки, рухи мають виникати на очах дітей в живому видінні і по можливості їхніми 
власними силами, їх голосами, очима, руками. 

Як результат узагальнення емоційного досвіду виникають почуття, які теж є важливим фактором в 
інтегрованому підході. Поділяються вони на моральні, інтелектуальні, естетичні. Естетичні почуття 
виникають і розвиваються при сприйманні і створенні людиною прекрасного. Вони суб’єктивно 
переживаються людиною у своєрідних станах художньої насолоди. Найчастіше з’являються при 
сприйманні природних ландшафтів, творів мистецтва та вчинків людей, під час вивчення й ознайомлення 
з народними і художніми традиціями та звичаями і особливостями народно-ужиткового мистецтва у 
місті та селі, у родинах, з місцевими художніми пам’ятниками, з історією рідного краю, з досягненнями 
світової культури та мистецтва. 

Емоції тісно пов’язані з почуттями і є важливим чинником емоційної сфери дитини. Вони дуже 
різноманітні. За ступенем впливу є стенічні і астенічні. Стенічні емоції, викликані на інтегрованих 
уроках з образотворчого мистецтва, спонукають до дії, вчинків, стимулюють діяльність організму [3]. 

Інтегровані поліхудожні програми з образотворчого мистецтва повинні формувати у школярів 
"фундаментальні емоції" (позитивно–емоційний стан): 

− інтерес; 
−  радість; 
−  здивування. 

Інтерес є одним із провідних мотивів навчання. Завдяки йому виникає духовне піднесення, 
витонченість духовних потреб дітей. Він супроводжує пізнавальний процес в бажанні глибше 
ознайомитись з мистецтвом і зрозуміти його. Виникненню інтересу сприяє новизна інформації, яку 
одержує учень за допомогою музики, танцю, образотворчого мистецтва, театрально–ігрових 
імпровізацій; сприяє нагромадженню мистецтвознавчих знань, вмінь, практичних професійних навичок. 

Підвищуючи життєвий тонус людини, радість породжує відчуття бадьорості, впевненості у собі та 
особистої значущості, здатності до подолання життєвих перешкод. Почуття радості, яке виникає в учнів 
під час захоплення роботою, допомагає в бажанні брати участь у загальній справі і є неодмінною 
передумовою виховного і розвивального впливу мистецтва. 

Не маючи чітко вираженого позитивно чи негативно вираженого забарвлення, здивування є 
короткочасною емоційною реакцією на раптові події. Воно може бути викликане під час використання 
інтегрованих підходів на уроках образотворчого мистецтва. У момент виникнення здивування гальмує 
всі попередні емоції і спрямовує увагу учня на викладання вчителем нового матеріалу, пояснення чи 
повторення.  

Поліхудожній інтегрований підхід відрізняється цілісністю загальних законів сприйняття, 
формуванням позитивних емоцій, естетичних почуттів у різних видах мистецтва. Споріднення мистецтв 
за допомогою емоцій та почуттів допомагає перекладати одне художнє явище на мову іншого. Слова 
вчителя, вірші, оповідання перетворюються на мову реальних звуків, фарб, рухів, форм.  

На уроках мистецтва колір буває звучним, ритмічним, розповідним, музика – танцювальною, 
рухливою, кольоровою. Взаємодію й інтеграцію різних видів художньої діяльності і творчості дітей на 
заняттях потрібно свідомо планувати в програмі в цілому і на окремих заняттях. Поліхудожній підхід, 
порівняно з монохудожнім, ефективніший у роботі з дітьми. Він розкриває глибокий самостійний інтерес 
до мистецтва. Художній розвиток може бути досягнутий лише через живу участь і творчість самих дітей 
[4]. 

Програми з образотворчого мистецтва своїм змістом показують можливість реалізації впливу 
поліхудожнього інтегрованого підходу  на формування емоційно-чуттєвої сфери школярів, завдяки чому 
формуються естетична свідомість, смак, благородство і поведінка школяра, здатність до активної участі у 
всіх сферах людської діяльності. Діти часто самі підштовхують педагога на такі форми і методи занять, 
які не передбачені у педагогічній літературі.  

У сучасних умовах існує безліч теоретичних й емпіричних пошуків для кращого оновлення змісту 
загальної мистецької освіти. Роль учителя при цьому полягає в тому, щоб у вільному діалозі залучити 
учнів до своїх суджень та оцінок і, разом з тим, уважно поставитись до їх власних суджень, намагаючись 
їх зрозуміти.  

Методологічні підходи вимагають від учителя високого професійного рівня викладання, творчої 
свободи, постійного, невтомного пошуку, індивідуального бачення та втілення основних ідей програми. 
Завдяки застосуванню цих ідей створюються певні умови для опанування учнями багатств естетичної й 
художньої культури та залучення до соціокультурної діяльності. 
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Поддубная О.М. Влияние интегрированных полихудожественных программ по изобразительному 
искусству на формирование эмоционально–чувственной сферы школьников. 

В статье рассматривается  влияние интегрированных полихудожественных программ по 
изобразительному искусству на формирование эмоционально–чувственной сферы школьников, 

анализируются формы переживания чувств, основные эмоциональные состояния. 

Piddubna O. M. The Influence of the Integrated Polyatistic Curricula in Visual Arts on the Formulation of 
Emotional and Sensitive Spheres of Students’ Personalities. 

The article highlights the influence of the integrated polyartistic curricula in visual arts on the formulation of the 
emotional and sensitive spheres of students’ personalities and analyzes the forms of feelings and major 

emotional conditions experienced by the students. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ У 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 

У статті розглядаються перспективні підходи до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін 
шляхом формування художньо-аналітичних умінь у майбутніх учителів музики 

У наукових дослідженнях представлено широкий спектр засобів забезпечення якості професійної 
підготовки, що досягається різними шляхами: оновленням змісту навчального процесу, орієнтованого на 
останні досягнення науки і практики, підвищенням професіоналізму, активною участю в науково-
дослідницькій діяльності, вдосконаленням практичних умінь і навичок. Шляхи вдосконалення 
професіоналізму вчителів розкриваються в розробках нових технологій, зокрема, інтегрованого 
викладання мистецьких дисциплін у вищих закладах освіти, що призводить до створення та 
впровадження ефективних методик індивідуально-особистісного творчого розвитку майбутнього 
педагога, подолання обмежень у поетапному оволодінні технологією самовдосконалення особистості 
фахівця. Художньо-педагогічна діяльність майбутніх учителів музики вимагає виняткової 
компетентності в галузі мистецтва, практичних умінь і навичок, фундаментальних знань із педагогіки й 
психології, високого рівня загальної і художньо-педагогічної культури. Спеціалізація майбутніх фахівців 
відбувається на рівні методики викладання обраного предмета професійного спрямування і вимагає 
певної підготовки, яка має суттєві відмінності, наприклад, при підготовці вчителя музики і підготовці 
вчителя хореографії чи образотворчого мистецтва. На відміну від професійної підготовки, професійне 
становлення фахівця художньо-естетичних дисциплін, яке відбувається у вищому навчальному закладі, 
має спільну мету, форми, чинники (внутрішні й зовнішні) та засоби. І чим краще студент розуміється на 
різних видах мистецтва, тим вищих результатів досягає в процесі професійного становлення, яке 
покликане забезпечити розвиток професійної свідомості, вищий рівень професіоналізму, інтеграцію 
фахової мистецької та психолого-професійної підготовки, праксеологічну, рефлексивну та інформаційну 
озброєність майбутнього вчителя-викладача музики та дисциплін художньо-естетичного циклу [1: 23].  

Впровадження нових освітніх технологій вимагає відповідної підготовки вчителів, професійне 
становлення яких відбувається в органічному взаємозв’язку з особистісним розвитком. Видатні діячі 
освіти (В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський, С.Т. Шацький) відзначали, що важливим для педагога є 
поєднання знань, педагогічних здібностей, умінь, професіоналізму і високої культури особистості. 
Досліджуючи процес формування художньо-аналітичних умінь у майбутніх учителів музики, слід 
зазначити, що суттєвий внесок у дослідження проблеми формування професійних умінь та навичок в 
учнів і студентів зробили вчені С.І. Архангельський, Ю.К. Бабанський, В.П. Беспалько, Л.С. Виготський, 
П.Я. Гальперін, Т.А. Ільїна, Є.М. Кабанова-Меллер, О.М. Леонтьєв, М.І. Махмутов, Н.О. Менчинська, 
К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн, М.М. Скаткін, Н.Ф. Тализіна та інші. У психолого-педагогічних 
дослідженнях уміння найчастіше розглядають як засвоєний суб’єктом спосіб виконання дій, що 
забезпечує здатність їх ефективного використання  відповідно до поставленої мети та умов. Формування 
і функціонування вмінь здійснюється на основі активного, свідомого та цілеспрямованого практичного 
використання представленого в знаннях і навичках досвіду людини. Цей досвід – підґрунтя організації 
певної системи розумових і практичних дій, реалізація яких і забезпечує досягнення заздалегідь 
поставлених цілей діяльності. Коли умови діяльності змінюються, висуваючи до людини нові, більш 
складні вимоги, вміння вдосконалюються, стають засобом досягнення нових цілей, подальшого розвитку 
здібностейі збагачення існуючого досвіду, а також набуття нового. На пошук шляхів удосконалення 
навчально-виховного процесу на музично-педагогічних факультетах педагогічних ВНЗ спрямовані 
дослідження Т.Г. Маріупольської, Л.М. Масол, О.П. Рудницької, О.Л. Шевнюк, О.П. Щолокової та 
інших. Ідея необхідності взаємозв’язку спеціальних та загально-педагогічних знань і умінь упрофесійній 
підготовцімайбутніх учителів музики обґрунтована в працях О.О. Апраксіної, Л.Г. Арчажнікової, 
Н.А. Ветлугіної, Г.М. Падалки,В.Г. Ражнікова,О.П. Рудницької, Г.М. Ципіна, В.М. Шацької. Зокрема, 
О.О. Апраксіна наголошує на важливості впливу комплексу мистецтв на уроці музики, який має повне 
право називатися уроком мистецтва, на єдності емоційного і свідомого, художнього і технічного, теорії і 
практики у процесі навчання. 

В.Г. Ражніков пропонує модель нової підготовки спеціаліста музичного профілю, яка містить у собі 
інтеграцію спеціальної музичної, педагогічної та гуманітарної підготовки. У докторських дисертаційних 
дослідженнях М.П. Лещенко, О.П. Щолокової (1996), Н.Є. Миропольської, Г.О. Підкурганної (2003), 
В.Ф. Орлова (2004) вказується на те, що головним завданням кожного педагога є формування цілісної 
уяви про художню культуру, виховання естетичних почуттів засобами комплексу й інтеграції мистецтв, а 
ефективність художньо-естетичної підготовки фахівця полягає в поєднанні наукового знання, теорії і 
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практики, у вирішенні пізнавальних і практичних завдань, у яких художні й аналітичні уміння займають 
одне з найважливіших місць. 

Художні уміння, як складова художньо-аналітичних умінь особистості, уможливлюють пізнання, 
осмислення і перетворення світу, висловлюючи своє ставлення до нього, створюють матеріальні і 
духовні цінності, внаслідок чого з’являються твори мистецтва. Кожен мистецький твір має своє власне 
естетичне поле, яке необхідно уміти активізувати в процесі художньої діяльності. Цей процес має бути 
не лише споглядальним, але й практичним. Дослідження Л.С. Виготського, Б.М.  Теплова 
підтверджують, що художня творчість і уміння творити не залишається на відміну від інших форм 
діяльності виключно у рамках самої свідомості, а постійно переростає із діяльності духовно-теоретичної 
в діяльність перетворювально-практичну. Невипадково художня творчість, практичні художні уміння 
відіграють головну роль у багатьох системах, що одержали широке визнання в художній освіті і,  
зокрема, у системах музичної освіти   Е. Жак-Далькроза,   К. Орфа, З. Кодаі, Ш. Судзукі, Б. Яворського, 

 Д. Кабалевського, Н. Ветлугіної. Відповідно, художньо-творчі завдання, спрямовані на створення 
нового художнього продукту чи фрагмента цього продукту (виконавської інтерпретації), вимагають 
високого рівня сформованості творчих художніх умінь. Кожен індивід створює та інтерпретує твори 
мистецтва залежно від свого досвіду, світогляду, можливостей сприйняття. У цьому контексті мистецтво 
і особистість є одним механізмом: мистецтво формує гармонійно розвинену особистість, а особистість 
створює і відтворює нові твори й оригінальні інтерпретації вже відомих шедеврів. 

Концепції музичного виховання й сучасні інтегровані програми в галузі "Мистецтво" спрямовані на 
збагачення знань і розвиток аналітичних та художніх умінь у художньо-творчій діяльності, які 
допомагають реципієнту сприйняття зіставляти художні твори різних видів, відчувати їхні зв’язки, 
знаходити загальне й особливе в кожному мистецькому явищі. Майбутній фахівець повинен володіти не 
лише специфічно музичними та педагогічними уміннями – виконавськими, комунікативними, 
операційними, організаційними, пізнавальними, інтелектуальними, гностичними, творчими, але й 
художніми та аналітичними. Художньо-педагогічна діяльність вчителя музики вимагає включення в 
тезаурус майбутнього вчителя музики умінь педагогічного коментування виконуваних творів, умінь 
виносити критичні судження та писати художньо-критичні роботи (коментарі, рецензії, літературні 
описи та есе творів), розуміти ремарки авторського тексту (особливо в музичному мистецтві), уміння 
інтерпретувати твори різних видів мистецтва, імпровізувати (як виконавець і педагог), використовувати 
різні художні засоби при підготовці сценаріїв і програм свят, концертів, виховних заходів, музичних та 
мистецьких ігор і вікторин, творчо моделювати фрагменти уроків і ситуацій та ін. До художніх умінь 
майбутніх учителів музики віднесено: володіння музичними інструментами, технікою і методикою 
малювання, навички акторського перевтілення (інсценізації, театралізації, постановки) і красномовність, 
уміння створювати власні твори, імпровізації; уміння мислити не лише поняттями, але й звуковими 
уявленнями; cпостережливість і здатність до адекватного вираження емоційного змісту вербальними 
засобами (мовою), а також іншими проявами – пластикою, інтонуванням, малюнком, які проявляються у 
специфічній здатності володіти "мовою" мистецтва. Розвиток творчих здібностей і художніх умінь є 
"необхідним і при створенні твору мистецтва, і при його сприйманні" [2: 86]. Аналітичні уміння 
передбачають: розвиток вербального і невербального інтелекту, уміння писати художньо-критичні 
роботи (коментарі, рецензії, вербальні описи, літературні описи і есе творів інших видів мистецтва, 
розуміти ремарки авторського тексту), використовувати операції логічного мислення (аналіз, синтез, 
узагальнення, судження, умовивід тощо), здійснювати оцінку і самооцінку діяльності. Закономірності 
формування художньо-аналітичних умінь не можуть бути висвітлені без зв’язку зі знаннями і навичками 
через те, що у будь-якому виді людської діяльності знання, навички й уміння виступають у складній 
взаємодії. У багатьох визначеннях дефініції "уміння" є спільний знаменник, а саме: уміння виявляються в 
діяльності, що має свідомий характер і ґрунтується на процесах мислення. Висхідною діяльністю 
вважається діяльність зовнішня, яка породжує всі види внутрішньої психологічної та включає в себе 
відповідні дії та операції. Художньо-аналітичні уміння найбільш повно розкриваються у творчо-
перетворювальній діяльності, яка починається з бачення художнього образу мистецького твору і 
відбувається на основі аналізу і синтезу внутрішньої сутності та матеріалів і явищ довкілля. Активна 
зацікавленість ним породжує глибокі й сильні почуття, сконцентрованість, змушує замислюватися, 
аналізувати, застосовувати власний художньо-естетичний досвід. Це є проявом різних аспектів 
художнього бачення, без якого неможливий творчий процес, оскільки "бачити – це вже творчий акт" [3: 
90]. Запам’ятати, зафіксувати яскраві моменти життя допомагає зорова, слухова, емоційна та 
інтелектуальна пам’ять, від точності і різноманітності якої залежить успіх створення, функціонування і 
відтворення художнього твору. Діяльність майбутніх учителів музики є не лише практичною і 
художньою, вона має елементи й наукової. Уміле сполучення теоретичних знань і практичних умінь є 
запорукою успішної професійної діяльності. Аналітичні уміння вимагають володіння різними видами 
аналізу, водночас аналітико-синтетична діяльність свідомості майбутніх учителів музики є складовою 
структурно-логічних засобів усіх форм мислення. Аналіз мистецького твору пов’язаний із переходом від 
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перцепції сенсорної інформації до освоєння виразно-смислових значень художньої форми. Спрямовуючи 
процес сприйняття на формальний аналіз структури, ми втрачаємо можливість знайти всі ті унікальні 
засоби виразності художнього твору, які застосував автор. Головне – не аналіз елементів мистецького 
твору, а значущість його окремих елементів у контексті цілого твору. Ознайомлення з різними методами 
аналізу мистецьких творів, застосування їх на практиці дає необхідну основу для майбутньої діяльності 
вчителя музики – педагогічної, науково-дослідної, виконавської. Враховуючи розмаїття видів мистецтва, 
історичні особливості створення і функціонування мистецьких творів різних стилів і жанрів, їх 
аксіологічну цінність, можемо зазначити, що важливо знати основну мету аналізу й уміти застосувати 
саме той метод, який у кожній конкретній ситуації є найактуальнішим.  

Таким чином, завдяки аналітичним умінням кожне явище мистецтва аналізується з огляду на 
стилістичний, історичний, культурний та інші аспекти. Сформовані аналітичні уміння дають змогу 
сприйняти, проаналізувати, розглянути особливості форми і змісту твору мистецтва, індивідуально-
творчу манеру, стиль і почерк автора, його світогляд із позиції наукового осмислення культури в цілому, 
конкретної епохи, художньо-стильовий напрям у мистецтві. У своїй основі вони мають різноманітні 
методи і види аналізу мистецьких творів, оперування якими визначає рівень аналітико-синтетичної 
діяльності особистості. Отже, інтегративне поєднання художніх і аналітичних умінь у новоутворенні – 
художньо-аналітичних уміннях – уможливлює процес аналітичного осмислення мистецького твору і 
набуття практичних художніх умінь майбутніми вчителями музики під час його аналізу, осмислення та 
інтерпретації. Зв’язок художніх і аналітичних умінь яскраво проявляється через аналіз-інтерпретацію 
мистецького твору, яка є центральним поняттям у художньому сприйнятті (О.П.  Рудницька), 
в особистісно-ціннісному осмисленні мистецтва (І.П.  Гринчук), елементом практичної художньо-творчої 
діяльності (Л.М.  Масол). При сприйнятті творів мистецтва різних видів, стилів і жанрів сформовані 
художньо-аналітичні уміння допомагають перебороти специфічний бар’єр художньо-образної виразності 
кожного окремого виду мистецтва, дають пізнання багатомірності мистецтва, пізнання самого себе через 
світ  позитивних і негативних емоцій. Завданням педагога з перших кроків художньо-естетичної 
діяльності учня є максимальне скорочення шляху переходу від споживання мистецтва до художньої 
діяльності, від виконавської, багато в чому відтворюючої діяльності, що копіює, до істинної творчості, у 
процесі і результаті якої народжується нове, особистісне, естетичне ставлення людини до навколишнього 
світу. 

Недостатність спілкування з прекрасним як у житті, так і в мистецтві призводить до нерозуміння 
справжнього високого мистецтва. Певною мірою цей досвід набувається і під час сприйняття, аналізу, 
інтерпретації, і під час практичної художньої діяльності. Розвиток художньо-практичного та аналітико-
теоретичного мислення у професійній підготовці майбутніх учителів музики дозволяє досягти єдності 
навчання, виховання і розвитку.  
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ІНТЕГРАЦІЯ МУЗИЧНО - КРАЄЗНАВЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЗМІСТІ НАВЧАЛЬНИХ 
ПРЕДМЕТІВ "МУЗИЧНА ЛІТЕРАТУРА" І  "ПОСТАНОВКА ГОЛОСУ" В ПЕДАГОГІЧНОМУ 

УЧИЛИЩІ 

Автори пропонують модель інтеграції музично - краєзнавчої інформації у професійній підготовці в 
педагогічному училищі майбутніх учителів музики. 

Останнім часом у регіонах України, зокрема на Сумщині, накопичилася помітна кількість матеріалів 
музично-краєзнавчого змісту. Однак рівень соціопедагогічної реалізації надбань музичної регіоналістики 
у системі освіти, на наш погляд, не можна вважати достатнім. Між тим музична культура кожного 
регіону України може дати і дає продукт, готовий для дидактичного використання в усіх навчальних 
предметах музично-теоретичної і практичної підготовки студента. Тому викладання у педагогічних 
закладах І-ІІ рівнів акредитації таких фахових дисциплін, як "Музична література", "Постановка голосу" 
та інших, багато у чому  виграло б, якби збагачувало свої зв’язки з матеріалами музичного краєзнавства. 
До того ж минуле і сучасне музичної культури кожного регіону містить у собі потужний потенціал 
національно-патріотичного виховання студентів. Ось чому матеріали музичного краєзнавства необхідно 
інтегрувати з навчальними дисциплінами фахового циклу, хоча деякі автори попереджують про згубність 
тенденції "інтегрувати все підряд", що може призвести "до повної відміни предметного навчання". 
С.У. Гончаренко та І.М. Козловська цілком слушно говорять: "…єдино правильним є шлях розроблення 
предметно-інтегративної системи навчання"[1: 9]. Саме проблемі інтеграції музично-краєзнавчих 
матеріалів і присвячується дана розвідка.  

Інтеграція з навчальними дисциплінами "Музична література", "Постановка голосу" та іншими може 
бути проведена у двох формах:  
1) у формі інтегрування багатої, але розпорошеної інформації музично-краєзнавчого змісту в окрему 

навчальну дисципліну; 
2) у формі введення роззосередженого дифузного краєзнавчого матеріалу до усталених у навчальній 

практиці предметів. 
Перша означена форма реалізується у вигляді навчальної дисципліни за вибором студентів.  Друга – 

більш економна, не потребує додаткових фінансових витрат і є принагідною, вона не обмежується 
рамками статусу навчального предмета. Музичне краєзнавство  Сумщини органічно інтегрується з 
українською і зарубіжною  (у тому числі – російською) музичною літературою, постановкою голосу та 
багатьма іншими спеціальними предметами.  

Виходячи з потреб навчальних дисциплін та даних музичного краєзнавства, ми встановили такі 
напрямки, лінії і точки тематичного стикування основного і привнесеного змісту в інтеграції: 

− творчість композиторів, які народились або перебували на Сумщині [2: 4]; 
− виконавська творчість співаків, які народились або концертували у нашому краї [3]; 
− народні виконавці, кобзарі, бандуристи, лірники, керівники ансамблів народних інструментів 

нашого регіону [3: 5]; 
− народні співці, хормейстери, записувачі народної творчості [3: 6]. 

На основі краєзнавчої літератури по кожному напрямку і до кожної теми інтегрованого тепер уже 
навчального предмета ми підібрали невеликі блоки компактної інформації монографічного і оглядового 
змісту об’ємом 1-2 сторінки машинописного тексту і тривалістю в середньому до трьох хвилин 
аудіювання за принципами: збереження змісту базової навчальної дисципліни, додаткового її 
доповнення, тематичної спорідненості, жанрової однорідності, відповідної достатності, історичного 
паралелізму, особистих контактів тощо. 

Не маючи змоги описати зміст інтегрування, звернімося до процесу його реалізації на конкретних 
прикладах окремих прийомів і методів: 

1. Введення біографічних даних і короткого огляду творчості відомих композиторів, які 
народилися на Сумщині: Ю.О. Шапоріна (1887-1966),А.С. Гусаківського (1841-1875), О.І.Стеблянко 
(1896-1977) та ін.  

2. Доповнення краєзнавчого змісту до навчальних тем, у яких вивчається творчість композиторів, 
котрі народились на нашій землі: М.С. Березовського (1745-1777), Д.С. Бортнянського (1751-1825) та ін.  

3. Розгляд в аудиторних умовах фактів перебування на нашій території П.І. Чайковського та 
С.В. Рахманінова.  
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4. Опосередковане введення до окремих тем курсу жанрово і тематично відділеного музично-
краєзнавчого матеріалу. Наприклад, при вивченні теми "Ференц Ліст" до викладу залучається постать 
відомого українського піаніста, композитора і педагога Г.К.  Ходоровського (1853-1927), який працював 
хормейстером у Веймарі під наглядом Ліста, а пізніше в Києві навчав нашого земляка із с. Хмелів нині 
Роменського району Климента Васильовича Квітку (1880 – 1953), відомого українського музикознавця-
фольклориста, чоловіка Лесі Українки, з голосу якої той записав не один десяток українських народних 
пісень. Ця закладена на другому курсі інформація повторно, уже з іншим, додатковим наповненням 
відтворюється в темі "Українські народні пісні" на четвертому курсі, де земляцька "віддаленість" Лесі 
Українки долається тим фактом, що вона вільно володіла фортепіано, була дружиною нашого земляка, 
тому студенти-піаністи інстанційно ніби наближались до Лесі, бо вбачали в ній прекрасну представницю 
українського музичного цеху. Так потенційно відчужена інформація музично-краєзнавчого змісту 
актуалізується і стає студентським знанням, що збагачує професійну навченість майбутнього вчителя 
музики. За такою і подібними схемами інтеграції забезпечується формування і виховання індивідуальної, 
особистої причетності студента до регіональної музичної культури. Однак при цьому виникає проблема з 
інорегіональним контингентом, адже в наших групах навчаються студенти Полтавської, Харківської та 
інших областей. Вирішуємо ми її введенням паралельної "ощадливої" інформації. Наприклад, при 
розгляді теми "Композитори української діаспори" ми представляємо нашого земляка-композитора Ігоря 
Білогруда (нар. 1916, м. Ромни), а паралельно говоримо про вихідця з Полтавщини Василя Шутя (1899-
1982) і додаємо, що обидва творили у Чикаго (США) тощо.  

5. Інтегрується до монографічних тем й інформація про особисті контакти наших земляків з 
великими митцями. Так, при вивченні творчості віденських класиків вводимо інформацію про зв’язки і 
близьке знайомство Л. Бетховена (1770-1827) з уродженцем м. Глухова російським дипломатом-графом 
(князем з 1815) Андрієм Кириловичем Розумовським (1752-1836), який жив у Відні, утримував хорову 
капелу з українських кріпаків, вихідців переважно з Глухівщини, а з 1808 року – ще й струнний квартет 
під орудою скрипаля І. Шупанціга (словенця Жупанчича (1776-1830). А.К. Розумовський добре володів 
скрипкою і був першим виконавцем присвячених йому трьох квартетів Бетховена  [3: 499]. З 1792 року 
Бетховен підтримував постійні стосунки з А.К. Розумовським, виступав у його салоні, знайомився з його 
величезною домашньою бібліотекою, слухав виступи хорової капели графа [3: 62-63].Такі матеріали 
збагачують студентів, актуалізують нові знання, котрі нещодавно були для них просто індиферентною 
інформацією.  

