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ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ 

 
 

УДК 378.091.12.011.3.-053:           Людмила Бірюк, 
м. Глухів 

 
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНІСТЬ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ 
КЛАСІВ: РЕТРОСПЕКТИВА ФОРМУВАННЯ 

 
У статті здійснено історичний аналіз становлення професійної 

підготовки майбутнього вчителя в руслі комунікативного та 
компетентнісного підходів, зокрема, розглянуто ґенезу формування 
комунікативної компетентності в педагогіці, дидактиці та 
лінгводидактиці вищої школи. З метою усвідомлення структурно-
комунікативних ознак освітнього процесу проаналізовано філософсько-
освітню, педагогічну, лінгводидактичну теорію, що дало можливість 
виокремити три періоди становлення професійної підготовки 
майбутнього вчителя: 60-70-ті рр., 70-80-ті рр. (передкомунікативний 
період) та 80-90-ті рр. – початок ХХІ ст. (комунікативний період), 2000 – 
2011 рр. ХХІ ст. (комунікативно-компетентнісний період). 

Ключові слова: формування, майбутній учитель, комунікативна 
компетентність, професійна підготовка. 
 

Постановка проблеми. Освітня діяльність у вищій школі 
передбачає історичний аналіз становлення професійної підготов-
ки майбутнього вчителя в теорії та практиці вищої освіти, 
зокрема, ґенезу формування комунікативно компетентної особис-
тості в педагогіці, дидактиці та лінгводидактиці ВНЗ. 

До мети публікації відносимо аналіз становлення 
професійної підготовки майбутнього вчителя в руслі комуніка-
тивного та компетентнісного підходів, зокрема, ґенезу формуван-
ня комунікативної компетентності майбутнього вчителя в 
педагогіці, дидактиці та лінгводидактиці ВНЗ. 

Аналіз досліджень і публікацій. У контексті дослідження 
нами здійснено систематизацію та аналіз вітчизняної наукової та 
навчально-методичної літератури за період 1960 – 1990 рр., що 

© Л. Бірюк, 2015 
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характеризується посиленням уваги до проблем професійної 
підготовки вчителя, зокрема її комунікативної складової. Хроно-
логічні межі визначено з урахуванням наукових розвідок К. Авра-
менко, О. Біди, Н. Беспалової, О. Глузмана, О. Семеног, І. Соко-
лової, Л. Хомич. Нами також враховано історико-педагогічні 
праці А. Алексюка, А. Булди, В. Буткевича, В. Лугового, В. Май-
бороди. Однак, вищезазначені дослідники не досліджували 
проблематику взаємозв’язку компетентнісного і комунікативного 
підходів до формування комунікативно компетентної особистості 
майбутнього вчителя під час навчання у виші. 

Виклад основного матеріалу. Є різні підходи до аналізу 
проблем періодизації професійної підготовки вчителя в Україні. 
Так, дослідниця К. Авраменко [1], аналізуючи організаційно-
педагогічні та соціально-історичні передумови розвитку методич-
ної підготовки вчителів, критерієм для історичного аналізу 
вважає становлення державної системи народної освіти. 

Для нашого дослідження є досить продуктивним виділення 
етапу професійної підготовки вчителя з 60-70 рр. ХХ століття. 
Саме цей період відзначається початком апробації комуніка-
тивного підходу в педагогіці та лінгводидактиці. Для аналізу 
проблеми професійної підготовки вчителя початкових класів ми 
визначили такі межі: 60-70-ті рр., 70-80 рр. (передкомунікативний 
період) та 80-90-ті рр. – початок ХХІ ст. (комунікативний період), 
2000– 2011 рр. ХХІ ст. (комунікативно-компетентнісний період). 

З метою усвідомлення структурно-комунікативних ознак 
освітнього процесу проаналізуємо філософсько-освітню, педагог-
гічну, лінгводидактичну теорії докомунікативного періоду. 

60-70 рр. ХХ ст. Основи державної освітньої політики в   70-
х рр. ХХ століття відображені в Конституції СРСР (1977), Законі 
СРСР «Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік 
про народну освіту» (1973), інших законодавчих і нормативних 
документах. Так, Постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР 
(1972) «Про заходи щодо подальшого удосконалення народної 
освіти в СРСР» були визначені пріоритетні напрямки розвитку та 
провідні завдання закладів вищої освіти. До завдань професійної 
підготовки у ВНЗ було віднесено: фундаментальну підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів широкого профілю; виховання 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 11 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 11 

 

11 

в студентів високих моральних якостей, комуністичної 
свідомості, культури соціалістичного інтернаціоналізму; 
радянського патріотизму, готовності до захисту соціалістичної 
вітчизни тощо. 