6. Найбільші інтеграційні можливості у порівнянні з монографічними темами мають оглядові 
підрозділи. Скажімо, в тему "Російська народна музична творчість" органічно інтегруються 
народнопісенні зразки, записані місцевим фольклористом В.В. Дубравіним в російських селах східної і 
північної частини Сумщини, яка межує з Бєлгородською, Курською і Брянською областями Росії.  

7. Блоки творів до теми "Українські народні пісні" мають варіативний зміст і комплектуються із 
зразків, зафіксованих в населених пунктах, де мешкають наші студенти, або в прилеглих місцевостях. 
Реакція студентів-слухачів на відтворювані твори, записані в їхніх селах або в сусідніх, – особлива, 
просвітлена ("Це недалеко від нас ", "Я знаю це село ", "Я знаю цю пісню", "Це наша пісня" і т.д). Отже, 
професійне "Я" майбутнього вчителя, окрім іншого, включає в себе ще й дивовижне явище причетності 
та тремтливе відчуття земляцтва. Саме тому опубліковані в офіційних фольклорних джерелах 
"земляцькі" пісні мають найвищий ефект впливу на студента [5;6]. 

8. Виконавська творчість видатних співаків, що народилися на Сумщині, вивчається самими 
студентами під керівництвом викладача. Кожен студент, який проходить курс "Постановки голосу", один 
раз на семестр готує одне повідомлення про видатного співака (співачку) і виступає з матеріалами у класі 
вокалу та у навчальній групі на  заняттях з музичної літератури. Форма повідомлення коротка, 
стандартизованого змісту: біографічні й голосові дані, географія виступів, партії в операх, концертний 
репертуар тощо. Наведемо лише неповний перелік наших відомих співаків: Іванов М.К. (справжнє – 
Кабраченський; 1810-1880); Стешенко І.Н. (1894-1937); Гмиря Б.Р. (1903-1969); Білинник П.С. (нар. 
1906); Мокренко А.Ю. (нар. 1933);Петренко Є.Ф. (1880-1951), Колесник Р.С. (нар. 1939) та ін.  

Висновок. Модель інтеграції універсальна і може бути застосованою у навчальних закладах 1-2 рівня 
акредитації будь-якого регіону України.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Гончаренко С.У., Козловська І.М. Теоретичні основи дидактичної інтеграції у професійній середній школі 
//Педагогіка і психологія. – 1997. –  №2. – С.9-18.  
2. Макарова В., Макарова Л.  І Слово в пісні відгукнеться… - Суми: Собор, 2003. –  287 с.  
3. Митці України: Енциклопедичний довідник /Упоряд. М.Г. Лабінський,  В.С. Мурза. За ред. А.В. Кудрицького. – 
К.: Українська енциклопедія, 1992. – 848 с.  
4. Народицький А.М. Сторінка життя великого композитора (П.І. Чайковський на Сумщині).- К.: Знання, 1973.- 32 с.  



В.М. Радчук,  В.М. Кіріна-Радчук. Інтеграція музично - краєзнавчої інформації у змісті навчальних предметів 
"Музична література" і  "Постановка голосу" в педагогічному училищі 

 
235 

5. Пісні рідного краю: Українські народні пісні, записані на Лебединщині в 60-х роках ХХ століття подружжям 
Ткаченків. – Суми: ВАТ. СОД, вид. "Козацький вал", 2003. – 476 с. 
6. Пісні Сумщини :Українські народні пісні. Пісенник /Фольк. зап.  В.В. Дубравіна. – К.: Музична Україна, 1989. – 
503 с.     

  
Матеріал надійшов до редакції 16.03.2005 р. 

Радчук  В.Н.,  Кирина-Радчук  В.Н. Интеграция музыкально-краеведческой информации в содержании 
предметов “Музыкальная литература" и “Постановка голоса" в педагогическом училище. 
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ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ КУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ І ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ 
СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

Спираючись на провідні ідеї науковців щодо ролі патріотичного виховання особистості, автор статті 
висвітлює проблему використання фольклору в формуванні патріотичної свідомості майбутнього 

учителя.   

Однією з найпотужніших духовних сил кожної людини, суспільства в цілому є патріотизм, який 
споконвіку плекає кожна нація. Ефективність у формуванні патріотичної свідомості досягається не 
використанням поодиноких цінностей, а системою їх поєднання. Психологічно-педагогічна концепція 
цінностей, розроблена А. Здравомисловим, З. Равкіним, В. Веселовою, В. Скутіною та іншими розглядає 
вихідні положення, які мають бути враховані при формуванні патріотичної свідомості молоді: джерела 
цінностей у суспільстві базуються на реаліях повсякденного життя – вони пов’язуються із життєвим 
досвідом особистості, соціальними умовами її формування, що впливають на вибір осмислених дій. Так, 
В.І. Скутіна основою формування національних цінностей особистості вважає морально-світоглядні 
цінності українського етносу [1: 96]. У структурі їх змісту вона виділяє такі компоненти: 

− гармонія (гармонія життя внутрішнього світу, міжособистісних стосунків, відносин з 
природою); 

− добро (добро як істина, вище благо, глибока віра в перемогу добра над злом, добротворчість, 
милосердя, гуманізм); 

− свобода (внутрішня свобода, волелюбність, визнання неповторності людської 
індивідуальності, нетерпимість до рабства, свобода волевиявлення); 

− справедливість (щирість, правдивість, прагнення до істини, до соціальної справедливості, 
віра у Вищу справедливість); 

− сім’я як першооснова розвитку й формування особистості, духовного, культурного, 
економічного розвитку суспільства; 

− народ (повага до трудового народу, вміння осмислювати історію, культуру, традиції, 
моральні цінності свого народу, віра в його духовні сили, прагнення до того, щоб український народ 
зайняв гідне місце у цивілізованому світі); 

− Україна (патріотичні почуття, прагнення до зміцнення державності, економіки, культури, 
готовності віддати усі зусилля для блага Вітчизни). 

Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність формування патріотичної свідомості 
досягається не використанням поодиноких цінностей, а шляхом застосування системи їх поєднання. 

Великий загал учених у сфері історії, філософії, політології, етнографії наголошує на виключній ролі 
у формуванні молодого покоління суспільствознавчого наукового потенціалу, що спрямований на 
розробку національної ідеї та шляхів її впровадження у практику виховання. Вважаємо, що саме народна 
творчість, у якій сконцентрований увесь широкий діапазон виявів духовності української нації, може 
стати джерелом формування патріотичної свідомості особистості. 

Фольклорна традиція є генетичною спадщиною етносу. Як і мова, вона закодована у генетичній 
природі людини, а тому вивчення фольклору повинно спиратися на дослідження етнічного генотипу, що 
властивий даному етносу чи групі етносів. П.П. Кононенко, досліджуючи мову та словесність, констатує 
їх людську, земну і космічну сутність: "Проблема мови знову постала як проблема збереження та 
розвитку не тільки окремих націй і культур, а й цільності вселюдства та духовного космосу, 
гуманістичної сутності світу. А вирішення проблеми стало справою честі кожного сучасника, що 
розуміє: міра володіння рідною мовою є мірою духовності людини та суспільства, отже, – мірою 
загального поступу" [2: 171]. Цікавою є розроблена ученим система, що поєднує концентри: Україна – 
етнос; Україна – природа, екологія; Україна – мова, художня словесність; Україна – історія; Україна – 
нація; Україна – держава; Україна – культура (матеріальна і духовна - освіта, мистецтво, література), 
філософія, релігія, економіка, право, наука, військо; Україна в міжнародних відносинах; Україна – 
ментальність. Доля. Історична місія [2: 27].  

Таким шляхом можна підпорядкувати фольклор важливій проблемі життєвої адаптації молодої 
людини, прищепити їй любов до свого краю, свого народу і його культури. Досконало знаючи своє, вона 
виявить інтерес і до іншого, контрастного. Г.Г. Ващенко, всебічно досліджуючи українську народну 
пісню з часів Київської Русі й до середини ХХ століття включно, виявив характерні риси світогляду 
українця. Йому притаманні: 
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− глибока релігійність, міцна віра в Бога. Бог є найвища Правда – і тому правда переможе, як в 
особистому, так і в громадському житті; 

− щирий патріотизм. Український лицар живе для Батьківщини: він завжди готовий віддати за 
неї своє життя. Найдорожче для нього – лицарська честь і слово; найбільша ганьба для нього – зрада вірі 
й Україні; 

− любов і пошана до батьків, згода в сім’ї й родині, що є основою здорового суспільного життя; 
− згода й мир між членами суспільства, культ дружби й побратимства; 
− чистота почуття кохання, створення на ґрунті скромності, стриманості й вірності здорової 

родини; 
− любов до праці, різке засудження та висміювання ледарів; 
− свідомість своєї людської гідності, почуття честі, те, що можна назвати духовним 

аристократизмом; 
− пошана до інших людей, що виявляється в чемній поведінці, в привітанні і т. ін.; 
− непереможна любов до волі й ненависть до рабства й неволі; 
− працелюбство, радісна вільна праця на своїй ниві; тяжка й ненависна праця на чужій: вона 

гнітить і принижує людину; 
− любов до своєї хати, до свого клаптя землі [3: 121-138]. 

Отже, звернення до народної творчості при формуванні патріотичної свідомості молодого покоління є 
досить логічним і дієвим. Методика пізнання фольклору мусить розпочинатися із вивчення географії – 
просторового топографічного районування, "хорологічної" науки про різні явища, пов’язані з природою 
землі, її ландшафтом, рослинністю, тваринним світом, тобто місцем перебування людини-творця, що дає 
відповідь на питання про причини етнічного, етнографічного поділу демографічної карти, сприяє 
розкриттю "етнічного характеру". 

З хорологічним підкладом тісно пов’язана історична класифікація народної культури, її просторова 
стратифікація, тобто різні історико-стильові нашарування, які формувалися під впливом специфіки 
історичного і культурного розвитку даного етносу, його спілкування з іншими. Не менш важливим при 
тому є й питання фольклорно-літературного "діалогу" у процесі пізнання фольклорної спадщини, що 
ніколи не була ізольована від літератури. Вивчення фольклору з метою його практичного опанування 
мусить відбуватися не тільки за посередництвом слухової практики ознайомлення з автентичним 
фольклором і не може обмежуватися пізнанням його з книжок, збірників, що заздалегідь засуджене на 
поразку. Фольклор як усна творчість дається сприйняттю тільки шляхом включення усіх елементів його 
виконавського контексту: артикуляції, жестів, обрядів, тембрів, мелосу, агогічних засобів, що є виявом 
"модусу мислення" народу, його темпераменту. Тільки у такий спосіб можна по-справжньому відчути 
діалектні особливості вербальної, музичної мови, забезпечити емоційне сприйняття на перший погляд 
простих фольклорних явищ, які насправді мають глибинну багатошарову структуру: адже кожний 
фольклорний твір ніколи не існує в одиниці. Він завжди – множина варіантів – варіантна парадигма. 
Сенс фольклорного твору, його стильова якість пізнаються тільки через сукупність його варіантів із 
різних територій, які дають нам картину різного трактування однієї і тієї ж ідеї. Таким чином, вивчення 
фольклору, пристосування його для виховних, культурних цілей мусить відбуватися комплексним 
способом із залученням багатьох суміжних дисциплін.  

Досліджуючи шляхи формування патріотичної свідомості засобами фольклору, ми дійшли висновку, 
що першість належить українським думам. Такі високі ідеї гуманістичного порядку, як патріотизм, 
стійкість, братерство – червоною ниткою проходять через велике коло жанрів і форм української усної 
народнопоетичної творчості, але особливо яскраве втілення знайшли вони саме тут. Протягом століть 
напруженої боротьби за національне і соціальне визволення український народ творив сувору, мужню і 
водночас ліричну поезію – думи. Вони не втратили і ніколи не втратять свого наукового, культурного та 
виховного значення, адже в них відбито світогляд народу на кожному етапі його історичного розвитку, 
його морально-етичні норми, погляди, естетичні смаки. Народ не створював дум, одірваних від дійсності, 
які не відповідали б завданням, висунутим ходом національно-визвольної боротьби – це суперечило б 
самій природі народної поезії. Йому потрібна була не безпристрасна оповідь про давно минулі часи, а 
сувора і мужня поезія, яка відповідала б прагненням, інтересам, яка мобілізувала б на боротьбу.  

Саме в думах сконцентрувалися глибинні шари народнопоетичного та філософського 
світосприймання, що втілились у яскраві образи. Як свідчать історики, ще за часів "трипільської" 
культури на українських землях мовлене чи проспіване слово завжди відігравало першопочаткову роль у 
становленні свідомості людей. Уже здавна люди звернули увагу на те, що особливу силу завжди має 
слово співане, яке втілює цілісний художній образ. Тоді воно набуває магічного значення. 
Публіцистичність, ораторський пафос, героїчна піднесеність музичного висловлювання і разом з тим 
ліризм дум мають, безперечно, великий вплив на особистість.  

Добір подібних творів під час проходження курсу народної творчості великою мірою сприятиме 
формуванню світогляду молоді, вихованню благородних патріотичних почуттів. А комплексне розуміння 
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"фольклору" як важливої частини генетичної культурної пам’яті ставить його на належний рівень 
функціонування в системі інтелектуального, естетичного і культурного виховання молоді. 
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МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕРІАЛУ НА МЕЖІ 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА І МОВОЗНАВСТВА 

У статті визначено принципи дослідження авторського індивідуального стилю як поняття, що включає 
матеріал на межі літературознавства і мовознавства. 

Завдання викладача літератури педагогічного коледжу – реалізувати загальнодидактичні і специфічні 
принципи навчання в ході дослідження художнього твору. Принципи науковості, доступності, 
систематичності, наочності, зв’язку теорії з практикою та інші, які відносяться до загальнодидактичних, 
постійно використовуються педагогами як засіб цілеспрямованої організації навчального процесу. 
Методичними ж принципами  вивчення авторського індивідуального стилю, з урахуванням 
специфічності питання, вважаємо цілісність, екзистенційність, діалогізм, проблемність. 

Сучасні  вітчизняні літературознавці, аналізуючи кращі надбання попередників, знаходять і 
закріплюють нові стосунки між індивідуальним і суспільно значущим у понятті стилю, а викладач 
літератури, дослідивши їхні наукові доробки, повинен так організувати роботу на занятті, щоб студенти 
глибше зрозуміли не тільки задум письменника, а й те нове, що він вніс у літературу змістом і формою 
своїх творів. Як бачимо, на розсуд читача, вчителя, науковця-дослідника авторського почерку 
письменника висунуто дві головні концепції розуміння  стилю: літературознавча категорія та одиниця 
лінгвістики.  Методика викладання матеріалу на межі літературознавства і мовознавства ґрунтується на 
взаємозв’язку цих понять: залежності між змістом  та формою твору. Студенти повинні розуміти, що 
стильову індивідуальність, ідейно-художнє обличчя письменника – особливості змісту та відповідної 
йому форми, – обумовлюють конкретно історичні властивості їх прояву: епоха, соціально-естетичні 
інтереси й ідеали їх творців ( представників певних соціальних груп )  та якості письменника як творчої 
особистості ( міра вияву його таланту, характеру, індивідуальних людських рис). Оскільки проблема 
вивчення стилю тісно пов’язана з розвитком культури сприйняття твору, викладач звертає увагу на певну 
обумовленість кожної художньої деталі. Це допоможе у визначенні позиції автора, що проявляється у 
всій сукупності елементів: у імені героя та зображенні його зовнішності, мові, самохарактеристиці, 
аналізі його вчинків іншими героями, зображенні стосунків між персонажами, визначенні подібних рис 
характеру в різних персонажів, відмінного між ними та ін. Залежно від тих завдань, які ставить перед 
собою майстер слова, його авторський почерк виявляється і в доборі лексем, і в синтаксичних фігурах, і у 
звуковій організації поетичної мови. Хоча аналізуються деталі художнього твору, завдання такої роботи 
– відтворити цілісний образ, задуманий автором. Саме так можна не тільки виділити те, що хвилює 
автора, але й визначити елементи його індивідуального стилю, звертаючи увагу на найменшу художню 
деталь, яка відтворює своєрідність творчої манери письменника. Методичне розуміння принципу 
цілісності в дослідженні тексту твору передбачає, як ми переконалися, літературознавчий і мовознавчий 
аспекти поняття стилю. Проте у ході роботи на занятті з літератури не можна зігнорувати психолого-
дидактичні елементи цих аспектів. Адже головне  в цілісному вивченні – поєднання емоційного 
сприйняття тексту з його поглибленим критичним тлумаченням, розумінням твору в його художній 
своєрідності і повноті естетичного впливу, в єдності змісту і форми. 

Екзистенційність як принцип дослідження індивідуального стилю письменника найповніше 
виражається в аналізі авторського слова, індивідуального мовлення персонажа, загальної характеристики 
способів використання художньої мови у творі. Адже саме світогляд і талант майстра слова допомагають  
відтворити ідейно-художній задум засобами загальнонародної мови, опрацьованими і до певної міри 
узагальненими стилем окремого письменника. Переломлена через призму світогляду автора, мова його 
художнього твору може складатися із різних стилістичних одиниць як літературної, так і розмовної 
форми. Це створює особливу прикмету стилю майстра слова, почерку, який не має тієї замкненості 
стильових засобів, що властива іншим різновидам літературної мови. Оскільки художня мова твору – 
продукт добору лексем та осмислення їх синтаксичної організації окремою людиною-митцем, вона 
найбільш індивідуалізована у стилістичному відношенні, а індивідуальні мовні відмінності у 
художньому творі виявляються як особливості авторського стилю. Л.А. Булаховський у праці "Ви-
никнення і розвиток літературної мови" стверджував, що мова художньої літератури "виявлена в 
продуктах творчості письменників, позначається, звичайно, більше або менше рисами їх 
індивідуальності, при цьому більше в стилі, ніж у мові у вузькому значенні слова". [1: 92] 

Літературний стиль як систему відтворення світогляду письменника через мовні засоби досліджував 
також і В.В. Виноградов.  

Практика аналізу мовно-стилістичних особливостей твору як ознак індивідуального почерку автора 
доводить, що обмеження мовленнєвого матеріалу перелічуванням тропів призводить до поверхневого 
розуміння задуму письменника. Адже в такий спосіб ми розвиваємо лише чуття краси слова, дібраного 
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майстром. Основою будь-якого тексту є літературні та просторічні лексеми побутового характеру. Саме 
вони в єдності з засобами образного мовлення допомагають глибше розкрити властиве письменникові 
світосприйняття, зокрема забезпечують реалістичне зображення дійсності.  

На нашу думку, найбільш продуктивними, з точки зору розуміння тексту, удосконалення зв’язного 
мовлення, глибокого аналізу змісту твору, дослідження життєвої позиції автора, його художнього світу, є 
види робіт, що передбачають побудову діалогу. У працях психологів, педагогів, методистів творча 
робота вчителя та учнів у формі діалогу тлумачиться як співпраця на основі принципу діалогізму. 
Підтвердженням тому є екзистенціально-діалогічна теорія викладання української літератури, 
розроблена доктором педагогічних наук, професором Г.Л. Токмань. Діалог та проблемна ситуація, 
досліджені цією теорією, дозволяють викладачеві та самому авторові вести "довірливу розмову з 
молодими людьми про те, що є важливим для внутрішнього "Я", для серця, яке шукає правд" [2: 5]. Рівні 
діалогу між вчителем та учнями на заняттях з літератури, створені авторкою на основі теорії спілкування 
А. Добровича, підтверджують своєчасність втілення в практику викладання таких принципів, як 
діалогізм та проблемність. Адже саме завдяки такому навчанню "учень безпосередньо відчує твір як 
своєрідну ірреальну реальність і осмислить свої відчуття, прийде через них до ясної, особистісної 
думки"[2: 9]. 

Б.І. Степанишин теж вважає, що, читаючи книгу, молода людина вступає в " [...] уявний діалог автора 
з читачем, подумки розмовляє з письменником, солідаризується з ним" [3: 46]. Викладач виступає у цій 
"єдності внутрішнього світу школяра і поета (прозаїка, драматурга)" [3: 46] у ролі консультанта-
фасілітатора (помічника), який супроводжує власний пізнавальний пошук студента і створює умови для 
його особистісної освітньої траєкторії. Зважаючи на завдання роботи у діалозі (залучення до активного 
пізнавального пошуку), визначаємо такі шляхи досягнення позитивного результату (за рекомендаціями 
В.А. Кан-Калик): 

− моделювання майбутнього спілкування зі студентською аудиторією; 
− організація діалогу в момент безпосередньої взаємодії (комунікативна атака); 
− керівництво спілкуванням у педагогічному процесі спостереження над текстом твору; 
− аналіз здійсненої системи спілкування і моделювання наступної діяльності, пов’язаної з 

отриманими результатами [4: 24-26]. 
Готуючи студента до діалогу з художнім твором, моделюючи майбутнє спілкування, викладач на 

власному прикладі показує, як ставити запитання до тексту, знаходити відповідь на нього в авторській 
позиції (через зміст твору), в особистих життєвих спостереженнях. Наприклад, вивчаючи твір 
"Тигролови" І. Багряного, ставимо перед молодими людьми таке завдання: "Читаючи вперше роман, я 
задумалася над тим, чому автор дав головному герою прізвище М н о г о г р і ш н и й, і пов’язала 
відповідь на це запитання з українською історією. Що думаєте ви з цього приводу? Чи є у доборі 
прізвища символ як ознака мовно-стильової майстерності митця?". Використовуючи власне 
екзистенційне рішення, викладач проводить паралель з історією держави та сприяє поповненню знань 
студентів з теорії літератури, дає змогу висловити свої міркування щодо почутого твердження: 
спростувати або підтвердити думку вчителя і в разі потреби доповнити її. 

Залежно від жанру та змісту твору запитанням для діалогу надаємо філософського, народознавчого, 
політичного, економічного та іншого, актуального на конкретному занятті з літератури, звучання. Для 
визначення ознак індивідуального стилю письменника звичний діалог викладача зі студентами, читача з 
твором, тексту зі "своєю епохою" можна доповнити діалогічними відносинами художнього тексту з 
іншим художнім текстом, з літературною традицією, зі світовим мистецтвом [2: 51-54]. 

Отже, використання принципу діалогізму в дослідженні  художнього тексту допомагає визначити 
місце доробку письменника в сучасному громадському житті та сформувати в юного читача активну 
суспільну позицію. 

Демократизація українського суспільства сформувала необхідність активного, самостійного, творчого 
мислення вільної особистості майбутнього вчителя. Найсприятливіші умови для досягнення цієї мети на 
заняттях з літератури у педагогічному коледжі створює введення принципу проблемності в навчальний 
процес. Практика доводить, що в основі вирішення будь-якої проблеми лежить подолання суперечностей 
як системи пізнавальних труднощів. Саме так мобілізуються розумові сили, активізуються різні психічні 
процеси, загострюється увага на найважливішому для аналізу і запам’ятовування. Не відкидаючи 
репродуктивного способу засвоєння інформації, викладач ставить перед студентами проблему (запи-
тання, завдання, задачу) відповідно до їхнього віку, інтелектуальних можливостей, художніх 
особливостей твору, теми та мети заняття. Через потребу самостійно мислити, застосовувати творчий 
підхід до їх розв’язання збуджується інтерес до навчання, до особистісних пошуків. Крім того, що 
проблема сприяє глибшому засвоєнню інформації, майбутні вчителі збагачують свій методичний арсенал 
знаннями про різноманітні прийоми роботи з текстом.  Спираючись на психологічні фактори 
навчального процесу, Є. Пасічник [5] називає дві технології введення проблемності в навчання: 

− перш ніж ставити перед учнем проблемне завдання або пропонувати йому визначити суть 
проблемності в запропонованих фактах і явищах, вчитель сам ставить проблему, намічає етапи її 



Л.В. Рудницька. Методичні принципи викладання матеріалу на межі літературознавства і мовознавства 

 
241 

дослідження, передбачає наслідки, доводить правильність дій, робить висновки – тобто, ілюструє процес 
дослідження; 

− учитель визначає проблему, "збуджує найважливішу рушійну силу розумової активності – 
перехід від досягненого рівня знань і розумового розвитку до нової сходинки, на яку треба піднятися в 
процесі оволодіння новими знаннями" [6: 56], а учні розв’язують її.  

На заняттях із літератури в педагогічному коледжі викладач, враховуючи рівень розвитку загальних 
умінь і навичок роботи з текстом, сформований у попередні роки навчання, використовує елементи 
другої технології, творчо доповнюючи її методичними прийомами, пов’язаними зі специфікою 
навчального закладу. 

Г.Л. Токмань продовжила розробку відомих проблемних ситуацій та технологій з точки зору їх 
екзистенційного сприйняття учнями та з урахуванням мистецької специфіки текстів літературних творів, 
які аналізуються на занятті з української літератури. Науковець пропонує класифікацію проблемних 
ситуацій за такими типами: 

− запитання, для відповіді на яке в учнів не вистачає інформації; 
− проблема, для розв’язання якої потрібно застосовувати складний алгоритм мислительської 

діяльності; 
− складне питання з літературознавчого аналізу тексту, відповісти на яке можна лише 

застосувавши науковий теоретико-літературний інструментарій та проникнення у підтекст твору; 
− на запитання, що має декілька варіантів відповіді, учень добирає лише один, здійснюючи 

екзистенційний вибір; 
− проблемне читання потребує уваги до деталі тексту (психологічної, філософської, історичної, 

соціальної, мистецької [2:  55-57].  
Спільну діяльність педагога та студентів щодо пошуку відповідей на проблемні запитання 

організовуємо на основі "бесіди за Сократом", яка сприяє   концентрації уваги, здатності оцінювати, 
логічно мислити. Як різновид згаданого методу, використовуємо прийом "питання Сократа", що 
допомагає знайти правильне рішення або заперечити його можливість, доводячи неправильність 
судження. 

Підтримуючи  думку  науковців  про розвивальну функцію  проблемного  навчання ,  
Н.Й .  Волошина доречно застерігає від зайвого захоплення проблемними ситуаціями на уроці, які 
можуть спричинити сповільнений розвиток багатьох практичних навичок, зокрема тих, які формуються у 
процесі звичайного запам’ятовування [7:  135]. 

Отже, доцільне використання проблемних ситуацій, творче поєднання завдань та запитань 
інтеграційного типу з іншими видами роботи над текстом створює сприятливі умови для глибокого 
дослідження авторського індивідуального стилю та екзистенційного задуму митця. 
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включающего материал на  литературоведения и языкознания. 
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ ШКІЛЬНОГО ЮНАЦТВА 

Зроблена спроба виділення проблеми естетичного ідеалу сучасних старшокласників, визначено 
компоненти  та окреслено шляхи його формування, які фокусуються навколо синергетичного підходу до 

естетичного виховання школярів. 

Естетичний ідеал виник як предмет дослідження ще рамках древньої культури Сходу та Заходу 
(Сократ, Платон, Аристотель, Лао-дзи та ін.). На етапі Європейського Відродження естетичний ідеал 
набуває життєрадісного спрямування та знаходить відбиток у мистецтві, конкретизується у педагогічних 
творах В. да Фельтре, Т. Кампанелли, Р. Оуена та ін. Всі подальші історичні епохи наклали свій відбиток  
на естетичний ідеал як соціально-культурне явище.  

Сучасне розуміння естетичного ідеалу ґрунтується на розумінні взаємозв’язку людини і природи та 
взаємин у системі "людина – людина". Зараз стає зрозумілим, що, вивчаючи естетичний ідеал, ми маємо 
враховувати загальносвітові тенденції у галузі науки, соціальної дійсності та культури. Соціологи 
називають XXI століття постіндустріальним, постінформаційним, для якого провідними виступатимуть 
глобалістична тенденція, потреба у збереженні гармонії людини з природою. В Україні до таких 
додається ще й тенденція загальної кризи та перехід до ринкових відносин. Суттєво, що у поясненні 
естетичного ідеалу мають враховуватися особливості реальної соціальної ситуації у сьогоденні.  

Динамічні зміни, що спостерігаються в художньо-інформативному просторі, все частіше виступають 
об’єктом дослідженняфілософів,психологів, соціологів, мистецтвознавців, педагогів (Б. Брилін, 
В. Дряпіко, І. Зязюн,А. Комарова, Д. Леонтьєв,Г. Локарєва,Л. Масол,Н. Миропольська, І. Петрова, 
А. Обертинська, О. Олексюк, О. Рудницька, О. усська, І. Юдкін та ін.), які відзначають в різних аспектах 
зростання залежності між дією цього середовища та духовним розвитком особистості. Зокрема, в 
Концепції [] та Програмі [2] художньо-естетичного виховання школярів йдеться про загострення 
протиріччя між розширенням меж інформаційного простору, тенденціями негативних змін в його 
змістовому наповненні та посиленим впливом на свідомість та емоційну сферу в зв’язку з інтенсивним 
розвитком інформаційних технологій.  

Тому вивчення естетичного ідеалу в рамках естетичного виховання є актуальним. Відповідно 
завданням статті є окреслення головних аспектів естетичного ідеалу, його складових та визначення 
деяких шляхів формування естетичного ідеалу школярів. 

Гуманістична парадигма особистісно-орієнтованого виховання в Україні доконче потребує  
осмислення сутності естетичного ідеалу учнівської молоді. Також в осмисленні його має враховуватися 
те, що розуміння ідеалу базується на національних і загальнолюдських цінностях, котрі репрезентують 
як найвищу – цінність людського життя, право особистості на свободу, самовираження, неповторність, 
унікальність та її здатність до самореалізації. 

Спираючись на результати пошуків  В. Бутенка, І. Зязюна,  О. Дем’янчука,  Л. Коваль,  Г. Шевченка, 
О. Ростовського, О. Рудницької, та ін., можна стверджувати, що естетичний ідеал якнайповніше відбиває 
сутність естетичної дійсності та гармонії взаємозв’язку людини з природою, навколишнім оточенням та в 
реальному житті. Виходячи з цього, під естетичним ідеалом будемо розуміти здатність юнаків і дівчат 
розуміти прекрасне у природі, соціальній дійсності, мистецтві та їхнє прагнення до утвердження його 
у навчанні і життєтворчості.  

Звичайно, що у виявленні сутності і структури естетичного ідеалу сучасних старшокласників маємо 
враховувати не лише загальні соціальні тенденції, а й особливості особистісного розвитку самих учнів. 
За даними наших обстежень старшокласників (зокрема й м. Житомира), у багатьох із них домінують 
реальні комерційні, а не благородні й естетичні прагнення. При цьому юнаки і дівчата не завжди 
знаходять можливість для пояснення такого стану. Виявляється протиріччя між потребою в утвердженні 
естетичного ідеалу старшокласниками (у зв’язку з сенситивним періодом їх розвитку) та підміною його 
обмеженим, а іноді й викривленим (у зв’язку з користуванням псевдокультурою, псевдомистецтвом) у 
реальному житті.  

Ідеал сполучає ціннісні орієнтації, життєві принципи і перспективні плани, систему досвіду, 
домагання, задуми і вчинки в цілісній сфері осмисленої, усвідомленої і неусвідомленої поведінки 
людини. Ідеал як феномен і поняття вивчався і досліджувався в різних площинах: при аналізі змісту, 
структури і функцій ідеалу [3], при аналізі значення ідеалу для регуляції поведінки старшокласників [4], 
для формування їх навичок та вмінь [5], загальнолюдських цінностей [6]. Досліджуються умови 
формування системи ціннісних орієнтацій (ідеалів) учнів у процесі навчально-виробничої діяльності [7].  

Ідеал досліджується й у площині аналізу впливу адекватного оцінного ставлення підлітків до 
формування ідеалу [8]; аналізу діяльнісно-ціннісного підходу до формування ідеалів, а також 
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педагогічних основ та засобів формування ідеалу [9]; аналізу ролі ідеалу у формуванні перспективних 
життєвих планів старшокласників [10]. 

У цілому можна дійти висновку, що категорія "ідеал" у системі психолого-педагогічного та 
філософського знання включає в себе такі змістовні характеристики, чи компоненти (котрі так чи інакше 
випливають із функцій ідеалу: світоглядної, спонукальної, програмуючої, проективної, імперативної, 
нормативної, оцінювальної [11 : 66]): мотиваційний (світоглядно-оцінювальна, спонукально-мотиваційна 
функції ідеалу), когнітивний (програмуючо-проективна функція ідеалу), поведінково-практичний 
(імперативно-нормативна функція ідеалу).  

Категорія естетичного ідеалу є складовою ідеалу взагалі, який формує систему ціннісних орієнтацій 
особистості у сфері життєвих цінностей, усе розмаїття яких фокусується навколо фундаментальної 
тріади: Істина, Добро, Краса [12]. Кожен з елементів даної тріади являє собою специфічний спосіб 
осягнення й освоєння світу людиною. Пізнання Істини передбачає використання когнітивного 
(гносеологічного) способу відображення світу, у спектрі якого світ кристалізується як доцільна, розумна 
сутність. Прагнення до Добра включає в роботу аксиологічні (етичні) ресурси психічної діяльності, 
спрямовані на моральне освоєння світу. Осягнення краси передбачає відображення світу в сфері 
перцептивно-афективного поля сприйняття дійсності людською істотою. 

Ще древнім мислителям було зрозумілим, що в реальному житті людина осягає й освоює саму себе і 
навколишній світ у єдності Істини, Добра і Краси, а результатом такого осягнення є в ідеальному плані – 
світогляд (система цінностей) і в матеріально-фізичному плані – поведінка і діяльність (праксеологія). 
Дане положення про єдність Істини, Добра і Краси зараз актуалізується у вигляді синергетичної 
(цілісної) парадигми, що розглядає в нерозривній єдності всі перераховані вище складові життєвої 
активності людини. Тому осягти Красу людина не може поза збагненням Істини і Добра, що, в 
остаточному підсумку, конституює ціннісно-світоглядний та діяльнісно-поведінковий аспекти людського 
самовираження і самореалізації.  

Тому важливим аспектом формування естетичного ідеалу як смислотворчого моменту людської 
життєдіяльності є синергетичний підхід, у рамках якого розробляється система методів і рекомендацій, 
спрямованих на синергизацію естетичного виховання в плані його компонентів (когнітивного, 
перцептивно-афективного, ціннісно-світоглядного і діяльнісно-поведінкового) і змісту (музичний, 
образотворчий, синтетичний, тобто хореографічний аспекти) [12]. Саме завдяки процесу інтеграції 
зазначених компонентів, на наш погляд, має формуватися естетичний ідеал школярів, який як 
системоформуюча сутність фокусує в єдиному ціннісному просторі всі сторони людської 
життєдіяльності.  

На рівні змісту естетичного виховання пропонується поєднати в одному предметі вивчення 
музичного, образотворчого і хореографічного аспектів (що реалізується як евритмія у традиції 
Вальдорфської школи), коли, наприклад, образ образотворчого мистецтва сприймається в його 
переломленні через музику і рух. На рівні компонентів естетичного виховання пропонується їх 
синергізація (педагогічна система М. Щетиніна).  

У сфері когнітивного – пропонується приводити до гармонії правопівкульвий (конкретно-образний) і 
лівопівкульвий  (абстрактно-логічний) способи переробки інформації людиною (педагогічна система 
В. Шаталова).  

У сфері перцептивно-афективного – постає завдання розвивати до рівня сенсорної синестезії три 
сенсорні системи (одна або дві з яких зазвичай займають позицію домінуючих) – аудіальну, візуальну і 
кінестетичну, і зробити всі ці системи ведучими (техніки нейролінгвістичного програмування).  

Синергізація ціннісно-світоглядної сфери передбачає занурення учнів в ауру "поліфонічного" 
світогляду, що породжує толерантність до різних ціннісних орієнтацій і відповідає принципові 
багатомірності Істини (гуманістична психологія).  

Синергізація діяльнісно-поведінкової сфери людини передбачає розширення рольового репертуару 
учнів, що дозволяє успішно виконувати різні соціальні ролі і виявляти активність у руслі різних стилів 
діяльності. 

Одним із прикладів реалізації синергетичної концепції естетичного виховання ми знаходимо у 
педагогічній площині Вальдорфської педагогіки, яка спрямована на формування особистості як цілісної 
істоти. Перша Вальдорфська школа була відкрита у Німеччині 1919 року у м. Штутгарті для дітей 
робітників і службовців сигаретної фабрики Вальдорф-Асторія. В основу педагогічної концепції цієї 
школи, яка отримала назву за місцем її утворення, покладено релігійно-філософське вчення Р. Штайнера 
– антропософія. Це вчення названо його послідовниками "найпрогресивнішим духовно-науковим 
напрямом ХХ століття".  

Згідно з розумінням  антропософії, розвиток людини відбувається за семирічними ритмами. Знання їх 
сутності дозволяє правильно будувати виховний процес. Протягом кожного з семи років відбувається 
дозрівання одного з елементів складної людської природи. 
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Головними принципами діяльності Вальдорфської школи є: принцип виховання у дусі свободи, який 
полягає у необхідності вести дитину до вільного і плідного самопізнання, самовизначення, до 
повноцінного розвитку всіх сил особистості; принцип цілісності формування особистості – тілесної, 
душевної і духовної її сторін; принцип циклічності навчально-виховної діяльності, який полягає в 
урахуванні особливостей вікових циклів розвитку, добових біоритмів, у застосуванні методу епох у 
навчальному процесі, ритмічних вправ тощо; принцип авторитету вчителя, вихователя, батьків, 
духовного ідеалу. 

Навчання у Вальдорфській школі являє собою процес результативної дії. Учитель викладає матеріал 
не рецептивним, а продуктивним методом, тобто не дає готових визначень та рецептів, а сам здійснює 
разом з дітьми всі дії, необхідні для відповідних умовиводів: малює разом з ними малюнок до прочитаної 
казки, складає план місцевості під час уроку-походу. І у всіх випадках в процесі спільної дії у кожного 
народжується свій зразок. Один із головних методів Вальдорфської школи – образний виклад матеріалу 
на будь-якому занятті. Дітей вчать образно мислити, співпереживати, співчувати, тобто включають у 
процес пізнання всю людину, її уявлення, фантазію, почуття. Традиційним для вальдорфських шкіл є 
гетеаністичний метод пізнання, який означає буквально – пізнавати світ, пізнаючи себе, пізнавати себе, 
пізнаючи світ. 

Отже, саме сполучаючи різні сторони життєдіяльності людини (за принципом "талант – це сума 
талантів"), ми готуємо ґрунт для кристалізації естетичного ідеалу школярів. Все викладене, природно, 
потребує подальшого теоретичного узагальнення та практичного дослідження. 
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Сделана попытка выделения проблемы эстетического идеала современных старшеклассников, 
определены компоненты и очерчены пути его формирования, которые фокусируются около 

синергетического похода к эстетическому воспитанию школьников. 
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An attempt is made to define the problem of an aesthetic ideal for senior students in present day schools. The 
author analyses the components and the ways of its formation with special focus on the synergetic approach to 

the aesthetic upbringing of the students. 
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ОСНОВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В РЕПЕТИЦІЙНІЙ РОБОТІ ЕСТРАДНОГО ОРКЕСТРУ 

Автор статті доводить ефективність застосування методів навчання в репетиційній роботі 
естрадного оркестру. Вони надають можливість більш цілеспрямовано і змістовно організувати 

навчально-виховний і творчий процес в естрадному оркестрі. Висвітлені методи навчання допоможуть 
оркестрантам засвоїти необхідні навички й уміння оркестрової гри, успішно вирішити художньо-

творчі завдання в процесі роботи над оркестровим твором. 

Протягом багатовікової історії розвитку наукової думки методи відігравали важливу роль у діяльності 
людини. Ще з часів стародавнього світу проблема перетину науки й методу привертала увагу багатьох 
мислителів: А. Декарта, Ф. Бекона, Б. Спінози, Г. Лейбніца, І. Канта та інших. Так, Р. Декарт відзначав у 
методі пізнавальну функцію. Він вважав, що кожна істина, яку він знаходив, ставала правилом, яке 
допомагало знайти нову істину. Дещо інше уявлення про метод мав Гегель, який говорив, що метод є 
усвідомлення форми внутрішнього саморуху його змісту, він є не "зовнішня" форма, а, "рух самої суті 
справи". Апріоризм кантівської філософії у вченні про метод відчутно вплинув на педагогіку, надаючи їй 
рис формалізму в системі освіти й навчання. 

Аналіз дискусій щодо методів навчання розпочався приблизно з другої половини XX ст. і триває 
донині. Одні вчені розглядають виключно визначення методів, при цьому пропонуючи нові. Інші ж 
дотримуються традиційного напряму. А деякі вчені стверджують, що методів у природі не існує. Про це 
Т. Павлов писав: "Сама природа має закони, але не має і не може мати будь-яких методів. Метод існує 
лише в свідомості людини, з цього погляду він є законом суб’єктивної діалектики, законом процесу 
людського пізнання" [9: 12]. 

У педагогічній літературі методи навчання часто визначають як сукупність прийомів діяльності, що 
ведуть до досягнення певної мети, набуття необхідних знань, умінь та навичок. Такого визначення 
дидактичного методу дотримувались вчені М.А. Данилов, Б.П. Єсипов, Є.Я. Голант та інші. 

Діаметрально протилежно визначали методи навчання педагоги Ю.К. Бабанський, Н.Є. Мойсеюк, 
К.Д. Ушинський, які вбачали в ньому об’єктивий бік. На їхню думку, об’єктивні методи навчання 
природно відображають найзагальніші вимоги законів і закономірностей, принципів і правил, а також 
мету, завдання, зміст і форми навчальної діяльності. 

У педагогічних працях зустрічаються й методи проблемного навчання, які частково досліджувались 
педагогами І. Лернером, М. Скаткіним, Т. Ільїним, Т. Махмутом, психологами Г. Костюком, С. Ру-
бінштейном та іншими. В основі цих методів вчені вбачали засвоєння досвіду творчої діяльності, 
оволодіння знаннями й уміннями, розвиток морально-ціннісних орієнтацій тощо. 

Серед складових частин психологічного аспекту методів навчання вчені М. Алексєєв та О. Сохор 
виділяють мотивацію навчання як опору та передумову методу. "Мотиваційне навчання залежить від 
динаміки самого навчального процесу, під час якого студенти оволодівають певним колом знань, умінь і 
навичок, пізнавальним процесом, ознайомленням із діяльністю та відкриттям для себе нових її сторін, 
переживань різноманітних інтелектуальних почуттів"[1: 111]. 

У музичній педагогіці методи навчання відіграють важливу роль у системі професійної підготовки 
музикантів-виконавців. Проте вони фактично не опрацьовані на належному теоретичному рівні, не 
обґрунтовані в контексті цілісної методології і методики. Тому в науковій і методичній літературі різні 
питання музично-пізнавальної діяльності розглядаються з посиланням на загальнопедагогічні методи. 

Певні узагальнення методів навчання музичної діяльності висвітлені у праці О. Ільченка та Я. Свер-
люка "Методологічні проблеми професійної музичної освіти". Вчені класифікують їх на певні групи, за 
допомогою яких опановуються відповідні операції музично-виконавської діяльності (вивчення 
музичного твору, удосконалення технічної вправності на інструменті, розвиток музичних здібностей 
тощо). Окремі методи навчання музичної діяльності висвітлено і в інших наукових доробках, хоча вони 
не завжди відображають пізнавальну функцію та визначають конкретний зміст кожного методу загалом 
взятого. 

Як правило, методи навчання у музично-виконавському колективі висвітлювалися диригентами 
Г. Берліозом, Р. Вагнером, Ф. Вейнгартнером, А. Пазовським, К. Кондрашиним, Р. Кан-Шпейєром та 
іншими відомими музикантами. У своїх працях автори лише частково торкались основних методів 
навчання, а більшість питань розкривали з позицій диригента в аспекті вдосконалення способів і методів 
управління оркестровим колективом. 

Що стосується методів навчання в естрадних колективах, то вони передусім не мають належного 
теоретичного обґрунтування і фактично не висвітлювались у наукових студіях. А ті методи навчання, які 
використовуються у музичній практиці керівників естрадних колективів, виходять з їх власного 
професійного досвіду. 
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На нашу думку, до методів музичного навчання в естрадному оркестрі слід віднести:  
− метод пізнання від загального до конкретного;  
− метод вибіркового вивчення оркестрового твору;  
− метод зміни темпових та динамічних характеристик;  
− метод багаторазового повторення;  
− метод аналітичного сприймання реального звучання;  
−  метод стимулювання й мотивації (заохочення, інтерес до навчання);  
− метод перевірки та виявлення знань, умінь й навичок. 

Їх можна охарактеризувати як способи спільної діяльності керівника-педагога й учасників естрадного 
оркестру, за допомогою яких оркестранти набувають конкретних знань, умінь і навичок оркестрової гри. 
Від них також залежить успішне вирішення художньо-творчих завдань у роботі над оркестровим твором. 
Визначимо основний зміст методів навчання. 

Метод пізнання від загального до конкретного є викладом фактичного матеріалу, тобто це 
ознайомлення музикантів з оркестровим твором, опанування технології і художніх аспектів його 
виконання. Поступовий рух від загального до конкретного здійснюється за таких обставин:  

− від осягнення сутності змісту твору – до усвідомлення художньої значимості кожного 
елемента музичної мови; 

− від пізнання загальної музичної форми твору – до усвідомлення його структурних частин та 
формоутворюючих елементів; 

− від загального виконавсько-тактильного оволодіння оркестровим твором – до художнього 
відтворення кожного музичного епізоду, фрагмента тощо. 

Цей метод використовується у багатьох видах і формах музичної діяльності (зокрема в ансамблевому 
виконанні, у роботі над музичним твором у класі спецінструменту, читання партитур, композиторській 
творчості тощо). 

Метод вибіркового вивчення оркестрового твору застосовується з метою подолання складних 
технічних місць, основним змістом якого, за словами Г.М. Когана, є "робота над п’єсою за фрагментами, 
технічне освоєння і художнє оброблення кожного з них" [6:10]. Як відомо, доволі часто в оркестрових 
партіях зустрічаються уривки чи навіть окремі такти, що вимагають тривалої і копіткої роботи, зумовлені 
техніко-моторними характеристиками, незвичністю фактури, способів звуковидобування, складністю 
метроритмічних малюнків, виконання специфічних прийомів гри, які є характерними для естрадної та 
джазової музики.  

Метод зміни темпових та динамічних характеристик застосовується переважно у процесі 
вивчення оркестрових творів, що вимагають швидких темпів і максимального виконання динамічних 
нюансів (від тихого до гучного звучання та несподіваних переходів від одного нюансу до іншого). Так, 
для ефективного освоєння творів, які вимагають швидких темпів, необхідно зосередитися на повільних 
темпах, оскільки вони дозволяють спочатку зробити нотний текст доступним для виконання, 
контролювати процес його відтворення, психологічно підготувати виконавців до певної виконавської 
діяльності, прийомів гри тощо. З поступовим засвоєнням цих операцій темп твору підвищується.  

Під час зміни динамічних характеристик необхідно визначити в оркестрових партіях поступеневий 
рівень звучності оркестрових груп, узгодити баланс звучання між окремими інструментами та групами. 
Засвоєння динамічних нюансів має відбуватися без зайвого напруження чи розслаблення, а своєчасно 
переходити від одного нюансу до іншого. У жодному разі не слід допускати механічного освоєння 
динамічних операцій, а вимагати від кожного оркестранта, щоб вони виконувалися відповідно до логіки 
викладу музичної думки та її художньої доцільності. 

Проте варто пам’ятати, що зміна динамічних характеристик – це тимчасове явище, яке 
використовується на початковому етапі вивчення оркестрового твору і не повинне формувати в 
музикантів певні стереотипи або слухові уявлення як незмінний фактор. 

Метод багаторазового повторення – один з основних методів, що активно сприяє запам’ятовуванню 
нотного тексту, адаптації виконавського апарату, засвоюванню способів і прийомів звуковидобування, 
складних ритмічних малюнків, штрихів та відпрацюванню їх до автоматизму. Багаторазове повторення 
важливо поєднувати з повільним темпом, який надає можливість оркестрантам краще справитися з 
нотним текстом, засвоїти найбільш складні місця в технічному відношенні. 

Утім багаторазове повторення практикується не лише під час опрацювання складних для виконання 
місць, що є в оркестрових партіях. Мелодика вимагає тривалої і цілеспрямованої роботи, досягнення 
якісного звука, побудови фраз, речень, логіки розвитку музичної думки тощо. 

Метод аналітичного сприймання реального звучаннявідіграє важливу роль у досягненні 
ефективного освоєння оркестрових творів. Здійснюючи важливу ланку в пізнавальних і творчих 
функціях мислення, він забезпечує усвідомлене і контрольоване вивчення і виконання оркестрових 
творів як у технологічному, так і в художньому аспектах. В естрадному оркестрі аналітичне сприймання 
реального звучання є неообхідною умовою активної участі кожного оркестранта у спільній музично-
виконавській діяльності. 
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Виконавське сприймання музики – це особливе сприймання. Якщо слухач, сприймаючи музику, 
попадає під вплив її образно-емоційних чинників, внаслідок чого в нього виникають певні асоціативні 
уявлення, пробуджуються почуття та емоції, то оркестрант, у свою чергу, сприймає музичну інформацію, 
як плід особистої виконавської діяльності. Глибоко відчуваючи художній вплив музики, оркестрант в 
основному спрямовує увагу на технологічні характеристики відтворення образності твору. Музикант 
повинен на якусь мить раніше передбачити зміни темпу, ритму, динаміки, почути майбутню силу 
звуковидобування, штрихи, після чого зіставити це уявлення з реальним звучанням і корекцією гри та 
налагодженням тісних контактів з оркестрантами в межах своєї групи та цілому оркестрі. 

Розвиток умінь "слухати себе", об’єктивно аналізувати і коригувати особисте виконання – це 
важливий фактор виконавської підготовки, формування його інтерпретаційних і, власне, артистичних 
якостей.  

Метод стимулювання й мотивації також відіграє велику роль у навчально-пізнавальній діяльності 
оркестрантів. Від нього залежить, наскільки репетиційна робота буде проходити успішно. Насамперед 
важливо зуміти зацікавити виконавців, пробудити у них інтерес до творчої діяльності. Бо, зазвичай, 
оркестранти з великим захопленням ставляться до занять і добросовісно виконують оркестрові партії, 
коли керівник підбирає й формує цікавий різножанровий репертуар, коли в колективі панує творча 
атмосфера та дружні стосунки між виконавцями, а також коли оркестр регулярно бере участь у 
концертних виступах. 

Метод перевірки та виявлення знань, умінь і навичок займає важливе місце у репетиційній роботі 
оркестрантів. До завдань цього методу належать: перевірка оркестрових партій, постійний контроль за 
якістю виконання оркестрових партій, виявлення рівня підготовки в роботі над твором, ставлення 
оркестрантів до рептицій, самостійних занять. 

Зрозуміло, що у музичній практиці естрадних колективів застосовуються набагато більше методів 
навчання, і це не повний їх перелік. Проте автор намагався висвітлити найбільш основні, які 
відповідають змісту навчання в репетиційній роботі естрадного оркестру. 

Отже, у процесі репетиційних занять відповідно до мети і змісту навчальної діяльності 
застосовуються ті або інші методи навчання, одним, як правило, надається більша перевага, а іншим – 
менша. Але мета занять досягається застосуванням не лише одного провідного методу, а всієї сукупності 
методів і прийомів, що використовуються під час репетиційної роботи. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Алексеєва М.І. Метод навчання як мотиваційний фактор: Психологія / Респ. наук-метод.зб. – Вип.13. – К.: 
Рад.школа, 1979. – С.111. 
2. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1985. 
3. Бабіч Д.Р. Формування виконавської майстерності майбутніх артистів естрадних ансамблів: Автореф. ... 
канд.пед.наук. – К., 2004. 
4. Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997. 
5. Ільченко О.О., Сверлюк Я.В. Методологічні проблеми професійної музичної освіти. – Рівне: Перспектива, 2004.  
6. Коган Г. Работа пианиста. – М., 1963. – С.10. 
7. Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями. – М.: Музыка, 1986. 
8. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч.посібник. – К., 1999.  
9. Павлов Т. Общая характеристика диалектического метода. – М., 1960. – С.12. 
10. Сохор А.М. О методах обучения / Советская педагогика. – №2. –  1957.  

 

Матеріал надійшов до друку 10.03. 2005 р. 

Филипчук М.С. Основные методы обучения в репетиционной работе эстрадного оркестра. 

В статье автор доказывает эффективность применения методов обучения в репетиционной работе 
эстрадного оркестра. Они предоставляют возможность более целеустремленно и содержательно 
организовать учебно-воспитательный и творческий процесс в эстрадном оркестре. Освещенные 

методы обучения помогут оркестрантам усвоить необходимые навыки и умения оркестровой игры, 
успешно решить художественно-творческие задачи в процессе работы над оркестровым 

произведением. 

Fylypchuk M.S. Major Teaching Techniques in a Variety Orchestra Rehearsal Activities. 

The article highlights the effectiveness of teaching techniques in a variety orchestra rehearsal activities. The 
suggested techniques enable to organize educational and creative process in a variety orchestra in an 

appropriate and consistent manner. The techniques under study will help the orchestra players develop the 
necessary skills and habits to pursue artistic and creative goals of a variety orchestra while learning the 

orchestral pieces. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 21. Педагогічні науки 

© Хомярчук А.П., 2005 
248 

УДК 373. 31. 036  
А.П. Хомярчук, 

викладач  
 (Луцький педагогічний коледж) 

РОЗВИТОКТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ 
ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ 

Автор статті розкриває ефективність інтегрованого курсу " Художня праця" в розвитку творчої 
особистості молодших школярів, відзначає можливості міжпредметних зв’язків під час вивчення курсу 

в досягненні даної мети, встановлює ряд завдань для вирішенняпроблеми. 

Проблема інтегрованого навчання та виховання є важливою для розвитку творчої особистості 
школяра, для активізації його пізнавальної діяльності, для виявлення здібностей, для формування 
навичок самостійної роботи. Я.А. Коменський зазначав: "Все, що знаходиться у взаємозв’язку, повинно 
викладатися у такому ж взаємозв’язку" [1]. Інтегрований підхід у навчанні сприяє розширенню 
соціально-пізнавального досвіду учнів, творчому розвитку в аспекті вибраної тематики, формуванню 
інтересу; розвиває уміння, навички, самостійність дітей. 

Мета статті – розкрити можливості розвитку творчої особистості під час занять із художньої праці. 
Завдання статті: 

− розкрити роль інтегрованих занять у становленні психологічних процесів дитини; 
− показати, яку роль відіграє "Художня праця" у формуванні світогляду дітей; 
− проаналізувати особливості побудови програми з художньої праці; 
− проілюструвати шляхи вдосконалення творчих здібностей на заняттях з інтегрованого курсу; 
− визначити питання для подальшого розвитку даної проблеми. 

Розвитоктворчої особистості засобами мистецтва був і залишається однією з актуальних проблем 
виховання школярів. Особливу роль тут відіграють інтегровані уроки, побудовані на основі змісту 
інтегрованих курсів "Художня праця", "Мистецтво". Ці заняття передбачають включення ігрових форм, 
методів, проблемних ситуацій, що сприяє активізації мислення, уяви, розвитку зорового й слухового 
сприймання, інтересу до вивчення даної теми. 

Інтегрований курс "Художня праця" (автор В. Тименко [2])зорієнтований на формування в учнів 
цілісної картини культурного простору, на виховання особистості, на забезпечення єдності у сприйманні 
довкілля емоційною, інтелектуальною та сенсорною сферами духовного життя учнів, на розвиток творчої 
активності школярів у художній праці на основі взаємодоповнюваності думок, почуттів, практичних дій 
[4]. Специфічною особливістю програми курсу "Художня праця" є гармонійне поєднання утилітарної та 
естетичної функцій, краси й користі, емоційного й раціонального. 

Зміст курсу розглядається в напрямках: "Людина", "Природа", "Умовні знаки", "Техніка", "Художнє 
довкілля". Програма побудована так, щоб до завдань учні мали конструктивно-художній підхід, який 
забезпечується методом художніх проектів. Автор програми зазначає: "Недопустимим є орієнтування 
школярів на оволодіння лише технологічними знаннями і вміннями. Важливо допомогти їм відчути і 
відшукати значущі для них, тобто такі, що найкраще забезпечують реалізацію їхніх творчих задумів" [2]. 
Саме тому вчитель і учні мають право вибору, тобто за певними темами вони обирають вид робіт і 
необхідні матеріали. 

Художньо-трудова діяльність безпосередньо пов’язана з розвитком зору, координації рухів, мовлення 
й мислення. Вона не тільки сприяє вдосконаленню цих якостей, а й допомагає учням засвоїти через 
образи композиційну довершеність явищ та предметів навколишнього світу й таким чином 
упорядковувати, аналізувати та інтегрувати розрізнені знання. 

Художня праця – це художньо-пізнавальна діяльність, пов’язана з іншими навчальними предметами 
спільними об’єктами вивчення. Джон Фауез слушно стверджував: "Якого вчителя країна або система 
вважає гарним і який є гарним – завжди різні речі. Хороший учитель не навчає лише своєму предмету". 

Необхідною умовою досягнення гарних результатів у розвитку особистості є міжпредметні зв’язки. У 
дослідженнях відомих учених (І.Д. Звєрєв, В.М. Максимова, В.М. Коротов, М.М. Скаткін та ін.) 
міжпредметні зв’язки виступаютьумовою єдності навчання й виховання [1]. Теми з трудового навчання й 
художньої праці можна поєднати зі змістом занять із читання, з української мови, математики, музики, із 
природничих наук. 

Так, процесу пізнання навколишнього світу при вивченні теми "Розвиток культури мовлення" (на 
уроках читання) сприятимуть засоби мистецтва: картини, композиції, ілюстрації [3]. Цікавим і корисним 
стане виготовлення героїв оповідань, казок, створення своїх історій про зроблених власноруч 
персонажів. Урок художньої праці доповнюють вірші, історії, казки, які надихають школярів на 
творчість (виготовлення композиції до казки, ліплення дарів осені, малюнок "Зимові фантазії"). При 
знайомстві з різними творами учні дізнаються про історію виникнення інструментів, матеріалів, про 
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всілякі види мистецтв, про людей праці. Наприклад, при вивченні твору Т. Кари-Васильєвої "Співуча 
глина" (3 клас) діти знайомляться з гончарним мистецтвом, з історією його виникнення. Цікаво поєднати 
цей урок із виготовленням глиняних виробів та з їх розфарбовуванням. А ще під час практичної роботи 
особливого настрою додасть функціональна музика. Можна створити центр ерудитів, які підготують 
цікаву інформацію з декоративно-прикладного мистецтва, країнознавства; петриківський розпис, 
історичні факти, відомості про професію гончаря, вірші, загадки, пісні. Такий підхід до підготовки занять 
сприятиме не тільки розвитку творчості, а й пізнавальних інтересів. Варто поєднувати уроки художньої 
праці й читання при складанні опису картин і створення власних картин, композицій на дану тему. 

Викликає інтерес і поєднання уроків художньої праці та української мови. Так, при вивченні теми 
"Словосполучення" учні на уроці можуть виготовити гру "Кружечки-братики", де в одному кружечку в 
різнокольорових секторах написані прикметники, а в іншому – іменники. На закріплення діти можуть 
пограти у гру "Поєднай колір – склади словосполучення". Інтеграція цих мовних і трудових завдань 
може бути використана при виготовленні й застосуванні дидактичних ігор: "Мовний годинник", "Поле 
чудес", "Знайди і розкажи казку", "Телевізор", "Лото: моделювання слова". 

Міжпредметні зв’язкимають особливе значення для формування природничо-наукових понять. 
Зокрема, при вивченні теми "Комахи" варто поєднати виготовлення різних видів комах 
способомпаперової пластики і створення композиції на намальованій основі. Таке заняття можна 
поєднати з елементами курсів читання (твори про комах), рідної мови (підібрати прикметники до назви 
комах, створивши кольорову гаму), музики (слухання творів). 

Щоб залучити учнів до творчої діяльності, варто виконувати завдання художньо-естетичної 
спрямованості, які передбачають комплексне використання музики, літератури, мистецтва, оскільки це 
відповідає психологічним особливостям сприйняття, асоціативному характеру мислення [4]. Напр.: 
цікавим і повчальним, виховним і розвиваючим стане інтегрований урок "Казка в музиці, літературі, 
мистецтві". 

В інтегрованому навчанні важливо ставити завдання: 
− навчити дітей знаходити внутрішні емоційні зв’язки у творах різних мистецтв (напр.: 

порівняти "Захід сонця" Е. Гріга й картину "Золота осінь" І. Левітана; вірш Ф. Тютчева "Люблю весну в 
начале мая", картину І. Левітана "Перша зелень", музичний твір П. Чайковського "Пролісок. Квітень"); 

− завдання, пов’язані із словесною та музичною імпровізацією (розповісти за картиною, яку за 
настроєм музику створює музикант); 

− намалювати музику і т.д. 
Розвиткутворчих здібностей сприяє політехнічна творчість, основою якої є художня праця й трудове 

навчання в початковій школі [5]. Заняття з конструювання й моделювання неможливі без математичних 
знань і вмінь. Інтеграція математичних понять, здійснення різних технологічних операцій розширюють 
кругозір дітей, розвивають практичні вміння. При засвоєнні елементарних знань із геометрії в 
початкових класах важливою є робота в техніці орігамі [6]. Ознайомлення учнів із прямим кутом варто 
поєднати із практичною роботою: зігнути аркуш навпіл, а потім ще раз, щоб лінії згину збігалися. Після 
розгортання паперу мають утворитися чотири прямі кути. При знайомстві з геометричними формами тіл 
на заняттях із математики варто закріпити ці знання, виготовляючи іграшки, макети будинків, в основі 
яких геометричні форми тіл (конус, циліндр, куб). Виготовлення дидактичних ігор і застосування їх 
сприяє закріпленню вивченої математичної теми ("Математична скринька", "Класи і розряди", 
"Комп’ютер", "Що? Де? Коли?", "Лічильна лінійка", "Рахівниця","Попади в ціль"). 

Отже, міжпредметні зв’язки дають змогу поглибити вивчення матеріалу без додаткових витрат, 
реалізувати взаємну систематизовану узгодженість, стимулювати учнів до використання набутих знань у 
повсякденній практиці. 

Подальшого розв’язання потребують такі аспекти даної проблеми: 
− дотримання принципу регіональності розташування школи під час проведення занять із 

інтегрованих курсів; 
− стимулювання пізнавальних інтересів школярів шляхом реалізації індивідуального та 

диференційованого підходів під час планування, організації та проведення інтегрованих занять; 
− розвиток потенційних творчих можливостей обдарованих дітей під час проведення 

інтегрованих занять. 
Художня праця – своєрідна мистецька терапія, один із напрямків лікувальної педагогіки, спрямованих 

на психічне розвантаження школярів, на запобігання втомлюваності, на відновлення життєвих сил 
організму. Ритм трудових дій, кольорів, звуків, орнаменту, використання традиційних і нетрадиційних 
засобів та предметів праці, художніх способів обробки матеріалів, підсилених віршованими текстами в 
умовах художньо-оформленої, естетично-привабливої класної кімнати врівноважують емоційну, 
інтелектуальну й вольову сфери духовного життя учнів [2]. Усе це забезпечує психічний і фізіологічний 
комфорт кожної дитини, сприяє розвитку її творчості. 
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Хомярчук А. П. Развитие творческой личности младших учеников на занятиях по 
художественному труду. 

Автор статьи раскрывает преимущество интегрированного курса “Художественный труд” в 
развитии творческой личности младших школьников, отмечает возможности межпредметных связей 
во время изучения курса для достижении данной цели, предлагает ряд заданий для решения проблемы. 

Khomyarchuk A.P. Developing Creative Personalities of Junior Students at Lessons of “Handicrafts”. 

The article reveals the effectiveness of the integrated course (i.e.“Handicrafts”) in the process of developing 
creative personalities of junior students outlined also are the possibilities of  intersubject relations while 

studying the discipline in order to achieve the set goal. The paper offers some problem solving tasks. 
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РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОГО СПРИЙМАННЯ У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРОВАНОГО ВИВЧЕННЯ 
ЛІТЕРАТУРИ ТА ПРЕДМЕТІВ ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ 

У статті розглядається проблема розвитку художнього сприйманняу процесі інтегрованого вивчення 
літератури та предметів естетичного циклу. 

З усіх відомих мистецтв від першого й до випускного класу в школі вивчається тільки література. 
Порівнюючи її з іншими видами мистецтва, потрібно зазначити, що вона має певну своєрідність, у 

зв’язку з чим ми нерідко зустрічаємо слововживання "мистецтво і література", яке підкреслює її 
спільність та відмінність від усіх інших видів мистецтв.  

Говорячи про мистецтво, потрібно зазначити, що це – форма духовної активності людини, вона й 
супроводжує людину на всіх етапах розвитку, починаючи від часу її перетворення з істоти біологічної в 
істоту духовну. Різноплановість видів мистецтва виступає свідченням різноманітності форм, в яких стало 
можливим вираження людської духовності. При цьому твір мистецтва може виступати у вигляді 
реального, матеріального предмета – скульптурної фігурки, картини, будинку, тобто того, чим ми 
милуємось при зоровому сприйманні. В іншому випадку твір мистецтва розкривається перед нами в 
часовому плані – при слуханні музики, при читанні вірша, оповідання або повісті. Якщо в першому з 
названих нами прикладів сприймання твору відбувається одномоментно, то в другому – воно 
характеризується поступовістю проникнення в духовний смисл, який несуть події, деталі, ситуації та 
образи твору літератури, музичні образи симфонії тощо. 

Більш конкретно розглянути спільне й відмінне, що притаманне різним видам мистецтва, нам 
допоможе такий приклад.  

Найвідоміша сцена "Іліади" Гомера – прощання Гектора зі своєю дружиною Андромахою, яка 
прикипіла до нього і просить, плачучи, щоб він залишився на вежі. Зворушений і схвильований 
прощанням, Гектор відчуває, що Троя упаде, і йому особливо боляче від того, що його дружина стане 
рабинею. І він – воїн, захисник Трої – заспокоює дружину і, цілуючи дитину, молить богів, щоб син виріс 
гідною людиною, а сам іде до бою. 

Зображена сцена, створена генієм Гомера, сповнена особливої глибини людяності. Трагізм людської 
долі, відображений у поемі, нікого не залишає байдужим. Це прощання знайшло відображення в картині 
художника – сина українського селянина А. Лосенка, якого називали Ломоносовим російського 
живопису. На картині А. Лосенка "Прощання Гектора з Анромахою" Гектор однією рукою "ніжно 
торкається до сина, а другу патетично простер до неба" [1: 24]. 

Те, що письменник зображує за допомогою слів, художник передає іншими засобами: фарба на 
картині перестає сприйматися як фарба – у єдності кольорових співвідношень вона перетворюється в 
колір, і вираз обличчя, очей, застиглого моменту руху – все говорить про людську трагедію, гіркоту 
прощання, біль і муку Андромахи та про прагнення Гектора затамувати свої почуття, щоб перед 
дружиною й сином здаватися впевненим та непохитним. 

Саме в такому вигляді момент прощання, відображений Гомером, втілився на картині, яка постає 
перед нами, мов навіки застигла мить болю, трагедії і людського відчаю від усвідомлення 
невідворотності біди.  

На початку другої світової війни в нашій країні з’явилася пісня "Вставай, страна огромная" і картина 
"Мати-вітчизна кличе", які передавали тривогу й заклик до бою та віру в перемогу над ворогом різними 
засобами: поетичним словом, звучанням закличної і схвильованої мелодії, виразністю малюнка-заклику.  

Світ мистецтв називають світом десяти муз ще з античних часів [2]. Показово, що багато з них 
пов’язано з мистецтвом слова: Калліопа – муза красномовства, Полігімнія – муза урочистої поезії, Ерато 
– муза лірики кохання, Талія – муза комедії, Мельпомена – муза трагедії [3: 6]. Це свідчить про особливу 
роль літератури в розвитку всіх інших видів мистецтва – вона стимулює їх розвиток, має могутній вплив 
на розвиток мистецтва взагалі. 

А інтегрований підхід до вивчення літератури й образотворчого мистецтва, літератури і музики в     
V-VIII класах дає можливість поглибити розуміння кожного з названих предметів і, головне, збагатити 
здатність художнього сприймання учнів. 

Дослідження проблеми використання суміжних видів мистецтв – питання не нове. Починаючи з 
першої половини 20 століття, її досліджували В.В. Голубков, Є.М. Колокольцев, розгляду цього питання 
присвятили свої роботи й сучасні методисти-дослідники Н.Й. Волошина, О.М. Бандура, С.О. Жила. 

Сьогодні, проводячи уроки літератури, учителі залучають для більш повного й насиченого подання 
матеріалу музичні твори, твори живопису, які у свій час впливали на смаки і вподобання автора, на його 
ідеали, допомагали створювати колоритні, насичені образи. 
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Будь-який із видів мистецтва створює художній образ своїми засобами, а сам образ у кожному 
випадку має особливості, що є спільними для всіх видів мистецтва. І ця узагальнююча образна 
закономірність – виражати узагальнення через конкретне – є одним із чудових засобів розвитку 
образного мислення учнів і разом з тим – показником сформованості такого мислення і здатності 
художнього сприймання. Тому так важливо використовувати різні види мистецтва при вивченні 
літератури. 

Наприклад, вивчення уривка з твору М. Коцюбинського "Ранок у лісі", на думку Є. Пасічника, 
доцільно поєднати з короткою розповіддю про художника І. Шишкіна й аналізом його картини "Ранок у 
сосновому лісі"; прослуховуванням твору М. Мусоргського "Світанок над Москвою-рікою". Це 
допоможе учням глибше сприйняти красу опису літнього ранку, зрозуміти, що таке пейзаж, особливості 
часової послідовності в описі природи, передавати голосом "думки і почуття, що пронизують твір" [4: 
157].  

Так само при вивченні вірша В. Сосюри "Весна" використовуються картини М. Ткаченка "Весна" та 
С. Васильківського "Бездоріжжя". У цілому ж використання різних видів мистецтва при вивченні 
літератури стало одним із загальновизнаних методичних прийомів, що допомагає глибше сприйняти 
глибинний смисл образів літератури. 

Звідси і стає зрозумілим необхідність отримання знань та поєднання їх і з мовою живопису, і з мовою 
музики, і з мовою інших видів мистецтва під час вивчення творів літератури.  

У старших класах, де інші види мистецтва не вивчаються, є можливість інтегрованого вивчення 
творів рідної й зарубіжної літератури, яке, до речі, є і в середній шкільній ланці. А тому елементи 
інтегрованого підходу до вивчення літератури та елементи компаративного аналізу творів мають певну 
методичну спорідненість. Для прикладу розглянемо балади А. Міцкевича та Т. Шевченка на уроках 
літератури. 

Спільність мотивів, близькість за змістом та образним наповненням – ось що об’єднує балади 
А. Міцкевича і Т. Шевченка. Народні мотиви проходять крізь ці твори, вони споріднюють між собою 
"Рибку" А. Міцкевича і "Причинну" Т. Шевченка. 

Трагізм сюжету, людську драму, типовість образів ми бачимо у написаних різними мовами творах. 
У баладах А. Міцкевича, так само як і в Т. Шевченка, центральною постаттю виступає жінка. Це 

типовий образ простої дівчини, безпосередньої у своїх почуттях. Вона довірливо покохала пана, що в 
умовах тогочасної дійсності привело дівчину до загибелі. Вона збезчещена, а пан умиває руки, 
готуючись до весілля з панною. Довіра і відданість коханому примушують її терпіти всі утиски і 
насміхання з надією на щасливе майбутнє. Але щастя не для простої людини. Дівчина розуміє, що пан її 
зрадив, і, не маючи сили перенести таку біль, перетворюється на рибку. Єдине її щастя – це дитина, яку 
вона потай годує. Образу щирої, відданої дівчини протиставлений пан, образом якого поет засвідчував 
жорстоке ставлення людей панівного класу до простих людей, наругу над кращими людськими 
почуттями. 

Героїня балади бореться за своє щастя, і силою фантастики наділений образ карає пана і його 
наречену – їх перетворено в камінь: 

Лиш піднеслась з долини  
Скеля будови чудної, –  
Зовсім немов дві людини 
Стали й завмерли обоє. 

[5: 55] 
Образи балади реалістичні. Дівчина, дитина, слуга – типи простих людей того часу. І сама трагедія 

жінки в баладі змальовується не як винятковий випадок, а як явище, що характеризує життя верхівки 
тогочасного суспільства. Отже, і перетворення, і загибель дівчини – не випадкові. Вона стає жертвою 
розпусти панів. Причини її смерті і помсти соціальні, і вирішити їх дуже нелегко. 

Подібний підхід до зображення людської долі ми зустрічаємо і в українській літературі.  
Пошуки щастя і боротьба за щасливе життя, намагання подолати соціальні та побутові перешкоди, 

доля і трагічна загибель героїнь – саме ці теми ми зустрічаємо в баладі Т. Шевченка "Причинна". 
Використовуючи баладну фантастику, народну казковість, автор розкриває силу пристрасті людини, 

її життєві прагнення. У центрі уваги постає людина з її глибокими почуттями і мріями. Наповнюючи 
баладу традиційним українським колоритом, автор змальовує розгорнуті романтичні пейзажі. Саме із 
зображення Дніпра в негоду починається балада "Причинна": 

Реве та стогне Дніпр широкий, 
Сердитий вітер завива.  

[6: 15] 
На фоні цієї карти вимальовується постать "причинної" – людини, що носить у собі глибокі почуття 

та пристрасть. Розлука з коханим, одинокість призводять дівчину до відчаю. Її уява малює сумні картини 
загибелі коханого "на чужому полі". Поет висловлює уболівання, співчуття молодій дівчині: 
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Така її доля...О, боже мій милий! 
За що ж ти караєш її молоду? 

[6: 16] 
Поява русалок, ігри, співи та танці – це засоби народної фантастики, за допомогою яких поет 

зобразив загибель чулої та вразливої дівчини. Загибель людини і краса природи – два неподільні мотиви 
в баладах. Т. Шевченко підносить моральну силу простої людини. Незважаючи на фантастику балади, в 
ній пробивається життєва правда одвічного і невтомного шукання людиною своєї долі. Саме у баладі 
"Причинна" створено образ дівчини, сповненої справді великого почуття та прагнення до життя. Автор 
ставить запитання – чому гине людина? І саме в останніх рядках, де зображена картина спокійної, 
чарівної природи, тихий ранок, "ідуть дівчата в поле жати", поет дає відповідь – людині є для чого жити. 
Радість, співи, краса сонячного ранку – це картина, в якій автор відтворює життєву силу народу. 

Саме завдяки мальовничості пейзажів, мелодійності вірша і актуальності образу "Причинна" 
приваблювала багатьох композиторів та переспівувалась у народній творчості. М. Лисенко поклав на 
музику вступну частину балади – "Реве та стогне Дніпр широкий". Саме ці слова увійшли великою 
кількістю версій до народних пісень та переспівів.  

Балади Т. Шевченка і А. Міцкевича, про які ми вели мову, різні за своїм змістом, спрямуванням і 
стильовими прикметами, але їх між собою об’єднує казково-фантастичний елемент і народнопоетична 
символіка, в основі якої лежить антитеза життя і смерті. 

Спільним є і поетизація високих, світлих, благородних поривань, утвердження думки про важку 
боротьбу, яку доводиться вести в ім’я утвердження у житті добра, правди, краси і любові. 

Рекомендуємо провести шкільний літературний вечір на тему "Співзвучність балад А. Міцкевича і 
Т. Шевченка". 

Для більш повноцінного сприймання балад на вечорі необхідно використати ілюстрації до згаданих 
творів, а також твір М. Лисенка, як музичний супровід авторської думки про життя і долю людей на фоні 
неспокійної природи, яка так схожа з виром життя, у який потрапляють молоді героїні. 
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Халин В.В. Развитие художественного восприятия в процессеинтегрированного изучения 
литературы и предметов эстетического цикла. 

В статье рассматривается проблема развития художественного восприятия в 
процессеинтегрированного изучения литературы и предметов эстетического цикла. 

Khalin V.V. The Development of Artistic Perception in the Process of the Integrated Study of Literature and 
Other Subjects of the Aesthetic Unit. 

The article features the issue ofthe development of artistic perception in the process of the integrated study of 
literature and other subjects of the aesthetic unit. 
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ІНТЕГРАЦІЯ МИСТЕЦТВ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО – ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 

У статті розглядається проблема використання явища педагогічної інтеграції у процесі художньо – 
естетичного розвитку учнів загальноосвітніх шкіл. Феномен інтеграції розглядається як педагогічна 

технологіята як освітній принцип.. Наведено рівні реалізації інтеграціїв контексті педагогіки 
мистецтва. 

Сучасна українська школа знаходиться у стані визначення кардинального напрямку руху. Зміни в 
суспільстві, безсумнівно, залишають свій слід у свідомості громадян. Таким чином, освіта як соціальна 
інституція, що має підготувати молодь до вступу в повноцінне життя, вкотре стикається з проблемою 
пріоритетів виховної моделі. Слід зазначити, що система освіти завжди виконувала замовлення 
суспільства на певний тип громадянина – захисника або завойовника, романтика або прагматика – того, 
хто б міг з максимальним успіхом вирішувати соціальні проблеми чи ідеї держави. 

Звернення до загальнолюдських цінностей, інтенція на гуманізацію сучасного українського 
суспільства створює умови для зміни загальноосвітньої парадигми , яка була б спроможна реалізувати 
гасло "Освіта – для дитини", а не "Дитина – для освіти". В ідеалі освіта повинна стати для дитини 
"моделлю оточуючого світу", своєрідним тренажером, за допомогою якого учні створили б уявлення про 
навколишнє, усвідомили б досягнення вітчизняної та світової культури, осягнули б своє ставлення до 
проблем сучасності. Таким чином, у свідомості дитини повинна створитися цілісна картина світу та 
людини в ньому на ґрунті послідовної інтеграції інформації природничої, соціогуманітарної та 
естетичної освітніх галузей. Феномен інтеграції у даному випадку може розглядатися і як принцип 
освіти, і як педагогічна технологія. Проблема інтегрованого поєднання інформації різних навчальних 
дисциплін у єдине освітнє поле постає нині не тільки засобом оптимізації навчального процесу та 
економії освітнього часу. Перш за все педагогічна інтеграція сприймається як дієва технологія, здатна 
вплинути на формування змісту та спрямованості освіти в бік гуманізації та гуманітаризації. 

Для більш докладного розкриття даного питання слід звернутися до змісту поняття "інтеграція".  
Інтеграція – від латинської"integratio" – доповнення, відбудова цілого (integer – ціле), з’єднання 

докупи деяких частин чи елементів. У даному випадку дефініція "ціле" розглядається, як структурно 
упорядкована система, що виконує визначені функції. 

Зосереджуючи увагу на визначенні терміну "інтеграція" з педагогічно-естетичної точки зору, слід 
зауважити, що інтеграція – це взаємопроникнення елементів, які є роз’єднані, але мають генетичну 
спорідненість: внутрішні зв’язки наук, мистецтв, знань та уявлень про світ та людину тощо. Б.П. Юсов, 
досліджуючи проблему інтеграції як інноваційного педагогічного засобу доводить: "... інтеграція – це 
розкриття внутрішньої спорідненості різноманітного художнього прояву, та переклад, перетворення 
заданої художньої форми в іншу модальність – офарбив звук, звуку – в простір, простору – у віршований 
рядок" [1]. 

Принципова відмінність цілісного інтегрованого підходу до навчання від попереднього –
"предметоцентризму" (предметоцентризм – наявність автономно існуючих систем предметних 
дисциплін, що існують відокремлено та самостійно) полягає у цільовому призначенні. Мета навчання за 
умов предметної системи – це вивчення основ окремих наук. У цілісному інтегрованому підході до 
навчання метою є розвиток особистості, світорозуміння, світосприйняття дитини . 

Взагалі інтеграція як процес та результат становлення цілісності має глибоке коріння. Аналізуючи 
проблему інтегрованого навчання, можна виявити певні історичні етапи цього процесу. У педагогічній 
практиці 60-70 років провідним засобом відображення у змісті кожної освітньої дисципліни та в 
навчальній діяльності учнів продуктів міжнаукової інтеграції були міжпредметні зв’язки: 

− фактичні; 
− понятійні; 
− теоретичні; 

Слід розрізняти поняття "педагогічна інтеграція" та "міжпредметні зв’язки", тому що останні мають 
визначатися як співвідношення інформації з різних освітніх галузей за зовнішнім формальним 
принципом, горизонтальне механічне складання докупи знань та уявлень про навколишній світ. 
Теоретичні та практичні засади міжпредметних зв’язків стають першим етапом у розвитку ідеї 
педагогічної інтеграції та подолання вузько предметної автономії – предметоцентризму. 
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Слід відзначити, що рух до інтегративного поєднання дисциплін художньо-естетичного циклу 
започатковується дещо раніше, ніж в інших загальноосвітніх галузях. Причиною тому є генетична 
спорідненість мистецтв та специфіка впливу художнього образу на свідомість дитини.  

Вже з 20-х років ХХ століття проблема взаємозв’язків та інтеграції мистецтв знаходить відображення 
в науково-педагогічній літературі. Ідею різнобічного естетичного виховання розробляли в різні часи 
А.В. Бакушинський, П.П. Блонський, В.С. Сухомлинський, О.О. Флерина, В.М. Шацький, В.С. Шацька 
та ін. У другій половині ХХ сторіччя тему поліхудожнього розвитку учнів досліджували 
О.О. Єрмолінська, О.П. Кабакова, Л.Г. Савєнкова, Т.І. Сухова, Г.І. Шевченко, Б.П. Юсов. 

Б.П. Юсов, що був керівником дослідницької лабораторії комплексної взаємодії мистецтв, виявив 
наступні рівні взаємозв’язку мистецтв : 

− суміжність мистецтв (міжпредметні зв’язки); 
− взаємодія та взаємоілюстрування; 
− інтеграція [1]. 

Рівні інтеграції, що можуть бути віднесеними до педагогіки мистецтва: 
− ментальна (особливості сприйняття, що залежать від історико-географічних умов, відчуття 

причетності до певної етнічної спільноти); 
− глобальна (цілісний погляд на оточуючий світ, "холістичне світосприйняття); 
− стрижнева (поліхудожня система поглядів, що формує особистість, яка залежить від 

загальнокультурних та регіональних компонентів). 
Уроки, які побудовані за принципом інтеграції, мають значно більший розвивальний потенціал, 

ніж традиційні. Можливість цілісного осягнення проблеми, звернення до інших освітніх галузей, 
демонстрація діалектичного проникнення в суть явищ, різнобічний підхід до вирішення певних проблем 
дозволяють апелювати до учня як до особистості, спроможної дійти певних висновків, синтезуючи 
інформацію з різних джерел. Інтеграція дисциплін естетичної галузі дає можливість відтворити дійсність 
плюрально. Мистецтво взагалі має можливість ідеального відтворення світу засобами художнього 
образу. Окремий вид мистецтва відбиває фрагмент дійсності, згідно з власними виразними 
можливостями. Сукупність, інтеграція мистецтв може створити цілісну художню модель явища, події, 
часу, простору, світу тощо. Впровадження інтеграції мистецтв як структурної та смислоутворюючої 
технології потребує особливих умов : 

− спроможності педагога осягнути та піднести художньо-педагогічний матеріал, організувати 
інформаційний потік згідно із законами художньої драматургії, володіти практичними навичками 
піднесення мистецьких творів; 

− інтеграція мистецьких дисциплін може здійснюватися на базі домінуючого предмету (як 
наприклад, у програмі Кабалевського "Музика"), поєднання двох та більше рівноправних інтегрантів ( як 
у програмі Б. Неменського "Образотворче мистецтво та художня праця") та на смисловому рівні, 
об’єднуючи декілька навчальних дисциплін у блок-модуль (як це здійснюється у програмі Л. Масол 
"Мистецтво", коли тематично об’єднуються дисципліни "Музичне мистецтво" та "Візуальне мистецтво); 

− інтегровані заняття, присвячені культурним здобуткам народів світу, історичним епохам, 
культурі рідного краю мають інтегрувати не тільки дисципліни естетичного циклу, а й знання з інших 
галузей: історії, філософії, географії, релігієзнавства, етнографії тощо. 

Таким чином, ми можемо підбити певні підсумки щодо звернення до інтеграції в контексті педагогіки 
мистецтва: 

− використання інтеграції як педагогічної технології може бути порівняне з природним засобом 
отримання інформації, тобто чуттєвим шляхом;  

− інтегрування дисциплін галузі "Естетична культура" має створити у свідомості дитини 
художній прототип цілісної картини світу та людини в ньому; 

− звернення до інтеграції, як до принципу освіти, додає навчально-виховному процесу 
структурної єдності та ідейної довершеності, підтверджуючи реальні зв’язки, що існують між галузями 
знань. Дані зв’язки майже знехтувані традиційною освітньою системою внаслідок автономності програм 
навчальних дисциплін; 

− значення феномену інтеграції не тільки у здатності комбінаторного поєднання деяких 
елементів до гіпотетичного цілого, а в потенції до оновлення змісту освіти та до засобу формування 
світоглядної системи дитини. За таких умов навчально-виховний процес у загальноосвітньому закладі 
сприймається як цілеспрямоване прилучення особистості до світових надбань культури та як інтеграція 
життєвого досвіду дитині з культурним досвідом нації.  
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ПЕДАГОГІЧНА І ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ М. ЛЕОНТОВИЧА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

У статті проаналізовано педагогічний і науковий досвід М. Леонтовича, що став вагомим підґрунтям 
для подальшого розвитку української музичної культури та освіти. 

В Україні, як і в інших країнах світу, освіта є однією з головних складових загальнолюдських 
цінностей, тому її відповідність сучасним умовам розглядається передусім із позиції її ролі й місця у 
суспільстві, взаємозв’язку зі сферою праці. З цією метою в державі ведеться активна робота зі створення 
умов, за якими потреби розвитку країни знаходяться в центрі політичного бачення й прийняття рішень на 
державному рівні, надання освіті більшої гнучкості та більш широких можливостей для отримання 
громадянами фахової підготовки. Проблема вдосконалення системи вищої освіти та підвищення якості 
професійної підготовки фахівців є найважливішою соціокультурною проблемою, вирішення якої 
можливе тільки при приведенні освіти до відповідності із новими соціально-економічними вимогами 
суспільства. Водночас передбачається оновлення змісту освіти, запровадження ефективних технологій 
навчання, сприяння розвитку інтеграційних процесів, формування демократичних відносин між 
викладачами й студентами. Модернізація вищої освіти в Україні є об’єктивною необхідністю, 
обумовленою зростанням уваги до неї, розширенням її функції і ролі в суспільстві. 

Проблема інтеграції посідає чільне місце у відродженні і подальшому розвитку національної системи 
освіти. Загальнолюдські цінності як основні критерії гуманізму – велике надбання народу. Вони дійшли 
до нас завдяки народній мудрості, народній моралі, пісням і думам, казкам і легендам, іграм і танцям, 
звичаям і традиціям, народному прикладному мистецтву. І наш сьогоднішній потяг до чистих джерел 
народності великою мірою зумовлений саме дефіцитом гуманності. Поняття добра і зла, чесності і 
справедливості втілює в собі народна педагогіка, що дійшла до нас у вигляді переказів, правил поведінки 
та ідей любові до ближнього. 

Спираючись на підтримку передової частини громадськості, освітяни шукали нових шляхів у 
педагогічній справі, виступали за створення школи, заснованої на принципах гуманізму. Аналіз 
педагогічної спадщини минулого дозволяє говорити про те, що прогресивні люди свого часу саме школу 
вважали могутнім важелем перетворення громадського життя. Всі вони говорили про реформу школи, 
сутність якої бачили в тому, щоб перетворити навчальний заклад на майстерню людяності, щоб школа 
цілком повернулася до особистості вихованця, надаючи простір для всебічного прояву щирої 
індивідуальності та своєрідності. Представники прогресивної педагогічної думки в Україні 
наголошували на вирішальному значенні освіти і виховання не лише для розвитку особистості, а й 
загального суспільного розвитку, вимагали поширення знань серед народу. Великі просвітителі 
невпинно боролися за українську національну школу демократичного характеру й гуманістичного 
спрямування. Одним із представників прогресивної педагогічної думки в Україні вважається 
М. Леонтович. 

М. Леонтовичу, як і багатьом українським композиторам – М. Лисенку, К. Стеценку, Я. Степовому, – 
притаманне було поєднання творчої, педагогічної і виконавської (диригентсько-хорової) діяльності. 
Понад двадцять років М. Леонтович віддав роботі вчителя співів у школах різного типу міст Тиврова, 
Вінниці, Гришиного, Тульчина та Києва. Композитор був добре обізнаний зі станом викладання співів у 
школах, з художнім рівнем учнівських хорів. Багато сил він віддавав педагогічній праці в учительській 
семінарії, Музично-драматичному інституті імені М. Лисенка, на диригентських і театральних курсах та 
курсах працівників дошкільного виховання. У Музично-драматичному інституті імені М. Лисенка і на 
диригентських курсах М. Леонтович викладав хоровий спів, основи техніки диригування, теорію музики 
і контрапункт. Під час занять часто знайомив хористів зі своїми піснями ("Дозволь мені, мати", "Ой там, 
за горою", "Дударик"), виявляючи чудове уміння за дуже короткий час охопити хоровий твір в цілому і 
створити повноцінне враження. У процесі засвоєння матеріалу він користувався аналітико-синтетичним 
методом, завдяки чому досягав добрих наслідків. Як викладач музично-теоретичних предметів, зокрема 
контрапункту, композитор був прихильником методологічних принципів свого вчителя Б. Яворського – 
автора теорії ладового ритму, що була тоді досить поширеною. Досвідченим практиком-методистом 
виявив себе М. Леонтович і на курсах дошкільного виховання. Дотримуючись стрункої послідовності, 
він застосовує свої методи вивчення пісень дітьми, пропонуючи спочатку прості, а далі складніші пісенні 
зразки і звертаючи увагу на складові частини пісні – мотив, фразу, речення, період (куплет), враховує у 
процесі співу почуття ритму у дітей, застосовуючи при цьому відбивання ритмічного пульсу руками, 
ногою, пальцями, пропонує спів сидячи і стоячи, спів окремими групами, а потім усіх разом, вважає 
необхідним вдаватися до музично-слухової наочності, зокрема співу вчителя. 
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Великого значення надавав М. Леонтович дикції, співацькому диханню, застерігав від надто 
сильного, форсованого звуку, одстоюючи тихий або голосний спів і відповідне його застосування у 
виконанні пісень. Даючи поради щодо добору пісень, М. Леонтович орієнтує вчителів співів на пісні 
канонічного складу, засвоєння яких створює ґрунт для двоголосного співу. 

Одним із завдань в галузі музичного виховання дітей М. Леонтович вважав розвиток пам‘яті, 
естетичного почуття, відчуття ритму, інтелектуальних сил, почуття спільної солідарності, виявлення 
громадських інстинктів. Особливу увагу він звертав на розвиток музичних здібностей, 
дисциплінованість, витримку і волю – важливі фактори, що виховуються засобами хорового співу. 
Композитор підкреслював, що вчитель завжди повинен дбати про розвиток музичних здібностей дітей і 
використовувати для цього різні методи навчання. Ці засади й сьогодні залишаються актуальними у 
сучасній вітчизняній педагогіці. Адже тільки творчо працюючий учитель може виховати творчо 
працюючого учня. Ця істина всім відома. Та не всі ми завжди пам’ятаємо, що процес розвитку творчості 
та її прояви – такі ж індивідуальні, як кожна особистість. І який би генетичний спадок від батьків не 
отримала дитина, все ж зазначимо – творцем та інтелектуалом не народжуються, бо все залежить від 
того, які можливості надає оточення для реалізації того потенціалу, що в нас є. 

Слід погодитися з твердженням, що творчі здібності не створюються, а вивільняються. Отже, 
вивільнити, спонукати здібності та творчі задатки до подальшого розвитку дитини – то вже пряме 
завдання педагогіки. На сучасному етапі освіти в Україні змінилося соціальне замовлення суспільства по 
відношенню до школи: це формування особистості, що здатна до творчості, до свідомого, самостійного 
визначення мети своєї діяльності; здатна до саморегуляції, що забезпечує досягнення цієї мети. 
Спілкування педагога з учнем має бути духовно насиченим, зацікавленим, бо суспільству необхідна 
особистість, яка вміє працювати на результат, здатна до певних соціально значущих досягнень. 

Набутий Леонтовичем практичний досвід вчителя співів ліг в основу підручника "Нотна грамота", 
написаного композитором у 1919 році. Це, по суті, найперший посібник для середньої школи, створений 
у післяжовтневий час. Підручник побудовано на тренувальних вправах для співу з листа, поясненні 
основних розділів елементарної теорії музики, піснях для хорового співу. Весь дидактичний матеріал 
розміщено у строгій методичній послідовності – від простого до складного, з визначенням самостійних 
завдань учням, включаючи їхню власну творчість (добір мелодій). Досить ґрунтовно подано також 
методику вивчення інтервалів, побудову мажорної і мінорної гам. Як педагог-методист, М. Леонтович 
вважав потрібним докладно ознайомити дітей з основами музичної грамоти, він, зокрема, розглядає всі 
види інтервалів (збільшених і зменшених), а також знайомить учнів з гармонічним і мелодичним 
мінором. Пісенний репертуар підручника охоплює найрізноманітніші жанри української народної пісні. 
Тут, зокрема, представлені веснянки, пісні-хороводи, побутові та історичні пісні, дитячі пісні-ігри. Серед 
нотних зразків зустрічаються російські та білоруські народні мелодії. Рукопис підручника готував до 
друку К. Стеценко, але у зв’язку з реорганізацією Дніпросоюзу і закриттям музично-видавничого відділу 
(1920 р.) посібнику, на жаль, не судилося вийти у світ. Не дивлячись на те, що підручник створено давно 
і в методиці викладання музики з’явилося багато нового, він і досі не втратив свого значення і є 
корисним матеріалом для учителів музики загальноосвітніх шкіл, студентів педучилищ і педагогічних 
інститутів.  

Зокрема, головним принципом методики навчання музики у школі М. Леонтович вважав розвиток 
свідомого ставлення дітей до сприймання музичних явищ, пробудження і вдосконалення їх творчих 
здібностей. Для здійснення цих завдань вчитель повинен володіти різними прийомами подачі матеріалу і 
психологічного впливу на своїх учнів. Ця концепція інтегративного підходу досить виразно проступає в 
його орієнтації на аналітико-синтетичний метод викладання – ознайомлення із загальним цілим, а саме: 
історичною епохою, фактами, подіями, їх наслідками, аналізом та оцінкою подій з кількох точок зору, –
для учнів створюються ігрові ситуації, моделюються сценарії, розподіляються ролі, організовується їх 
виконання. Але гра виступає не просто моделлю життя чи певної історичної ситуації – вона висвітлює 
приховані протиріччя повсякденності, виступає сферою виявлення і розкриття особистісних рис і 
якостей учнів. Далі загальне ціле розподіляється на складові його частини. У засвоєнні знань М. Леон-
тович спирався на метод евристичного навчання, активізуючи пошукову діяльність учнів і їх самостійну 
роботу на уроці. Проте він не сковував ініціативу вчителя, а давав йому простір для власного пошуку 
найкращих засобів оволодіння навчальним матеріалом. Застосовуючи різні методичні прийоми, 
перенесені з практики в теорію, М. Леонтович будує цілісну педагогічну систему, яка знайшла 
відображення в його книзі "Практичний курс навчання співу в середніх школах України". 

Педагогічна діяльність М. Леонтовича не обмежувалася викладанням співів у школах. Він проводив 
індивідуальні заняття з учнями, які виявляли особливий хист до музики, зокрема з Миколою 
Покровським та Григорієм Гриневичем, навчав їх теорії музики, гармонії і контрапункту. Обидва учні 
згодом закінчили Київський музично-драматичний інститут імені М. Лисенка.  

Як бачимо, М. Леонтович надавав першорядного значення самостійному мисленню учня, розвитку 
творчої фантазії, умінню критично аналізувати свою працю. Треба також відзначити, що він як педагог 
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начебто передбачав сучасну інтегративну систему розвитку музичних здібностей учнів, яка ґрунтується 
на особистісно орієнтованих технологіях навчання. Тут позначився вплив його вчителя професора 
Б. Яворського – педагога-новатора. Навчаючись у нього теорії композиції, М. Леонтович переносив 
педагогічний метод професора на заняття зі своїми учнями. 

Музично-педагогічні принципи М. Леонтовича були підхоплені його учнями й спадкоємцями – 
вчителями співів, хоровими диригентами, а також композиторами і педагогами П. Козицьким, 
О. Міньківським, М. Покровським, Г. Гриневичем, А. Лебединцем, Р. Скалецьким, І. Годзішевським та 
багатьма іншими. З ім’ям Леонтовича пов’язане становлення методики музичного виховання в школі як 
предмета в перші пожовтневі роки. Практичний досвід учителя, педагогічна спадщина М. Леонтовича, 
його музична творчість для дітей залишаються й нині в арсеналі засобів естетичного виховання 
підростаючого покоління. Твори композитора входять до програми з музики та репертуару шкільних 
хорів. Композиторський доробок М. Леонтовича є об’єктом наукових досліджень, служить темою 
багатьох наукових робіт. Весь час не припиняється вивчення гармонії та поліфонії, музичного стилю 
композитора музикознавцями. 

Музично-педагогічна діяльність М. Леонтовича органічно поєднувалася з диригентсько-хоровою 
справою, і у цій галузі він також виявив себе як оригінальний і самобутній художник. Диригентська 
школа М. Леонтовича успадкувала кращі досягнення вітчизняних хорових діячів, передусім М. Лисенка, 
мала багато спільного з художньо-естетичними критеріями К. Стеценка – найближчого його друга і 
побратима. 

Педагогічна й диригентська діяльність М.Д. Леонтовича заклала міцні основи української музичної 
культури. Врахування наукового та педагогічного досвіду композитора при уважному його вивченні 
може стати вагомим підґрунтям під час складання інтегрованих програм і підручників для сучасної 
школи, проведення інтегрованих занять. Методична сторона розв’язання проблеми міжпредметних 
зв’язків передбачає не лише ефективне застосування вже існуючих, а й пошук нових форм, методів, 
прийомів, від яких залежить розвиток творчості учнів, прагнення до пізнання наукових істин, активізація 
розумової діяльності під час вирішення навчальних і практичних завдань. 
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В статье проанализирован педагогический и научный опыт Н. Леонтовича, который стал весомым 
фундаментом для дальнейшего развития украинской музыкальной культуры и образования. 

Tsuryak I. O. The Pedagogical and Artistic Activities of Mykola Leontovich in the Framework of the National 
Education System Development. 

The article analyzes the pedagogical and artistic experience of Mykola Leontovich viewed as a significant basis 
for further development of Ukrainian musical culture and education. 
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ІНТЕГРАЦІЯ РІЗНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОХОДЖЕННЯ СТУДЕНТАМИ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

У статті розкривається важливість інтеграції різноманітних видів діяльності в процесі проходження 
педагогічної практики майбутніми вчителями початкових класів. 

Забезпечення загального гармонійного розвитку дитини – одне із основних завдань, поставлених 
перед початковою школою Державною національною програмою "Освіта" (Україна ХХІ століття), 
Законом України "Про освіту". Розв’язання його потребує нових теоретичних підходів як до визначення 
змісту (програмового забезпечення навчального процесу), до розробки нових технологій навчання, так і 
до професійно-педагогічної підготовки вчителя.  

Загальними теоретичними засадами визначення нового змісту шкільної та вищої школи при 
викладанні фундаментальних, професійно-орієнтованих дисциплін протягом проходження педагогічної 
практики є широке застосування нових інформаційних технологій: гуманізації, диференціації, інтеграції. 
Зосередимо увагу на одному з важливих напрямів оновлення сучасної освіти – інтеграції. 

Інтегрований підхід до організації навчання мав місце в різні періоди історичного розвитку 
суспільства. Так, інтеграції знань як основі цілісного сприйняття й пізнання світу, а також методичному 
засобу навчально-виховного процесу присвятили свої дослідження Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, 
К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський. Сьогодні триває пошукова робота науковців Н.М. Бібік,М.С. 
Вашуленка, С.У. Гончаренка, І.М. Козловської, В.П. Тименка, О.Я. Савченко щодо втілення 
інтегрованого підходу до організації процесу навчання й виховання [1]. 

Інтеграція – поняття багаторакурсне. Воно розглядається з точки зору діалектики, філософії, філології 
тощо. Педагогічна інтеграція – це доцільно організований зв’язок однотипних частин і елементів 
змісту, форм і методів навчання в рамках освітньої системи, що веде до саморозвитку особистості [1: 30]. 
Тобто, інтегрування – це якісно відмінний спосіб структурування, презентації та засвоєння програмового 
змісту, що уможливлює системний виклад знань у нових органічних взаємозв’язках і має значний вплив 
на розвиток особистості молодшого школяра. Пріоритетними напрямами інтеграції є інтеграція за 
цілями педагогічного процесу, інтеграція за змістом, формами та методами [1: 86]. Навчання, побудоване 
на інтегрованому підході, створює сприятливі умови для прояву творчості дитини й учителя. Воно 
гарантує свободу вибору теми, змісту, засобів, які використовуються в організації навчання молодших 
школярів. Цей вибір і зумовлений перспективними й поточними дидактичними, виховними та 
розвивальними завданнями навчально-виховного процесу.  

Одним із важливих факторів впливу на реалізацію триєдиної освітньої мети є діяльність особистості. 
У процесі діяльності відбувається всебічний і цілісний розвиток особистості людини, формується її 
ставлення до навколишнього світу. Щоб діяльність сприяла формуванню запланованого образу 
особистості, її потрібно організувати і розумно спрямувати.  

Основні види діяльності дітей і підлітків - навчання, праця, гра. За спрямованістю розрізняють 
пізнавальну, суспільну, спортивну, художню, технічну, ремісничу, гедонічну (спрямовану на задоволення) 
діяльність. Особливий вид діяльності – спілкування [2: 161]. 

Діяльність може бути активною і пасивною. Навіть найменша дитина вже проявляє себе як активна 
істота. Вона пред'являє вимоги до дорослих, одноліток, виражає своє ставлення до людей, предметів. В 
подальшому під впливом середовища і виховання активність може як підвищуватись, так і знижуватись. 
Хороший розвиток забезпечується лише активною, емоційно забарвленою діяльністю, в яку людина 
вкладає всю душу, в якій повністю реалізує свої можливості, виражає себе як особистість. Ось чому 
важлива не стільки діяльність взагалі, скільки активність особистості, що проявляється в цій діяльності. 

Активність у навчанні дозволяє школяреві швидше й успішніше оволодівати соціальним досвідом, 
розвиває комунікативні здібності, формує ставлення до оточуючої дійсності. Пізнавальна активність 
забезпечує інтелектуальний розвиток дитини. Для неї характерна не тільки потреба розв'язувати 
пізнавальні завдання, але й необхідність застосовувати отримані знання на практиці. Трудова активність 
стимулює швидке й успішне формування духовного світу особистості, визначає готовність багато й 
успішно працювати.  

З метою підвищення рівня ефективності діяльності молодших школярів, розвитку їх творчих 
здібностей, оптимізації процесу засвоєння знань, удосконалення всього навчально-виховного процесу у 
наш час проводять інтегрування різнопредметних знань у початковій ланці освіти, оскільки саме для 
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молодших школярів властиве цілісне сприйняття навколишнього світу без усвідомлення їх істотних 
ознак.  
Педагогічна діяльність учителя полягає у тому, щоб здійснювати управління активною і свідомою 

діяльністю учнів, спрямованою на засвоєння навчального матеріалу. Сучасна дидактика вважає, що 
діяльність учителя полягає не у простій передачі учням певної суми знань і умінь, а в організації 
активної діяльності самих учнів, спрямованій на засвоєння нових знань, умінь і навичок.  

Цикл будь-якої управлінської діяльності містить такі елементи: планування, організація, 
стимулювання, поточний контроль, регулювання діяльності, аналіз її результатів. Ці елементи й 
властиві діяльності вчителя. Тому керівна роль у навчальному процесі належить педагогу, але сам 
навчальний процес не можливий без активної діяльності учнів.  

Розв’язання цих складних завдань у великій мірі залежить від учителя, його професійної підготовки. 
Через те, згідно із Законом України "Про вищу освіту", однією з актуальних проблем діяльності вищої 
педагогічної школи є проблема підвищення якості підготовки майбутніх учителів, здатних до активної 
творчої діяльності в різних галузях громадського та суспільного життя, постійного професійного 
зростання, самовдосконалення [2: 203].  

Професійна підготовка включає теоретичну та практичну підготовку. Теоретична передбачає 
ознайомлення з курсом педагогіки, психології, теорії та практики з окремих методик у системі лекцій, 
семінарів, індивідуальних занять, а практична підготовка передбачає формування вмінь і навичок під час 
практик, лабораторних робіт, спостережень за уроками, проведення різних видів педагогічної практики. 

Педагогічна практика є складовою частиною навчально-виховного процесу. Вона забезпечує 
поєднання теоретичної підготовки майбутніх учителів з їх практичною діяльністю, сприяє формуванню 
творчого ставлення до педагогічної праці, визначає ступінь професійної здатності та рівень педагогічної 
свідомості. 

У процесі педагогічної практики студенти набувають професійних умінь, визначають мету виховання 
у відповідності з рівнем вихованості учнів, виробляють стратегію навчально-виховного процесу на 
основі педагогічної діагностики та прогнозування, використовують різні форми і методи навчально-
виховного процесу, аналізують, узагальнюють та корегують його. 

Традиційно у структурі педагогічної практики виділяють навчальний, виховний і науково-
дослідницький напрями. Навчальна практика включає практику "Пробні уроки", "Перші дні дитини в 
школі" та переддипломну педагогічну практику. Зміст виховної практики складають виховна та гурткова 
робота, виховна робота за місцем проживання, літня практика в дитячих оздоровчих таборах. Науково-
дослідницька практика передбачає роботу щодо вивчення індивідуальних особливостей учнів, колективу, 
збору матеріалу для написання курсових, бакалаврських та дипломних (магістерських) робіт [3]. 

На сучасному етапі, насамперед, потребує вдосконалення процес формування готовності майбутніх 
учителів до педагогічної діяльності, наближення їх до умов роботи у школі. Оскільки структурою 
діяльності педагога визначено низку взаємозумовлених компонентів діяльності (діагностична, 
орієнтовно-прогностична, конструктивно-проектувальна, організаційна, комунікативно-стимулювальна 
тощо), завданням професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкових класів є 
формування у студентів навичок практичного застосування цих компонентів, підготовка до організації 
вищезазначених основних видів діяльності молодших школярів. Для підвищення ефективності реалізації 
поставленого завдання, на нашу думку, необхідно інтегрувати всі компоненти педагогічної діяльності 
саме у процесі проходження студентами педагогічної практики, адже, як зазначає О.Я. Савченко, 
інтеграція різних сторін педагогічної дійсності, – один із провідних принципів оновлення методичної 
системи навчання. Цей принцип є особливо необхідним для організації педагогічного процесу у 
початковій школі [1]. 

Доцільним є інтегрування педагогічних дисциплін з проходженням педагогічної практики на основі 
системного та діяльнісного підходів. Системність означає єдину логіку побудови змісту педагогічних 
курсів, їх взаємозв’язок і наступність, що забезпечить цілісність педагогічної підготовки майбутніх 
учителів. Проходження різних видів педпрактики супроводжується інтегрованим кусом "Педагогіка", 
який передбачає вивчення студентами його складових у такій послідовності: "Педагогіка школи", 
"Методика виховної роботи", "Історія педагогіки", "Основи педагогічної майстерності" [4].  

Таким чином, актуальність і складність ефективного здійснення професійно-педагогічної підготовки 
майбутніх учителів початкових класів потребують комплексного підходу у пошуках найоптимальніших 
варіантів успішного розв’язання цієї проблеми, консолідації зусиль науковців та викладачів педагогічних 
навчальних закладів. При цьому доцільно запроваджувати інтегрований підхід до реалізації студентами 
різних видів діяльності під час проходження ними педагогічної практики. 
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Чорней И.Д. Интегрирование разных видов деятельности в процессе прохождения студентами 
педагогической практики. 

В статье раскрывается важность интегрирования разных видов деятельности в процессе 
прохождения студентами педагогической практики будущими учителями начальных классов. 
Анализируются способы  интегрирования и условия обеспечения интегрированного подхода в 

профессиональной деятельности студента. 

Chorney I.D. The Integration of Different Types of Activities in the Process of Students’ Teaching Practice. 

The article highlights the importance of integration of different types of activities in the Process of teaching 
practice of prospective primary school teachers. The author analyses the techniques of integration and 

prerequisites which provide the integrated approach to students’ professional activities. 
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ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТА НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ 
СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ  

Основним змістом статті є визначення педагогічних умов і шляхів стимулювання творчої активності 
майбутніх вчителів музики на заняттях зі спеціальних дисциплін. 

Вимога часу – забезпечення освітньої сфери фахівцями нового покоління, здатними на високому 
професійному рівні здійснювати навчально-виховний процес, готовими працювати творчо, 
впроваджувати новаторські ідеї, реалізовувати пріоритетні напрями реформування вищої школи. 
Вчитель – центральна фігура, від якої залежить успіх перетворень, що здійснюються в освіті. Курс на 
розвиток творчої індивідуальності спеціаліста – один з основних напрямків як вищої, так і всіх інших 
ланок освіти. Активізація творчої діяльності – одна з важливих сторін професійної підготовки вчителя 
музики. Психологічній інтерпретації творчого процесу приділяли увагу відомі психологи – Л. Леонтьєв, 
Я. Пономарьов, П. Якобсон, Л. Виготський, Б. Теплов, В. М'ясищев, Б. Асаф'єв, В. Шацька, Б. Яворський 
та ін. 
Метою статті є спроба визначити умови та шляхи стимулювання творчої активності майбутніх 

вчителів музики для успішної роботи в сучасних умовах початкової школи. 
У початковій школі домінуюча роль належить активній художній діяльності і творчому 

самовираженню дітей у сфері мистецтва. Основними завданнями освітньої галузі "Мистецтво" у 
початковій школі є пробудження у дітей інтересу до мистецтва, залучення до художньо-творчої 
діяльності [1]. 

Проблеми активізації творчої діяльності у системі професійної підготовки обумовлені характером 
управління творчою діяльністю, який об'єктивно має носити опосередкований характер. 

"Навчити творити не можна, але можна застосувати комплекс певних стимулів, які б опосередковано 
спрямували процес творчої діяльності" [2]. Під опосередкованими педагогічними діями ми розуміємо 
вплив на побічний компонент діяльності, реалізація якого сприяє досягненню основної мети. 

Для продуктивного використання опосередкованого впливу передбачено дотримання певних умов: 
− досягнення емоційного комфорту між педагогом і вихованцем. Саме це сприяє діалогу у 

сприйнятті, оцінці і створенні музичних зразків [3]; 
− точна уява про педагогічну мету, чітко продуманий кінцевий результат. Навіть під час 

створення імпровізації роль попереднього планування не зменшиться. Учні не повинні усвідомлювати 
цілеспрямованого впливу до досягнення ними спільної мети. 

Творчі якості вчителя являють собою складне психічне утворення, що має певну структуру. Чільне 
місце серед компонентів, що їх складають, належить спрямуванню особистості на творчість. У процесі 
творчого стимулювання студентів особливого значення набуває практичне застосування продуктів 
творчості.  

Для майбутньої роботи в школі студентам необхідно розвивати елементарні уміння в галузі 
композиції. Це мотивується практичними потребами сучасної початкової школи. Вчені-психологи 
Б. Теплов, Н. Ветлугіна вважають творчість дітей активним методом музичного розвитку. Ми 
погоджуємося із твердженням Д. Кабалевського, що: " Всі форми музичних занять мають сприяти 
творчому розвитку учнів" [4]. У розвитку творчих здібностей і здатності комбінувати музичний матеріал 
Б. Асаф'єв вбачав один із шляхів музичного виховання дітей. "Воспитывать музыкально-творческие 
навыки надо, во-первых, потому, что каждый, кто хотя бы немного ощущает в любой сфере искусства 
радость творчества, сможет воспринимать и ценить все хорошее, что делается в этой сфере..." [5]. 

Сучасні програми з предмета "Музика" передбачають залучення дітей до посильної творчості. 
Завдання творчого розвитку школярів шляхом залучення їх до композиції викликає необхідність 
аналогічного завдання в підготовці вчителів музики, в оволодінні студентами елементами композиції у 
процесі навчання. 

Особливо розвивальним під час оволодіння елементами композиції є створення дитячих пісень, 
поспівок, вправ тощо. Роботу із залученням студентів до музичної творчої діяльності бажано 
розпочинати з першого курсу. На заняттях з предмету "Хорознавство" доцільним завданням буде 
створення спеціальних вокальних вправ, розспівок для молодших школярів. 

Під час занять з основного інструмента студентам можна запропонувати створити супровід до 
дитячої пісні, причому кілька його варіантів. У процесі виконання цього завдання студенти засвоюють 
різні види супроводу – "гітарний", вальсоподібний, "бас-акорд". Успіх виконання творчого завдання на 
цьому рівні є стимулом до подальшого творчого пошуку. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 21. Педагогічні науки 

 
264 

Важливим наступним кроком є такий вид творчості, як імпровізація. Процес імпровізування 
породжує багато асоціацій, що активізують фантазію. Поштовхом до створення музики може стати 
імпровізація на задану тему. Імпровізація створює ситуацію невимушеного творчого пошуку. Студенту 
можна запропонувати створити вступ до дитячої пісні, мелодію на дитячий вірш. 

Великої уваги у підготовці студентів до педагогічної діяльності заслуговує вміння аранжувати, 
адаптувати музичні твори до умов початкової школи. Такі уміння дозволяють учителю значно 
розширити виконавський репертуар школярів. На практиці ми зустрічаємося з проблемою, коли цікавий 
за змістом твір не можна включити до творчої виконавської програми через невідповідність твору 
вокально-хоровим навичкам учнів початкової школи. 

Творчий процес адаптування підпорядковується певним закономірностям: 
− принцип збереження художнього змісту, заснований на глибокому розумінні та збереженні 

стильових особливостей творчості композитора чи фольклорного зразка; 
− принцип рельєфного виділення мелодії із загальної фактури. Необхідність додержання цієї 

умови пов'язана з дифузністю музичного сприйняття учнів початкової школи; 
− важливо пам'ятати, що незмінним у процесі перекладу твору є характер художнього образу і 

такі засоби музичної виразності, як мелодія, гармонія, лад, метр, ритм, темп, динаміка. 
Зміненню підлягає лише фактурний виклад. Уміння і навички адаптувати тісно пов'язані з 

педагогічною практикою випускників, вони є необхідною умовою реалізації завдань естетичного 
виховання молодших школярів на уроці музики та в позакласній роботі. Створення розспівок, вокальних 
вправ, супроводів вимагають від студентів гнучкого мислення, вибору найяскравіших варіантів, що 
сприяє творчому розвитку майбутніх вчителів музики. 

Великого значення набуває співвідношення музично-творчих завдань з методично-творчими. Серед 
них слід виділити розробки сценаріїв свят для дітей початкової школи. Наприклад, посвята 
першокласників у "соколята". Добір музичного матеріалу для проведення календарно-обрядових свят 
(колядки, щедрівки, веснянки, гаївки, жниварські пісні та ін.). Підбір музичних ілюстрацій до 
літературних свят, дитячих казок і створення мелодій до персонажів казок. Виконання подібних завдань 
передбачає оперування знаннями в галузі музичної культури. Необхідність узгодження музичних 
відомостей з методичними знаннями загострює творчу спрямованість завдання. Студент повинен не 
лише підібрати музичний матеріал чи створити супровід, який доповнює, розкриває зміст того чи іншого 
виховного заходу, а й врахувати психологічні особливості учнів початкової школи, їхні музичні уміння 
та навички. При доборі пісенного репертуару особливу увагу потрібно звернути на обмежені вокальні 
можливості молодших школярів. 

Наведемо приклад: студент отримує завдання в класі диригування підібрати пісенні зразки для 
проведення шкільного свята народної пісні. Добираючи музичний матеріал, майбутній педагог повинен 
враховувати інтереси та потреби молодшого школяра; співацькі можливості дітей 6-10 років та рівень 
вокально-хорової підготовки; особливої уваги вимагає питання охорони дитячих голосів; умови 
проведення свята. Чим точніше будуть визначені умови, тим більший стимул буде дано уяві студентів. 
Майбутній педагог повинен уявити яскраву картину подій, а це, відповідно, вимагає від студента 
визначення багатьох варіантів. 

Чимало винахідливості та творчої ініціативи виявляють студенти при створенні музики до народних 
казок або підбору музики та казкових персонажів. Такі завдання вимагають від майбутнього вчителя 
багаторазового аналізу компонування, класифікації навчального матеріалу, активізації уяви. 

Вузлові проблеми педагогічної творчості пов'язані з вирішенням проблеми взаємодії між спонтанно-
інтуїтивними і логічно обґрунтованими моментами в структурі уроку. Складаючи детальний план, 
вчитель створює своєрідний сценарій уроку. Загальновідомою є думка, що у найдосвідченіших, 
найкваліфікованіших педагогів план майбутнього уроку повністю співпадає з його втіленням. 

Спостереження за студентами-практикантами виявляє таке парадоксальне явище: чим детальніше 
передбачені педагогічні дії студента, тим менше захоплені школярі його матеріалом. Причина у тому, що 
жорстка регламентація завжди була супротивником творчості. Ми повинні виходити з того, що 
педагогічні наміри і результат не завжди співпадають, проте саме ця розбіжність і є джерелом вільного 
чи невільного творчого пошуку. 

Попередньому плануванню підлягають : 
а) сюжетно-драматургійна "канва" уроку – послідовність, загальна логіка викладу матеріалу, 

розгортання "вузлових" моментів уроку в часі; 
б) схематична уява емоційної "кривої" уроку і заготовка образних прикладів, засобів підкреслення 

кульмінації уроку; 
в) зовнішні атрибути: наочність, одяг, манера поведінки [2]. 
Отже, виховання творчої особистості вчителя музики початкової школи зумовлене вимогами часу і 

передбачає у нашій уяві ряд певних умов: досягнення емоційного комфорту між викладачем та 
вихованцем; чітка уява поставленої мети, для досягнення позитивних результатів у роботі майбутнього 
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вчителя музики початкової школи необхідним є урахування вікових особливостей молодших школярів та 
застосування на заняттях з фахових дисциплін стимулюючих до творчої діяльності завдань. 

Подальшого дослідження вимагають сучасні умови стимулювання творчої активності майбутніх 
вчителів музики в різних сферах музично-творчої діяльності. 
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Чорномаз Л.В. Пути стимулирования творческой активности студентов на занятиях по 
специальным предметам. 

Главным содержанием статьи есть определение педагогических условий и путей стимулирования 
творческой активности будущих учителей музыки на занятиях по спецпредметам. 

Chornomaz L.V. Ways of Stimulating the Students’ Creative Activities in Teaching Major Disciplines. 

The article defines the pedagogical conditions and the ways of stimulating creative activities of prospective 
teachers of music in the process of teaching the major disciplines. 
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З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ ЖИВОПИСУ НА УРОКАХ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

У статті автор коротко описує свій педагогічний досвід активізації пізнавальної діяльності 
учнів на уроках і в позакласній роботі з використання живопису при вивченні творів 

українських письменників-класиків. 

Праця шкільного вчителя, а тим більше вчителя-літератора, є такою ж відповідальною, як праця будь-
якого митця, оскільки потребує творчого ставлення до навколишнього світу, здатності відчути й описати 
прекрасне, донести його до людського розуму й душі, навчити дітей шанувати витвори живопису, 
музики, витончене слово майстрів пера. Не секрет, що останнім часом вивчення творів художньої 
літератури у школі ускладнюється багатьма об’єктивними факторами, з-поміж яких насамперед виділимо 
захоплення електронними засобами інформації, неспроможними замінити книгу. Отже, вчителі 
намагаються відшукати способи оптимізації самого процесу ознайомлення учнів з художньою 
літературою. У даній статті хочу поділитись деякими власними педагогічними знахідками. 

З метою активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури в міру 
необхідності використовую твори образотворчого мистецтва. Прагну подавати відомості про твори 
живопису на всіх етапах вивчення літератури в школі залежно від навчальної теми і дидактичних 
завдань. 

Оскільки художня література є словесним самостійним видом мистецтва, то й твори живопису мають 
свою графічну специфіку зображення навколишнього життя. Вони також впливають на емоції учнів, 
доповнюють враження про певний літературний твір. Іншими словами, прагну поєднати живе слово 
вчителя-словесника з наочним образом, що відтворений на художньому полотні. Здебільшого це 
тематично близькі картини або просто ілюстрації художників до творів письменників, які вивчаються за 
спеціальною програмою. 

На розкриття таких творчих взаємозв’язків двох видів мистецтва сучасного вчителя націлюють нові 
шкільні програми і підручники з літератури. Звичайно, це не самоціль у його роботі з класом, а лише 
один із ефективних допоміжних засобів засвоєння літературного твору. 

Показово, що вже в методичних посібниках 60-80-х років ХХ ст. питанню використання творів 
музики і живопису українські методисти і вчителі-словесники приділяли належну увагу. Правда, ця 
проблема насамперед розглядалась у плані художнього й естетичного виховання учнів на уроках 
літератури взагалі, часто безвідносно до змісту художнього твору.  

Багатими на методичні знахідки були посібники А.П. Коржупової "Наочність на уроках літератури" 
(1961), М.М. Машенка "Джерела гармонійної краси" (1978), В.О. Корчука "Методичні рекомендації з 
питань використання образотворчого мистецтва на уроках літератури за допомогою технічних засобів – 4 
клас" (1980) та ін. 

У 1984 році вийшов оригінальний посібник для словесників О.М. Бандури "Міжпредметні зв’язки в 
процесі вивчення української літератури", в якому була намічена орієнтовна схема здійснення 
міжпредметних зв’язків, зокрема літератури і живопису. Треба сказати, що методичні поради в ньому не 
втратили своєї практичної значимості і в наш час. 

Приділив увагу цій проблемі також вчений методист Є.А. Пасічник у своєму навчальному посібнику 
"Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах" (2000). У ньому чітко 
подано опис таких видів наочності:  

– предметної й образної (документи, фотокопії першодруків літературних творів, фотознімки, 
малюнки, портрети письменників);  

– умовно-схематичної (таблиці з теорії літератури, літературні схеми і карти); картини та ілюстрації 
до художніх творів письменників. 

Практичне значення для вчителя становить книга Станіслава Пультера, Антона Лісовського 
"Методика викладання української літератури" (2004). Автори дають змістовні поради, як слід знайомити 
старшокласників із виражальними засобами живопису (композиція, світлотінь, колір) і рекомендують 
вести окремий живописний словничок для знайомства з побутовими, історичними, батальними, 
портретними, пейзажними та анімалістичними жанрами образотворчого мистецтва. 

Пошлюсь на приклади зі свого педагогічного досвіду. На уроках літератури наголошую учням, що 
література і живопис часто типізують одні і ті ж явища, тематично споріднені. Так, вивчаючи твори 



І.П. Шевчук. З досвіду використання творів живопису на уроках української літератури 

 
267 

Т.Г. Шевченка в 5-8 класах, демонструю ілюстрації відомого художника І. Їжакевича до творів 
письменника: "Якби ви знали паничі", "І виріс я на чужині", поеми "Сон". При з’ясуванні життєпису 
великого Кобзаря розповідаю про картини В. Касіяна "Т.Г. Шевченко", Г. Меліхова "Молодий Шевченко 
в художника К.П. Брюллова" та авторські шевченківські картини - "Автопортрет" (1841), "Хата батьків у 
селі Кирилівці", "Автопортрет" (1853). Намічаю систему завдань, як навчити дітей виділяти основні риси 
героя в літературному і живописному творах. 

При з’ясуванні життя і творчості І.Я. Франка використовую ілюстрації Т. Копистинського до казки 
"Лис Микита", І. Їжакевича до оповідання "Грицева шкільна наука", В. Литвина і Г. Пустовіта до повісті 
"Захар Беркут", С. Адамовича до повісті "Борислав сміється". 

Вдячний матеріал для естетичного виховання школярів становить малярська спадщина Т.Г. Шевченка 
і О.П. Довженка. При розгляді їх малюнків підкреслюю, як в одній особі гармонійно поєднались талант 
письменника і художника. 

Вивчаючи уривок з оповідання М.М. Коцюбинського "Хо" – "Ранок у лісі", ознайомлюю 
п’ятикласників з поняттям слова пейзаж на основі картини Й. Бокшая "Великий Верх". А після 
знайомства з репродукціями картин І. Шишкіна "Серед широкої долини", С. Шишка "Київська весна" і 
М. Глущенка "Зимовий день" пропоную учням зробити короткий опис однієї з них (твір-мініатюра). 

До творів живопису звертаюсь при формуванні в учнів теоретико-літературних понять. Так, 
наприклад, у старших класах, коли веду мову про стильові особливості романтизму і реалізму в 
літературі, то використовую для порівняння живописні полотна І. Рєпіна, Ф. Кричевського, 
К. Трутовського, В. Тропініна, К. Трохименка та ін. 

У позакласній роботі намагаюсь також продовжити знайомство учнів з творами живопису. Так, після 
екскурсії до обласної картинної галереї, що при краєзнавчому музеї, провела літературно-мистецький 
вечір на тему "Література і живопис у нашому житті". Цьому передувала вікторина, де учні без примусу, 
добровільно готували письмові відповіді для тлумачення таких понять: "композиція літературного і 
живописного твору", "портретні деталі у письменника і художника", "зображення батальних сцен у 
письменника і митця пензля". 

Багаті за художньою цінністю і на фактичний матеріал були літературно-мистецькі альбоми про 
творчість класиків української літератури, які в 60-80-і роки ХХ ст. випускало освітянське видавництво 
"Радянська школа". Там вміщувались світлини митців слова, ілюстрації до їхніх творів, численні 
документи і спогади, копії першодруків книг тощо. Варто було б нашим нинішнім видавництвам 
"Освіта" та "Педагогічна преса" поновити видання таких альбомів. 

Підсумовуючи сказане вище, доречним було б виділити основні фактори, які сприяють ефективному 
використанню творів живопису на уроках літератури: твори літератури і живопису мають бути 
тематично споріднені, мають сприяти розвиткові усного і писемного мовлення учнів при аналізі зразків 
літератури й образотворчого мистецтва, знайомити учнів із специфікою зображення навколишнього 
життя в обох мистецьких видах, урізноманітнювати позакласну роботу по ознайомленню вихованців з 
живописом на всіх етапах проведення позакласної роботи з літератури в школі. Слід пам’ятати, що 
використання творів живопису не самоціль у роботі словесника, а лише один із прийомів, якій допомагає 
вчителеві ефективно планувати і застосовувати в навчальному процесі твори образотворчого мистецтва. 

Доходжу висновку, що всебічний гармонійний розвиток школяра, формування у нього справжньої 
духовної культури – одне із головних завдань сучасної школи, над яким повинен працювати вчитель-
словесник. Адже художня література, як синтетичний вид мистецтва, є спрямовуючою силою у 
духовному розвитку шкільної молоді. Тому недооцінка на уроках літератури музики й живопису, які 
органічно входять у систему її образів, знижувала б художню виразність твору, збіднювала б уяву учнів. 
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Шевчук  И.П. Из опыта использования прoизведений живописи на уроках украинской литературы. 

В статье автор кратко описывает свой педагогический опыт активизации познавательной 
деятельности учащихся на уроках и во внеклассной работе по использованию произведений живописи 

при изучении произведений украинских писателей-классиков. 

Shevchuk  I.P. Employing Art Works in Teaching Ukrainian Literature. 

The article presents the author’s teaching experience relating to the invigoration of students’ cognitive abilities 
both at lessons and in extracurricula activities via employing art works in analyzing literary works by classical 

Ukrainian writers. 
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ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІНУ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Автор статті доводить необхідність інтегрування у вищих навчальних закладах природознавчих 
дисциплін: "Основ природознавства", "Методики викладання природознавства у початкових класах". 

Державною програмою "Вчитель" визначено, що саме вчителю належить ключова роль в освіті, адже 
саме він допомагає становленню громадянина як особистості і фахівця, зміцненню інтелектуального та 
духовного потенціалу нації. Оскільки в центрі навчання і виховання мають стояти інтереси учня, вся 
діяльність педагога, зокрема зміст і технологія навчання, повинні змінюватись. У зв’язку з цим по-
іншому потрібно здійснювати підготовку учителя. 

Визначені нами теоретичні засади впливають на підготовку вчителів до викладання природознавства, 
тому необхідно створити таку систему навчальної роботи, яка б сприяла удосконаленню підготовки 
майбутніх учителів початкових класів. З цією метою потрібно осучаснити й удосконалити зміст 
природознавчих дисциплін та методику викладання природознавства у вищих навчальних закладах. 

 Постановка методичних проблем вдосконалення підготовки вчителя сприятиме застосуванню 
творчого підходу до викладання природознавства у початковій школі, дозволить сформувати цілі, зміст і 
структуру навчально-виховного процесу з урахуванням теоретичних основ директивних матеріалів, 
сучасних біологічних і педагогічних концепцій, принципів розробки програм і підручників [2: 22]. У 
своїй діяльності майбутні вчителі початкових класів мають спиратися на категорії істини, добра, 
прекрасного, навчаючи дітей адаптації до життя, до умов ринку. З метою впровадження в навчальний 
процес сучасної системи прийомів і засобів, що сприяють прийомам активності молодших школярів на 
уроках природознавства, вчені-науковці Чепіков М.Г., Усова А.В., Урсул А.Д., Енгельгард Д.Б. 
розробили відповідні методичні засади інтеграції навчального процесу з метою підвищення рівня 
підготовки майбутніх учителів до викладання природознавчих дисциплін у початкових класах. 

Нині актуальною є й проблема застосування у навчальному процесі новітніх технологій. 
Використання сучасних інноваційних технологій у навчальному процесі ВНЗ сприятиме їх застосуванню 
в майбутній педагогічній діяльності. 

Рівень розвитку сучасної науки, особливості вступу у світ праці вимагають більш раннього, ніж це 
було традиційно прийнято, визначення сфери подальшої професійної підготовки. Людина зобов’язана 
якомога раніше починати осмислене життя, робити вибір, брати на себе відповідальність за своє 
майбутнє. Інтеграція навчально-виховного процесу надає таку можливість [3: 60].  

Метою даної статті є ілюстрування необхідності інтеграції у ВНЗ таких навчальних дисциплін: 
"Основи природознавства" та "Методика викладання природознавства у початкових класах" як 
споріднених і близьких за метою і завданнями. 

Завдання подальшого удосконалення підготовки педагогічних кадрів в Україні є актуальним для 
професійної підготовки викладачів початкової школи при вивченні природознавства у педагогічному 
вузі.  

Інтеграція курсів "Основи природознавства" та "Методика викладання природознавства у початкових 
класах" випливає із постановки загальних дидактичних цілей та власне природничо-педагогічного змісту 
даних курсів. 

Курс "Основи природознавства" має на меті глибоке вивчення на науковій основі тем шкільної 
програми. Об’єктом вивчення основ природознавства є система загальнонаукових знань про явища 
навколишнього світу в їх взаємопроникаючих зв’язках.  

Перед даним курсом стоять такі завдання: 
− формування цілісної картини сприймання світу; 
− вироблення методів, методичних прийомів та організаційних форм навчання відповідно до 

завдань та змісту природознавства; 
− розробка засобів навчання природознавства та матеріальної бази; 
− визначення вимог щодо підготовки вчителя як викладача природознавства. 

Найважливіше завдання процесу навчання – знайти ефективні способи керівництва пізнавальною 
діяльністю учнів, оскільки знання з основ природознавства є орієнтиром сприймання та існуванням 
людини в світі та складають систему світогляду, цінностей, переконань людини. 

Програму розраховано на вирішення тем, що особливо актуальні у наш час: усвідомлення свого місця 
у природі, у біосфері Землі, у Всесвіті. 

Реалізація пізнавальних завдань полягає у складному симбіозі інформації, методів та форм її 
засвоєння та переосмислення, що дає можливість сформувати мислячу, інтелектуальну особистість. 

Методика викладання природознавства як одна з галузей педагогічної науки є складовою частиною 
загальної методики викладання біології. Вона характеризується об’єктом, завданнями і методами 
дослідження.  
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Об’єктом вивчення методики природознавства є процес навчання природознавства. У процесі 
навчання нерозривно пов’язанні між собою зміст навчання (навчальний предмет), діяльність учителя 
(викладання) і діяльність учнів (навчання). Методика природознавства досліджує закономірності зв’язків 
між складовими навчального процесу і на цій основі розробляє шляхи його оптимізації.  

Методика викладання природознавства як галузь педагогічної науки виконує такі завдання:  
− визначення в комплексі пізнавальних, виховних і розвивальних завдань шкільного 

природознавства, його місця в системі освіти; 
− розробка змісту природознавства як навчального предмета; наукове обґрунтування програм, 

підручників; 
− розробка засобів навчання природознавства та навчальної бази; 
− впровадження інноваційних технологій в процес навчання природознавства в школі; 
− інтеграція природознавчих дисциплін з іншими навчальними науками. 

Методика викладання природознавства найтісніше пов’язана з педагогікою як по лінії дидактики 
(теорії навчання ), так і по лінії виховання. Дидактика визначає загальні закони, принципи і правила 
навчання, що є обов’язковими і для методики викладання природознавства. Методика викладання 
природознавства застосовує і конкретизує загальнодидактичні положення відповідно до особливостей 
навчального матеріалу з природознавства [2: 20]. 

Від наук про природу методика викладання природознавства бере зміст навчального матеріалу. І в 
цьому полягає інтеграція змісту обох курсів. Вона допомагає вчителю правильно відбирати найістотніші 
елементи основ наук і викладати навчальний матеріал у формах і зв’язках, найдоступніших для 
розуміння і запам’ятовування. Крім того, методи науки, основи якої вивчаються, також знаходять своє 
відображення в методах навчання [1: 15]. 

Одним із завдань сьогодення є оновлення і удосконалення змісту освіти. При його структуруванні 
необхідно дотримуватись сучасних принципів укладання програм, підручників, і посібників (науковості, 
доступності, демократизації, деідеологізації, гуманізації, гуманітаризації, історизму, цілісності змісту, 
інтеграції тощо), що також є теоретичним підґрунтям підготовки майбутніх вчителів до здійснення 
природознавчої освіти у початковій школі. 

Аналіз робочої програми з курсу "Методика викладання природознавства" дозволяє визначити 
основні теоретичні засади впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес вищого 
навчального закладу. 

Програма розглядає завдання, принципи і методи навчально-виховної роботи у ВНЗ, зміст і форми 
самостійної роботи студентів. 

Практичний напрямок занять дає можливість студентам тісніше пов’язати навчальний матеріал, що 
вивчався, з практичним використанням на уроках природознавства у загальноосвітній середній школі. 

Дана конкретна програма дає можливість здійснити підготовку майбутніх вчителів з методики 
викладання природознавства на базі конкретних природничих тем.  

Організація природознавчих дисциплін у ВНЗ на інтегрованому підході надає студентам необхідну 
інформацію, ознайомлює їх з методами користування даною теорією для одержання глибоких знань, 
передбачає озброєння студентів методами та формами розвитку інтелекту у дітей початкових класів, 
розглядає поступовий розвиток приінтелектуальних зон у залежності від навчального матеріалу та 
завдань, направлених на формування загальнолюдських принципів та моральних якостей. 
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Шевчук К.Д. Интегрированный подход к изучению прироведческих дисциплин в высших учебных 
заведениях. 

В данной статье рассматривается вопрос о необходимости интегрирования в   высших учебных 
заведениях педагогических дисциплин «Основы природоведения», «Методика преподавания  

природоведения в начальных классах».  

Shevchuk K.D. Integrated Approach to Studying Natural History Disciplines in Universities. 

The author considers the necessity of integrating “Fundamentals of Natural History” and “Methods of Teaching 
Natural History at Primary Schools” into universities. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙМАННЯ У 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

Автор статті розкриває один із аспектів формування естетичного світосприймання у молодших 
школярів засобами інтеграції мистецтв. 

Сучасний етап реформування освіти в Україні вимагає радикальних змін у вихованні і навчанні дітей 
і молоді. Так, у Національній доктрині розвитку освіти визначена головна мета освіти, яка полягає у 
створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, у 
вихованні покоління людей, здатних оберігати й примножувати цінності національної культури як 
невід’ємної складової європейської та світової культури [1: 351]. Ці завдання наша школа вирішує через 
всю систему навчання та виховання, головним чином через навчальні предмети, що викладаються в 
школі. І початкова школа в цьому плані є фундаментом основної школи. 

Аналізуючи педагогічну літературу, ми виявили інтерес вітчизняних дослідників до деяких аспектів 
поставленої проблеми. Серед них: формування педагогічної майстерності майбутніх вчителів(І.Я. Зязюн, 
Г.М. Сагач, І.О. Ковальова, О.Л. Кошелєв, А.М. Луцюк, Л.Г. Талангова, С.О. Швидка); система 
психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів (Н. М.Дем’яненко, Л.О. Хоміч); 
формування творчої особистості вчителя в процесі вузівської професійної підготовки (Т.Б. Волобуєва, 
Д.Г. Іванова, Н.В. Кічук, О.О. Сисоєва); теоретико-методичні основи підготовки вчителів у педагогічних 
навчальних закладах (А.Ф. Линенко, Н.Б. Максименко, С.У. Гончаренко, Б.М. Шиян). 

Серед різноманітних засобів впливу на підростаюче покоління "чи не найвищий виховний потенціал 
належить мистецтву з притаманним йому можливостями формувати свідомість і підсвідомість, 
інтелектуальну, емоційно-чуттєву та вольову сфери, моральне і навіть фізичне здоров’я людини" [2: 2]. 
Мистецтву відводиться головна роль у формуванні духовності людини. 

У "Концепції художнього-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 
України" (автор Л. Масол) мета художнього виховання підростаючого покоління набуває нового 
гуманістичного звучання. Через сприймання творів вітчизняного та зарубіжного мистецтва, через 
практику художньої діяльності формувати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до мистецтва, 
розвивати загальні та спеціальні здібності, художньо-образне мислення, виховувати потребу та здатність 
до художньо-творчої самореалізації та духовного самовдосконалення [2: 6]. 

Проте за яких умов відбувається формування естетичної культури та духовності особистості нині? 
Що впливає на ефективність сприймання творів мистецтв? У своєму дослідженні ми зробимо спробу 
знайти відповіді на ці питання. 

Процес формування естетичної культури підростаючого покоління, як і будь-який виховний процес, 
має бути цілеспрямованим та організованим, провідна роль у ньому належить педагогам. За словами 
К.Д. Ушинського, важко естетично впливати безпосередньо на дітей, необхідно діяти опосередковано: 
через дорослих – батьків та вчителів [3: 261]. На вчителя лягає відповідальність у доборі естетично-
ціннісних засобів виховання. "Від того, як і які цінності увійдуть у свідомість кожної дитини, залежить її 
духовна наповненість, зміст її життя" [4: 59]. 

Естетична вихованість як одна з духовних цінностей особистості є особливо актуальною в наш час – 
час пошуку принципово нових ціннісних орієнтирів. Життя сучасної людини наповнене раціональною 
діяльністю, механізацією праці, комп’ютеризацією виробництва і побуту. Проте ці ж умови, що 
забезпечують фізичне існування людини, позбавляють її відчуття своєї неповторності та унікальності. 
Духовність сучасної людини орієнтує її потреби на сферу розваг, тобто відбувається "об’єктивне 
задоволення духовних запитів без особистої участі у творчості або у співтворчості. Людина начебто живе 
духовно, але насправді її життя є лише імітацією духовності, що реалізується у царині псевдокультури, 
так званого "кічу" [5: 33].  

Тому завдання вчителя, насамперед, виховувати в учнів здатність сприймати, інтерпретувати та 
оцінювати художні твори, висловлювати особистісне ставлення до них; формувати художні смаки та 
морально-естетичні ідеали, а також спонукати дітей до власної творчості. 

Першим кроком у роботі над твором мистецтва є його сприйняття. За Ю. Борєвим, це безпосередньо 
емоційне переживання, під час якого активізуються психологічні процеси особистості [6: 204]. Без 
емоційного реагування процес осягнення художньої цінності мистецького твору не відбувається 
повністю. Художні емоції, у визначенні Л. Виготського, як "розумні емоції", мають великі інтелектуальні 
потенції, що виконують пізнавальні функції, внаслідок чого і стає можливим досягнення розуміння 
мистецтва [7:105]. 
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На думку науковця Г.П. Шевченко, для поглиблення естетичного сприйняття необхідно створити 
певні "емоційні умови", які включають:  

− емоційно-образну розповідь вчителя; 
− звернення до емоційної пам’яті учня; 
− емоційний переказ учнями твору мистецтва; 
− зустріч з представниками творчої інтелігенції; 
− використання "суміжних мистецтв" [8: 74]. 

Мета нашої роботи – розглянути більш детально останню умову підвищення ефективності 
естетичного сприйняття. 

Останнім часом особливо помітним є підвищений інтерес до проблеми взаємодії мистецтв і 
міжпредметних зв’язків у межах шкільної освіти. Прагнення до взаємодії, інтеграції мистецтв називають 
"фундаментальною проблемою художньої педагогіки"[9: 214]. Переконливим є твердження, що 
інтегроване вивчення мистецтва більш ефективне, ніж традиційне (І. Зязюн, І. Козловська, Л. Масол, О. 
Рудницька, Г. Шевченко, О. Щолокова). 

Інтеграція (від. лат. іnteger – повний, цілісний) – об’єднання частин у ціле, створення цілісної 
системи, тобто спорідненість різних елементів знань про особливості розкриття багатоаспектності 
навколишнього світу, відображення реальності мовою ліній, барв, звуків, які людина сприймає за 
допомогою зору, слуху та інших органів чуття. У мистецтві це "послідовність етапів опанування 
художньої мови і набуття досвіду її сприйняття: від окремих видів моносенсорних мистецтв до відчуття 
та розуміння форм їх органічного сполучення" [10: 106]. 

Проте опора на різнобічні художні інтереси, досягнення універсальності освіти не заперечує вибору 
одного із мистецтв як домінантного, більш значущого для конкретного суб’єкта сприйняття. 

Відповідно до "Державного стандарту початкової загальної освіти" та основних положень сучасної 
науково-педагогічної концепції про взаємодію та інтеграцію різновиду мистецтв у поліхудожньому 
розвитку школярів домінуючими змістовними лініями виступають музичний та візуальний вид 
мистецтва. Інтеграція цих видів у курс "Мистецтво" (1-4 кл.) сприяє розширенню асоціативних уявлень 
учнів, поглибленню зв’язків мистецтва з життям, забезпечення формування основ цілісної художньої 
картини світу. 

Зважаючи на те, що пріоритет залишається за музичним та візуальним мистецтвами, у їх зміст 
інтегруються елементи інших змістових ліній (синтетичних мистецтв). 

У силу того, що сприйняття людини взаємопов’язане з мовою (відомо нам з психології),то найбільш 
яскравим прикладом інтеграції мистецтв служить образотворче мистецтво та художня література (і 
особливо поезія), що має великий вплив не на зір або слух сприймаючого, а "стимулює його фантазію в 
цілому і орієнтує на комплексне осягнення полісенсорних імпульсів". Слово як "сигнал сигналів" 
викликає перенесення почуттів з одного виду мистецтва на інший, активізує слухові та візуальні аспекти 
суб’єктивного відображення образу, можливість його "чутності-бачення" в уяві сприймаючого"[10: 111]. 

Так, у програмі "Мистецтво" (1-4 кл.) при вивченні теми "Бринить природи мова кольорова" (2 кл.) 
для сприймання та аналізу-інтерпретації творів мистецтва запропоновано, серед інших творів, 
розглянути роботу художника Анрі Тулуз-Лотрека "Мулен Руж". На нашу думку, цей твір художника 
доцільно розглядати принаймні у 11 класі при вивченні предмета "Художня культура світу". Проте 
творчість цього видатного французьського художника-постімпресіоніста бажано не залишити поза 
увагою. Так, наприклад, у 3-му класі є тема "Комічні та фантастичні образи", на тлі якої можна 
розглядати твір А. Тулуз-Лотрека "У цирку". Краще проводити роботу в два етапи: сприймання та 
аналіз-інтерпретація творів мистецтва: ознайомити дітей із особистістю художника, проаналізувати 
роботу з його автопортретом, засвоїти основні поняття "комічне", "трагічне", "міміка" (на 1-му уроці); 
практична художньо-творча діяльність: під емоційним впливом робіт художника створити композицію 
"На арені цирку" (на 2-му уроці).  

Розпочинати знайомство дітей з творчістю Анрі Тулуз-Лотрека необхідно з емоційно-образної 
розповіді вчителя про життя та діяльність художника. Бажано створити особливий психологічний 
настрій у дітей, підвести їх до розуміння складного світу образів Тулуз-Лотрека. Допомогти у вирішенні 
цього завдання може поетичний образ художника, створений і запропонований увазі дітей вчителем. 

ТУЛУЗ-ЛОТРЕКУ 
Можливо, він від марення 
спітнілий і стомлений украй, 
не впізнавав ані речей, ані обличчя –  
грай, смерть, на струнах вітру, грай! 
 
Можливо, він від жаху,  
що крізь щілини замку заповзав 
слизьким вужем та павуками сипався із даху –  
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смерть, як кохану жінку, призивав. 
Проте, можливо, у хвилину світлу 
він міг згадати Ла Гулю, Монмартр, Мулен Руж 
та запах полотна. Потворне тіло і розквітлу  
 душу він смерті віддавав зневажливо й байдужо. 
 
Та смерть, можливо, впавши на коліна, 
його останнім поцілунком ніжно освітила. 

Після обговорення вірша, під враженням від нього, дітям пропонується намалювати за уявою портрет 
художника. 

При вивченні іншої теми "Світ у мистецьких шедеврах" (4 клас) доцільно збагатити знання учнів 
відомостями про мистецтво українського народу, включаючи сприймання неповторності мистецтва 
місцевих житомирських художників. Під час відвідування художніх виставок знайомити школярів не 
тільки з творчістю художника, але й з його особистістю, наприклад, під час знайомства з митцем 
безпосередньо у його творчій майстерні. Так, відвідавши виставку художника Миколи Бутковського 
(робота якого, до речі, експонується і в нашому університеті), учням пропонується прослухати фрагмент 
вірша, присвяченого художнім образам М. Бутковського та створити композицію "Ефемерність образів". 

Н.Б. 
Девственность белой бумаги 
отдана острому грифелю. 
Пойте, небесные маги, 
гимны прозрачному профилю 
невесомого пилигрима 
и гротесковым лицам без грима,  
и завиткам грациозной шеи 
полуженщины, полуфеи, 
и птицам небрежно-резким, 
и рыбам детально-веским… 

Отже, естетичне виховання – це "мистецтво виховання мистецтвом". І складність інтегративної 
мистецької освіти вимагає від педагога не просто професійної компетенції та педагогічної майстерності, 
а й значного творчого зростання, неперервної освіти та самоосвіти. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІстоліття). – К., 1994 
2. Масол Л.Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах України // 
Шкільний світ. – 2002. – №9. – С.1-15. 
3. Ушинский К .Д. Собрание сочинений: В 10 т. – Т.10. – М.-Л.: Изд-во АПН, 1950 – 668с. 
4. Волос М. Проблема естетичних цінностей у розвитку особистості // Мандрівець. Освітянський журнал. – 
Тернопіль, 1999. – №3. – С.59-61. 
5. Личковах В. Принципи (пост)модерного мистецтва // Мандрівець. Освітянський журнал. – Тернопіль,1999. – 
№3. – С. 31-33. 
6. Борев Ю.Б. Эстетика. – 3-е изд. – М.: Политиздат, 1981. – 399с., ил. 
7. Шевченко Г. П. Эстетическое воспитание в школе: Учебно-метод. пособие. – К.: Рад.шк., 1985. – 144 с. 
8. Юсов Б. Стратегия взаимодействия искусств в воспитании школьников // Взаимодействие искусств. – 
Астрахань, 1997. – С.214-220. 
9. Рудницька О. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник. – К., 2002. – 270 с. 

 
Матеріал надійшов до редакції 15. 03. 2005 р. 

Шмелёва Т.В. Проблема формирования эстетического мировосприятия у младших школьников. 

В статье рассматривается один из аспектов формирования эстетического мировосприятия  у 
младших школьников в процессе  интеграции искусств. 

Shmelyova T.V. The Problem of Forming Junior Students’ Aesthetic World Outlook. 

The  article deals with some aspects of formulating junior students’  aesthetic world outlook in the process of art 
integration. 
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РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ІНТЕГРОВАНИХ 
УРОКАХ(УКРАЇНСЬКА МОВА, ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО) 

Розглянуто розвиток зв’язного мовлення молодших школярів на інтегрованих уроках (українська мова, 
образотворче мистецтво). Проаналізовані завдання, які є складовою інтелектуального та мовленнєвого 

розвитку учнів. 

Художня діяльність, подив перед красою, добром – необхідні умови повноцінного розумового 
розвитку дитини. За словами В.О. Сухомлинського, чим більше абстрактних понять, узагальнень треба 
засвоїти на уроці, тим частіше учень має звертатися до першоджерела думки – природи, емоційно-
образної діяльності – така закономірність розумового розвитку дитини [1]. 

У зв’язку з цим особливо актуальною є проблема інтегрованого навчання, зокрема уроків розвитку 
зв’язного мовлення молодших школярів та уроків образотворчого мистецтва. 

Метою інтегрованих уроків мовлення й образотворчого мистецтва, за твердженням Л.О. Варзацької, є 
створення передумови для різнобічного розгляду і вивчення певного об’єкта, поняття, явища, осмислене 
сприйняття навколишнього середовища, приведення знань у певну систему, формування системного 
мислення, збудження уяви та інтересу, розвиток позитивно-емоційного ставлення та настрою до пізнання 
[2]. 

Відомий психолог Л.С. Виготський підкреслював, що принцип інтеграції відповідає психічній та 
фізіологічній природі дитини, сутності самої мови як суспільного явища у його зв’язках з усіма 
аспектами багатогранного світу і тому цілком може бути покладений у фундамент сучасної 
лінгводидактики. 

Саме інтеграція словесної творчості з різними видами діяльності дитини (образотворчим мистецтвом, 
грою, спілкуванням з природою, музикою, драматизацією) дає можливість створити мотив пізнання 
граматичних абстракцій рідної мови, організувати оволодіння граматичними уміннями й правописними 
навичками через розв’язання мовленнєвих завдань, глибоко індивідуалізувати навчання, досягти значних 
зрушень у мовленнєвому й загальному розвитку учнів [3].  

На думку В.О. Сухомлинського, під впливом мистецтва розвиваються такі елементи творчого 
мислення, як образність, уява, фантазія, що активізують емоційно-чуттєву сферу людини, крім того, 
розвивається логічне, дедуктивне та індуктивне мислення. 

Владна сила фантазії, милування красою розковує духовні сили дитини. У тайниках її свідомості 
немов прокидаються слова, раніше почуті чи прочитані, наповнюються новим змістом й народжуються 
образи. Інтелектуальне життя сповнюється радісними переживаннями, яскравими картинами, і думка, 
підкріплена образами рідної землі, стає ясною, запам’ятовування відбувається якнайінтенсивніше. 

Вправляння у сприйманні предметів і явищ навколишнього світу готує учнів до вищої сходинки 
розумового розвитку: зіставлення, протиставлення, групування взаємозв’язаних явищ та предметів, 
встановлення причинно-наслідкових залежностей. 

Наочні образи, враження, здобуті під час спостережень, сприймання довкілля, стають могутнім 
знаряддям розумового виховання. Із наочного образу думка дитини переключається на відпрацювання 
інформації про цей предмет. Система пізнавальних проблемних запитань педагога орієнтує на 
оволодіння формами й процесами мислення: виділення ознак, порівняння, виявлення причинно-
наслідкових залежностей. Сприймання стає засобом оволодіння розумовими прийомами, а ефективність 
цього досягається передусім мовленнєвою діяльністю дітей [1].  

Дидактичні можливості інтегрованих уроків розвитку зв’язного мовлення та образотворчого 
мистецтва, на погляд Л.О. Варзацької, Л.М. Шевченко, створюють сприятливі умови для реалізації 
особистісно-орієнтованого, розвивального навчання. Головне у методичному забезпеченні інтегрованих 
уроків мовлення й образотворчого мистецтва – обґрунтування способів, прийомів управління 
сприйманням, уявою, мисленням, словесною творчістю та пізнавальною діяльністю учнів в умовах 
диференційованого навчання [4]. 

Л.О. Варзацька наголошує, що важливою складовою розумового та мовленнєвого розвитку є добір 
завдань, що інтегрують способи навчання, а саме:  

− виразне читання вірша (в особах чи в музикальному супроводі); спостереження за 
живописною функцією мовних засобів в тексті. Запис з голосу (з коментуванням чи списування) 
образного вислову, поетичного рядка. Які слова вірша можна використати як заголовок? Побудова 
речень, словосполучень за мотивами вірша;  
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− складання діалогів з героями твору, доповнення художніх описів, міркувань;  
− виразне читання вірша, зіставлення його з картиною. Що в них спільне? Що відмінне?;  
− сприймання вірша, картини. Чи співзвучні ці твори? Чому?;  
− сприймання двох картин (контрастних за настроєм);  
− аналіз виставки дитячих малюнків після екскурсії в природу; 
− складання словесних, графічних малюнків за мотивами художніх творів; 
− складання описів за дидактичними іграми (Яка пташка мені зустрілася в гайку? Що це за 

дивний звір? Яка квіточка (гілочка, листочок, плід) мені найбільше сподобалася? Чому?); 
− відгадування загадок, ребусів, кросвордів. Спостереження за виражальними можливостями 

мовних засобів; зіставлення тексту загадки і малюнків-ілюстрацій; 
− робота з прислів’ями й приказками, народними прикметами (пояснення їхнього змісту, 

відновлення деформованих прислів’їв); 
− добір виразних мовних засобів у ході евристичної бесіди у процесі спілкування з природою, 

картиною, поезією (з використанням емоційно-образних таблиць і малюнків); 
− імпровізовані розповіді дітей (усні журнали) на основі колективних чи самостійних 

спостережень, за матеріалами пошукової самостійної фольклорної, народознавчої, природознавчої 
діяльності, на основі позакласного читання; 

− виготовлення художніх виробів та колективних композицій (малюнків, вишивок, аплікацій з 
природного матеріалу, пластиліну тощо); 

− прослухайте, прочитайте, розкажіть в особах казку (легенду, міф) і запишіть з пам’яті той 
образний вислів, що найбільше припав вам до душі. Виконайте до нього малюнок (аплікацію чи 
колективну художню композицію); 

− складіть діалог (поговоріть з героями твору). Виконайте колективну композицію чи 
індивідуальний малюнок за мотивами тексту; 

− запишіть з голосу (з коментуванням чи спишіть) текст і виконайте до нього ілюстрацію; 
− прочитайте (прослухайте) текст. Напишіть докладний чи стислий переказ (з використанням 

словесно-графічної опори); доповніть опис (міркування), використовуючи слова даного тексту; 
намалюйте до них ілюстрацію; 

− усно складіть власну розповідь про героїв прочитаного твору та запишіть, використовуючи 
при потребі словесно-графічну опору; 

− складіть власну розповідь за аналогією до прочитаного тексту; 
− виберіть із двох суджень, які подано до героїв легенди (казки, оповідання), те, яке, на вашу 

думку, є істинним, та запишіть його; 
− доповнення, відновлення, переконструювання, переказ однієї з частин тексту (з вико-

ристанням перфокарток); 
− добір виразних мовних засобів у процесі гри, спостережень за картиною, ілюстрованим 

текстом. Запис образних слів та виразів до власних зошитів (скарбничок), створення словників 
сполучуваності; 

− доповнення, поширення, відновлення казки (вірша, оповідання) з використанням перфокарт [2]. 
Художня діяльність, за твердженням О.Я. Савченко, спрямовує на розвиток уяви, орієнтує на образне 

сприймання світу. А для цього найголовніше – домогтися повного злиття різних видів діяльності, їх 
гармонії, щоб викликати та підтримувати творчу реакцію дитини, активізувати її пізнавальні можливості. 

Інтегровані уроки розвитку зв’язного мовлення та образотворчого мистецтва – це своєрідний 
педагогічний твір, міні-вистава, художньо-педагогічне дійство. Такі уроки передбачають атмосферу 
вільного спілкування вчителя з учнями, створення ситуації художнього уподібнення, коли активно 
використовується життєвий досвід дитини, її емоційні та чуттєві переживання, від уроку до уроку 
формується поняття художнього образу і посильного, але усвідомленого його втілення у власній 
художній діяльності школяра [5]. 

Педагогічна система кожної історичної епохи переживає кардинальні зміни, але на всіх етапах 
розвитку суспільства слід приділяти увагу якісній підготовці молодого покоління до самостійного життя. 
Одним із ефективних шляхів застосування учнями здобутих знань у практичній діяльності можуть стати 
інтегровані уроки усного мовлення й образотворчого мистецтва, спрямовані на творчий пошук, 
всебічний розвиток особистості кожного школяра. 
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Шестобуз О.С. Развитие связной речи младших школьников на интегрированных уроках (украинский 
язык, изобразительное искусство). 

Рассмотрено влияние целостности связной речи и изобразительного искусства. Проанализированы 
задания, которые интегрируют способы обучения и являются важной частью интеллектуального и 

речевого развития младших школьников. Установлено, что уроки устной речи и рисования могут быть 
условием реализации личностно-ориентированного образования и воспитания учеников. 

Shestobuz O.S. The Development of Coherent Speech of Junior Students at the Integrated Lessons (the 
Ukrainian language and fine arts). 

The article highlights the influence of the integrity of the coherent speech and the fine arts. The author analyses 
the tasks which integrate training techniques viewed as an important component of the intellect and speech 

development of junior students. The author determines  that the lessons of oral communication and drawing can 
provide person-oriented training and education of students. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА  

ПРО ЩОРІЧНУ ЗВІТНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ ВИКЛАДАЧІВ 
ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

12 квітня 2005 року в актовій залі університету відбулося відкриття щорічної звітної наукової 
конференції викладачів та співробітників. Показово, що учасники конференції мали змогу ознайомитись 
із виставкою творчих та науково-дослідних робіт, організованою спільними зусиллями кафедр нашого 
ВНЗ. Матеріали, представлені на виставці, свідчать про активізацію наукової роботи всього колективу, 
про серйозні наукові доробки професорсько-викладацького складу. 

Пленарне засідання розпочалося вступним словом ректора нашого університету, доктора 
філософських наук, професора Сауха Петра Юрійовича, який розповів про позитивні зрушення, 
проблеми й перспективи у науковому розвитку університету.  

Далі було надано слово науковцям, які порушили найактуальніші проблеми сучасної науки у різних 
галузях. Зокрема, у доповіді Кордона Миколи Володимировича, кандидата історичних наук, доцента, 
завідувача кафедри історії України ("Євроатлантична інтеграція України") наголошувалося, що 
"завдання перед Україною в тому, щоб у 2011 р. розпочати переговори з Європейським Союзом щодо 
вступу до нього. Поступово, крок за кроком наближатися до західних стандартів, євростандартів. З цією 
метою ефективно здійснювати реформи. Потрібно створювати позитивний імідж України. Для успішного 
її розвитку важлива національна єдність. Суспільству необхідні порозуміння та злагода. Люди прагнуть 
жити за законами братерства. Лише співробітництво може найшвидше привести до світового 
співтовариства". 

Доповідач Спірін Олег Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної  
математики та інформатики, докторант кафедри педагогіки, розповів про особливості впровадження 
кредитно-модульної системи у вищих закладах освіти і зазначив, що " перспективна вітчизняна кредитна 
система має бути системою кількісного оцінювання змісту освітніх програм з огляду на заплановані 
результати навчання (знання, вміння та навички), яка має враховувати обсяг навчального матеріалу, його 
складність та термін опанування". 

Про роботу Північноукраїнського діалектологічного центру імені професора М.В. Никончука 
розповів Віктор Михайлович Мойсієнко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, 
керівник центру. Окресливши основні напрямки роботи діалектологів університету, він розповів про 
вагомі наукові доробки центру за чотири роки існування: участь у міжнародних наукових проектах, 
роботу над створенням регіональних етнолінгвістичних атласів, численні публікації в Україні та за її 
межами. Доповідь В.М. Мойсієнка було проілюстована відеоматеріалами. 

Напрямки роботи, досягнення, перспективи малокологічної школи, що діє при Житомирському 
державному університеті імені Івана Франка протягом майже 30-ти років, окреслила у своїй доповіді 
Руслана Костянтинівна Мельниченко, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології. За роки 
існування наукової школи студентами захищено близько 80 дипломних робіт (причому всі вони мають 
експериментальний характер і практичну напрямленість), 5 студентів стали переможцями 
Всеукраїнських студентських олімпіад з біології, 7 – переможцями Всеукраїнських конкурсів на 
кращу наукову студентську роботу. На сьогодні 8 чоловік успішно захистили кандидатські дисертації за 
спеціальностями зоологія і гідробіологія й успішно працюють на кафедрах зоології, ботаніки та екології 
природничого факультету ЖДУ. На базі Житомирської малакологічної школи створено Науково-
координаційний малакологічний центр.  

Цікавою була доповідь старшого викладача кафедри математики з методикою викладання в 
початкових класах Галини Володимирівни Ямчинської про адаптацію Вальдорфської педагогіки в 
Україні. Учасники конференції із задоволенням проглянули фрагменти впровадження цієї інтегрованої 
системи виховання в одній з груп дитячого садка м. Житомира, де працюють вихователями випускники 
педагогічного факультету нашого університету. 

Слід зазначити, що доповідачі цього року унаочнили свою інформацію за допомогою сучасних 
електронних засобів, що справило приємне враження на аудиторію. 

На пленарному засіданні відбулося вручення дипломів кандидата педагогічних наук старшому 
викладачу кафедри музики з методикою викладання Бовсунівській Наталії Миколаївні, асистенту 
кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності Ілліній Ользі Володимирівні та викладачу 
кафедри медичної інформатики та педагогіки Інституту післядипломної освіти Київської медичної 
академії Міщенко Ірині Борисівні. Колеги привітали цих науковців теплими оплесками. 

Конференція продовжила свою роботу в секціях. 

Проректор з наукової роботи, міжнародних та регіональних зв'язків, 
доктор педагогічних наук, професор О.А. Дубасенюк 
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НА ШЛЯХУ НАУКОВОГО ЗРОСТАННЯ 
Виступ ректора житомирського державного університету імені Івана Франка, 

доктора філософських наук , професора П.Ю. Сауха на звітній науковій конференції 
викладачів університету 12 квітня 2005 року 

 
Шановні учасники конференції! 

Освіта і наука є підвалинами людського розвитку і розвитку суспільства — це, здається, розуміє 
сьогодні кожен. Вони забезпечують не лише індивідуальний розвиток особистості майбутнього фахівця, 
але й творять інтелектуальний, духовний і виробничий потенціал суспільства. Не випадково у будь-
якому університеті наукова діяльність є однією з основних складових його роботи. 

На одному з корпусів Болонського університету більше тисячі років тому не випадково було 
написано: "Немає університету без науки". Болонська декларація вимагає організації серйозної науково-
дослідницької роботи у вищому навчальному закладі. Досвід високорозвинених європейських країн 
щодо вдосконалення вищої освіти слід вивчати не лише з питань уведення двоступеневого навчання, 
запровадження кредитно-модульної системи, розширення мобільності, але й щодо використання 
наукового потенціалу університетів. Очевидно, що сьогодні це наша найслабкіша ланка. Не випадково, 
мабуть, у загальносвітовому рейтингу з 500 найкращих університетів не виявилося жодного 
українського. 

Причин цьому багато. Але найголовніша — фінансова. У державі вже хронічно не виконуються 
вимоги ст. 34 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо фінансування науки з 
бюджету на рівні 1,7 % ВВП. Реально цей показник не перевищує 0,32 %, що суттєво позначається на 
рівні наукових досліджень та підготовці кадрів. 

У катастрофічному стані й матеріально-технічна база вузівської науки. Близько 80 % устаткування, 
пристроїв і обладнання працюють 20 і більше років. На ці потреби вже понад 15 років не виділялося з 
бюджету жодної копійки. 

Звісно, за цих умов результати університетської науки не можуть бути вражаючими. 
Одначе, незважаючи на складність ситуації, колектив  нашого університету (особливо в останні роки) 

демонструє якщо не вражаючі результати, то зразки впевненого поступу вперед. 
По-перше, нам вдалося "розворушити" молодь. Понад 35 % студентів університету беруть участь у 

науковій діяльності (загальноукраїнський показник — 10 %); за два роки майже втричі зросла 
аспірантура, яка здійснює підготовку за 12 спеціальностями; на кафедрі педагогіки відкрито 
докторантуру; відроджений інститут старших наукових співробітників. 

По-друге, значно зміцнена підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів. На 
сьогодні відсоток викладачів, які мають наукові ступені і вчені звання, складає біля 70 % 
(загальноукраїнський показник — 60-65 %). Вже другий рік поспіль ми  тримаємо планку — 10 
захищених дисертацій у рік. А в 2004 році було не просто захищено 10 кандидатських дисертацій, а й 
підготовлено до захисту ще 12 дисертацій. За три місяці 2005 року ще 5 викладачів захистили дисертації. 
У минулому році 20 викладачам присвоєно вчене звання доцента (це вдвічі більше, ніж у 2003 році, та у 
6 разів більше, ніж у 2002 році).  

З’явилися серйозні зрушення у підготовці докторських дисертацій. За останні 2 роки захищено 2 
докторські дисертації, завершені та близькі до завершення ще 9 докторських дисертацій. 

По-третє, у минулому році відкрита спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій. Не 
буду говорити, наскільки це було непросто, скажу лише, наскільки це важливо для нас. Спеціалізована 
рада по захисту дисертацій — це визнання нас науково-дослідницьким центром з історії і теорії 
педагогіки та професійної освіти. Це, повірте, не портал, і тим паче не душова в гуртожитку, хоча й це 
важливо!  

По-четверте, в університеті сформувалися й організаційно оформилися 7 наукових шкіл, відомих  
своїми науковими доробками  не лише в Україні, а й далеко за її межами. Утворено десятки науково-
дослідних центрів та лабораторій; створено навчально-науково-виробничий комплекс "Полісся", який 
об’єднує 20 навчальних закладів Житомирщини; науково-виробничий комплекс університет — ЗАТ 
"Електровимірювач", який увійшов в один із семи існуючих в Україні технопарків. 

По-п’яте, в університеті оформилося 13 наукових напрямків, які охоплюють фундаментальні та 
прикладні дослідження в галузі природничо-математичних, суспільних, психолого-педагогічних та 
філологічних наук. Університет веде дослідження за трьома держбюджетними темами. 

Результат: організація і проведення десятків резонансних наукових конференцій, у тому числі 
міжнародних; зростання наукової ваги нашого "Вісника", наукового збірника "Волинь — 
Житомирщина"; започаткування наукового журналу "Українська полоністика"; публікація сотень статей, 
монографій, навчальних посібників і підручників. Про нас почули в Україні, нами цікавляться за 
кордоном. І нехай поки що на рівні меморандумів, протоколів намірів, але університет розпочав 
співпрацю з десятками  зарубіжних університетів і наукових центрів. І це лише початок, повірте — 
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результати не за горами. Хто має сумніви — згадайте листопад 2002 року, коли я розповідав про 
класичний університет, про спеціалізовані вчені ради, про нові спеціальності, факультети. Тоді це було 
фантастикою. Я сам боявся того, що декларував. Збулося..? І це збудеться. Кажу це з більшою 
впевненістю, ніж тоді. Бо тоді я міг розраховувати лише на власні сили. Сьогодні всі ви стали мені 
близькими людьми, я не раз переконувався в неабияких потенційних можливостях нашого колективу і, 
головне, "нас багато і нас не подолати"! 

Шановні колеги! Звісно, проблем у цій площині багато. Й не так легко їх вирішити. Окреслю лише ті, 
які необхідно вирішити не зволікаючи. Без цього нам нічого робити в Європі: 

1. Нам негайно потрібно зміцнити матеріально-технічну базу університетської науки (як за рахунок 
держбюджету, так і за рахунок внутрішньо-університетського резерву). На часі створення   
університетського фонду підтримки науково-дослідної роботи. Ми вже розпочали цю роботу. 
Визначаємось із науковими проектами з пріоритетних напрямків, які повинні отримати підтримку як на 
державному, так і на університетському рівні. 

2. Нам необхідно більш ефективно використовувати власний науковий ресурс для підвищення 
якості освіти й науки. Три держбюджетні теми (за наявності такого потужного потенціалу) – це сором! 
Жодної теми з виходом на пріоритетні регіональні проблеми! Це при тому,  що більше третини 
наукового потенціалу області зосереджено в нашому університеті. Відсутні проекти, пов’язані із 
пріоритетними напрямами інноваційного розвитку в промисловості, малого і середнього бізнесу, 
невиробничої сфери. У будь-якому університеті світу прибутки від науково-дослідних груп з проблем 
енергозбереження,  інформаційних технологій, біотехнологій, очистки питної води тощо. 

3. Ефективне використання потенціалу університету і всебічної підтримки фундаментальних 
теоретичних досліджень в галузі математики, біології, хімії та фізики. Без цих досліджень важко уявити 
будь-який науково-технічний поступ. Ми вже багато втратили безповоротно. Незабаром ми будемо мати 
безліч фахівців і програм, які обґрунтовують, як ув’язнити людину, як рахувати гроші, лише не буде тих, 
хто їх заробляє й забезпечує гідне людське існування. Прорив тут вже є: приємно, що пожвавлення 
роботи відчутне в середовищі математиків, фізиків, останнім часом – хіміків. Але у нас є одна біда – 
невміння або небажання створювати наукові проекти на основі потенціалу 3 – 5 кафедр. 

4. Не вміємо ми ще працювати в площині отримання грантів міжнародних фондів. Минулий рік ми 
розпочали ці спроби. Успіху немає, але тут потрібні терпіння й сила волі. У нас вистачає    цікавих ідей, 
вартих уваги, не вистачає іноді інтуїції у визначенні акцентів та об’єднавчих міжкафедральних зусиль. 
Тут непочатий край роботи нашим психологам, філософам, соціологам, політологам, історикам. 

Я погоджуюсь із Вами – у нас відсутнє належне фінансування, збільшується педагогічне 
навантаження викладачів, це змушує нас самотужки, в кращому випадку, осилити ту чи іншу 
дисертаційну тему. Погодьтеся – це дослідження не є великою наукою і закінчується воно часто 
отриманням диплома кандидата чи доктора наук. Нерідко на цьому науково-дослідна робота для 
багатьох закінчується. 

Наше завдання, принаймні на університетському рівні, – створити належні умови для тих, хто 
займається серйозними науковими дослідженнями шляхом скорочення педагогічного навантаження. 

Потребує удосконалення й підвищення якісного рівня професорсько-викладацького складу 
університету. Ми маємо тут непогані результати. Але процес цей повинен бути плановим і керованим. 
Ось чому на часі створення університетської програми "Кадри". 

Не менш важливою програмою повинна стати програма "Підручник", яку ми маємо започаткувати в 
цьому році і яка має на меті оновлення існуючої навчально-методичної літератури (підручників, 
монографій, навчальних посібників). Базою для виконання цих програм повинна стати наукова 
діяльність, яка фінансово забезпечувалась би як на державному, так і на університетському рівні. 

Переконаний – нам під силу вирішення цих проблем. Думаю, ми в цьому ще раз переконаємося 
сьогодні, заслухавши творчі доробки наших колег. 

Я всім вам бажаю творчих успіхів, цікавих ідей та впевненості у своїх силах. 
 

Доктор філософських наук, професор П.Ю. Саух 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ-СЕМІНАРУ 
В ЖИТОМИРСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 
31 березня – 2 квітня 2005 р. у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 

проходила перша сесія наукової школи-семінару „Актуальні проблеми етнолінгвістики”, організаторами 
якої виступили Відділ діалектології Інституту української мови НАН України (завідувач Відділу – 
доктор філологічниx наук, професор П.Ю.Гриценко) та Північноукраїнський діалектологічний центр 
імені професора М.В.Никончука Житомирського державного університету (керівник школи – кандидат 
філологічних наук, професор кафедри української мови В.Л.Конобродська).  

Школу-семінар „Актуальні проблеми етнолінгвістики” створено з метою поширення й розвитку цього 
перспективного напряму мовознавства в Україні, а також з метою надання допомоги дослідникам-
початківцям у їх етнолінгвістичних студіях та можливості апробації перших наукових здобутків. 

Роботу сесії було розпочато з презентації школи, яку відкрив ректор університету, доктор 
філософських наук, професор П.Ю.Саух. У вступному слові ректор зокрема зазначив, що увага до 
української національної культури, необхідність підготовки фахівців, які з наукових позицій на рівні 
сучасних вимог могли б оцінювати культуру України в контексті слов’янської культури, зумовила 
потребу створення наукової етнолінгвістичної школи для молодих учених. Оголосивши наказ про 
створення з 1 березня 2005 р. школи-семінару „Актуальні проблеми етнолінгвістики”, ректор висловив 
сподівання, що це буде постійна школа і науковий осередок, наслідком роботи якого стануть нові 
наукові здобутки в галузі етнолінгвістики. А науковий підхід до розв’язання проблем національної 
культури має сприяти піднесенню духовності українського народу та його національної самосвідомості. 

У роботі сесії взяли участь науковці з 9 міст України – з Києва, Житомира, Львова, Луцька, Чернігова, 
Умані, Луганська, Миколаєва, Ізмаїла, а також з Белграда (Сербія). 

Основними формами роботи школи було обрано лекції, семінари, дискусії та круглі столи. Така 
форма роботи в Україні застосована вперше: лекції провідних українських і зарубіжних фахівців у галузі 
етнолінгвістики поєднано з представленням перших результатів досліджень молодих вчених – 
аспірантів, магістрантів, студентів.  

Підбір тематики лекційного матеріалу був зумовлений завданнями першої сесії школи. Лекція, 
виголошена завідувачем відділу діалектології Інституту  української мови НАН України, доктором 
філологічних наук, професором П.Ю.Гриценком „Етнолінгвістика: сутність, основні завдання та 
методика дослідження”, у загальних рисах ознайомила слухачів з цим відносно новим науковим 
напрямом та його понятійно-термінологічним апаратом, заклала основу для глибшого вивчення суті 
етнолінгвістики та для здійснення власних наукових студій. Кандидат філологічних наук, професор 
кафедри української мови Житомирського державного університету В.Л.Конобродська у своїй лекції 
„Обрядовий текст: єдність слова і невербальних засобів вираження” зосередила увагу на 
методологічних засадах одного з аспектів етнолінгвістики – дослідження явищ традиційної народної 
духовної культури як цілості, а також на з’ясуванні деяких базових понять етнолінгвістики, зокрема 
поняття семантики та інших, які розглядаються в контексті цього поняття. Доктор філологічних наук, 
професор кафедри історії та культури мови Волинського державного університету  Г.Л.Аркушин у лекції 
„Діалектна назва: мотивація, культорологічний аспект” запропонував дещо відмінне від суто 
лінгвістичного поняття розуміння мотивації, розглянувши деякі з її етнолінгвістичних аспектів та 
проілюструвавши на західнополіському говірковому матеріалі. Лекція доктора філологічних наук, 
керівника відділу народної літератури бібліотеки Белградського університету імені Светозара 
Марковича, доцента кафедри слов’янської філології Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка Деяна Айдачича „Етнолінгвістичні дослідження у 
слов’янознавстві: сербська етнолінгвістика” допомогла слухачам зорієнтуватися в сучасних 
слов’янських етнолінгвістичних школах і містила докладніший огляд стану етнолінгвістичних 
лосліджень у Сербії. А завідувач відділу української мови Інституту українознавства імені 
І.Крип’якевича НАН України, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Н.В.Хобзей 
у лекції „Дослідження гуцульської культури в етнолінгвістичному аспекті” представила стан, 
проблематику й перспективи української етнолінгвістики, зокрема карпатського регіону, та докладніше 
зупинилася на засадах створення етнолінгвістичного словника. 

Керівництво роботою семінарських занять здійснювали кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови Житомирського державного університету В.М.Мойсієнко, кандидат філологічних наук, 
викладач кафедри полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка Л.В.Непоп, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Житомирського 
державного університету Г.І.Гримашевич, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 
філології Уманського державного педагогічного інституту імені Павла Тичини  Н.А.Цимбал, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри української мови Житомирського державного університету 
Г.М.Доброльожа.  
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Упродовж тематично спрямованих семінарських занять прозвучали доповіді  як відомих, 
сформованих і зрілих науковців, так і слухачів школи, аудиторію яких складали здобувачі наукового 
ступеня кандидата наук, аспіранти і студенти-дипломники. У них представлено фрагменти мовного, 
етнографічного й фольклорного матеріалу з різних діалектно-культурних зон України та його 
етнолінгвістичне опрацювання. 

Досвід збирання матеріалу та дослідження номінації традиційних народних календарних і 
некалендарних обрядів запропоновано в доповідях викладача О.Дакі (Ізмаїл), аспірантки М.Шарапи 
(Житомир), аспірантки О.Жвавої (Миколаїв), студентки Т.Помінчук (Житомир). 

Багатий матеріал та застосування елементів комплексної методології у дослідженнях необрядових 
явищ традиційної народної духовної й матеріальної культури представлено в доповідях житомирських 
дослідників – доцента Г.Гримашевич, доцента В.Мойсієнка, старшого викладача В.Прус, студентки 
Н.Костишиної, студентки Л.Рубан.  

Поліаспектність етнолінгвістичних досліджень (семантика та етнокультурна мотивація української 
фразеології і вторинної номінації, етнолінгвістика в лінгводидактиці тощо) була продемонстрована в 
доповідях доцента Г.Доброльожі (Житомир), асистента Н.Дяченко (Житомир), асистента Н.Медвідь 
(Умань). 

Після завершення занять було проведено підсумкове засідання школи, під час якого слухачам 
вручено сертифікати, які засвідчують участь у роботі сесії. Упродовж підсумкового засідання учасники 
сесії висловили свої думки і враження про роботу школи та виступили з рекомендаціями і пропозиціями. 

Насамперед у виступах відзначено доцільність заснування школи та високий рівень організації 
роботи її першої сесії. Учасники обговорення наголосили на раціональності вибору та ефективності 
форм роботи школи.  

Оцінюючи стан розвитку української етнолінгвістики, учасники семінару відзначили високий рівень 
лекційного матеріалу, що сягає загальнослов’янського науково-інформаційного простору, широту 
охоплення й тематичну розгалуженість досліджень різних поколінь науковців, представлену на 
семінарах. Учені дійшли висновку про необхідність розширення викладання основ етнолінгвістики у 
межах фаху „Українська мова і література” в університетах України та про актуальність заснування 
щорічного наукового збірника „Українська етнолінгвістика”. 

Учасники сесії висловили щиру вдячність безпосереднім організаторам і Ректоратові ЖДУ за 
запрошення та забезпечення високого рівня роботи сесії. 

Тож з 1 березня 2005 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка 
працюватиме постійна наукова школа-семінар „Актуальні проблеми етнолінгвістики”. Вона щорічно 
збиратиме науковців, які здійснюють дослідження в галузі етнолінгвістики для участі в роботі кожної 
чергової сесії. Для читання лекцій запрошуватимуться провідні українські і зарубіжні вчені, а слухачами 
можуть стати молоді дослідники, які обрали етнолінгвістику напрямом своєї наукової роботи.  

Водночас розпочато підготовку першого випуску щорічного збірника наукових праць „Українська 
етнолінгвістика”, в якому будуть опубліковані матеріали першої сесії школи-семінару „Актуальні 
проблеми етнолінгвістики”.  
 

Кандидат філологічних наук,  
в.о. професора кафедри української мови В.Л. Конобродська  
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У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються оригінальні 
(раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки. 
Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота. 

 

Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами: 
 Мова рукопису - українська. 
 Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа 

Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети 
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором 
(філологом), а роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути 
ідентичний роздруківці. 

2.  Параметри сторінки: формат А4, поля – 3,5 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, нижній 
колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).  

3.  Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається 
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано 
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати 
лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно 
розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за 
довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання інших стилів не 
допускається.  

4.  Параметри абзацу: перший рядок - відступ 0,5 см, відступи зліва і справа - 0 мм, інтервал між 
рядками одинарний, інтервал між абзацами - 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо інше не 
передбачено даними правилами). 

5.  Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкті разом з надписами 
поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля. Нижній 
абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру. 

6.  Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця". 
7.  Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати 

наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри – Full 10 pt, 
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.  

Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення: 

 
 

(4) 

Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули – в другу колонку 
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо. 

 

 
 

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул. 
 
 

8. Обсяг публікації прийматиметься в межах: 
− стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту, включаючи 

формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);  
− повідомлення - 0,25 др. арк. 



 

 

− рецензія - 0,3 др. арк. 
− хроніка - 0,2 др. арк. 

9. Матеріали розташовуються у такій послідовності: 
а)  індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю); 
б) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю); 
в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю); 
г) місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до 

складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться 
у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю; 

в) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з 
вирівнюванням по центру); 

г) коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий 
абзац з вирівнюванням по центру); 

д) текст статті; 
е) список використаної літератури; 
є) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р.; 
ж) анотації статті російською та англійською мовами. 
 
10.  Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання 

позначаються в квадратних дужках, наприклад: [4], [6: 35], [6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається 
підзаголовком "Список використаних джерел та літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по 
центру). 

Зразки: 
Книга (монографія) 
Янков М.Материя и информация. – М.: Прогресс, 1979. – 336 с.  
Grimmet G. Percolation. – N.Y.: Springer, 1992. – 272 p. 
Стаття у журналі 
Рудяков О.М.Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. – 1988. – № 6. – С. 18-25. 
OlemskoiA.I.Fractal in condensed matter physics // Phys.Rev. – 1995. – Vol. 18. – P.1-173. 
Стаття у збірнику 
Арутюнова Н.Д.Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения 

предложения и текста. – К.: Наукова думка, 1983. – С.9-12. 
Searle J. R.What Is a Speech Act? // Philosophy in America. – London: Longman Group, 1965. – Р.221-239. 
Автореферат дисертації  
Васько Р.В.Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ... 

канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1997. – 24 с. 
Дисертація 
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол. 

наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с. 
Тези доповіді 
Манакін В.М.Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов // Проблеми 

зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції /Університет мовознавства НАН України. – 
Київ, 1996. – С.29-31. 

11.  Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив). 
Зразки: 
Стеценко О.И. Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском 

языках (на материале журнальных статей по машиностроению). 
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного 

функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом, 
синтаксическом и текстовом. 

Stetsenko O.I. Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the 
material of journal articles in the field of mechanical engineering). 

Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are 
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual. 

 

Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматись не будуть. 
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри філології і 

лінгводидактики Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять остаточні  електронні варіанти 
статей (з усіма внесеними правками коректора), подаються окремо у видавничий відділ університету 
Зарицькій Оксані Леонідівні (кім. № 213 центрального корпусу).  

 

Дискети з текстами статей авторам не повертаються. Публікація статей здійснюється за 
кошти авторів (16 грн. за одну сторінку). 

Редколегія 



 

 

П О С Т А Н О В А 
 

15.01.2003N 7-05/1 
Про підвищення вимог до фахових видань, 

внесених до переліків ВАК України 
 

Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є їх 
відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про 
публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх 
апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу 
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не 
надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК 
України від 22.05.1997 р.N 1Б/5,тимсамим обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися 
із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії України 
 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 
 

1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах 
визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких 
дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень. 

2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у 
них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання. 

3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. 
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише 
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок 
із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті 
(постановка завдання);виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. 

4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, 
подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, 
викладених у п.3 даної постанови. 

5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення видання до 
переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у Державному 
комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. 

6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, 
протягом2003рокунадсилатидоВАКУкраїни один контрольний примірник видання із супровідним 
листом.  

7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій у 
фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до 
переліку фахових видань. 

 
 
Голова ВАК України  В.В. Скопенко 
 
Вчений секретар 
ВАК України  Л.М. Артюшин 
 
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р. 
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