Одні з перших дослідників професійної підготовки цього 
періоду Н. Кузьміна, Ф. Гоноболін, М. Скаткін, О. Щербаков 
виявили, що вершин учительської професії досягають лише ті, 
кого характеризує визначеність особистісного сенсу професії у 
поєднанні з усвідомленням її високого суспільного призначення. 
Показавши залежність продуктивності педагогічної діяльності від 
педагогічної творчості у вирішенні практичних завдань, Н. Кузь-
міна [2] визначила об’єктивно-суб’єктивні чинники досягнення 
вершин професіоналізму педагогічної діяльності, пов’язаних із 
реальною системою дій педагога, його мотивами, спрямованістю, 
здібностями, організацією професійного середовища тощо. 

Зміни у професійній підготовці вчителя початкової школи у 
ВНЗ були зумовлені бурхливим розвитком науково-технічного 
прогресу, упровадженням нових технологій, інформатизацією 
суспільства. Це вимагало відповідної освітньої і культурної 
підготовки фахівців для галузей народного господарства СРСР. 
Постала реальна потреба пошуку резервів удосконалення профе-
сійної підготовки майбутніх учителів, покращення якості навчан-
ня у виші. 

Модернізація змісту професійної підготовки аналізованого 
періоду у ВНЗ відбувалася шляхом упровадження нових предме-
тів психолого-педагогічного циклу: вступу до спеціальності, 
педагогіки, історії педагогіки, методик викладання, загальної, 
вікової та педагогічної психології; педагогічних факультативів; 
спецкурсів і спецсемінарів. Фундаментальна філологічна підго-
товка майбутнього вчителя забезпечувалася вивченням курсів зі 
вступу до мовознавства, сучасної української, російської, інозем-
ної мов. Лінгводидактична підготовка ґрунтувалася на опануван-
ні методик викладання української та російської мов. Практичну 
підготовку забезпечувала суспільно-педагогічна практика, літня в 
піонерському таборі, навчально-виховна виробнича практика, 
педагогічна практика на робочому місці вчителя. 
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Методологічні основи лінгводидактики в цей період 
розробляли вчені Є. Адамович, Б. Бєляєв, Б. Лапідус, Г. Липкіна, 
М. Рождественський, Л. Щерба. Аналіз літературних джерел 
засвідчує появу методичних робіт, спрямованих на підготовку 
вчителя до розвитку усного мовлення, на впровадження системи 
комунікативних вправ. Учені Б. Бєляєв, А. Бойцова, І. Мельни-
ченко, Й. Казнадзей та ін. обстоювали думку про підготовку 
майбутніх фахівців до систематичної роботи з усного й 
писемного мовлення, запропонували тренувальні вправи на 
збагачення словника синонімами, антонімами, на складання 
переказів, творів. 

Аналізований лінгводидактичний аспект професійної 
підготовки майбутніх учителів, поряд із позитивними рисами, 
мав і недоліки. Так, основною дидактичною одиницею навчання 
мовлення вважалося речення. А відтак, учителів націлювали на 
навчання будувати словосполучення і речення, а не зв’язне 
висловлювання. Це не сприяло усвідомленню фахівцями думки 
про те, що мова вивчається для спілкування в різних сферах 
діяльності, а одиницею мовлення є текст. Науковці у своїх 
дослідженнях не розрізняли поняття «мова» і «мовлення», увесь 
процес розвитку мовлення позначався терміном «розвиток мови» 
(цей термін проіснував у методиці аж до 70-рр. ХХ ст.). 

70-80 рр. ХХ ст. Удосконалення різних сторін професійно-
педагогічної підготовки майбутніх учителів у 70-80 рр. минулого 
ХХ ст. знайшли відображення у працях С. Архангельського, 
Ю. Бабанського, В. Беспалька, В. Бондаря, О. Вербицького, 
Н. Кузьміної, М. Скаткіна.  

Аналіз наукової, навчальної літератури засвідчує, що в      
70-ті рр. минулого століття вітчизняна методична наука і 
практика запропонувала нові педагогічні підходи й концепції до 
організації освітньої діяльності: професіографічний, діяльнісний, 
системний, комунікативний. Це відображено в дослідженнях 
В. Сластьоніна, О. Смирнової, Д. Ніколаєнка, Є. Березняка, 
М. Черпінського та ін. Так, російський дидакт В. Сластьонін [3] 
заклав нові перспективні підходи до професійно-педагогічної 
підготовки майбутнього вчителя, актуальні й до сьогодні, 
зокрема професіографічний підхід.  
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Діяльнісний підхід найбільш повно представлено в 
професіограмах, розроблених Є. Березняком, М. Черпінським, 
Д. Ніколаєнком, О. Смирновою, В. Сластьоніним. Так, О. Смир-
нова [4] окреслює модель спеціаліста як описовий аналог діяль-
ності, що у формалізованих конструкціях відображає її найважли-
віші характеристики. Дослідники Є. Березняк та М. Черпінсь-
кий [5], розробляючи професіограму вчителя іноземних мов, 
визначають таку її структуру: сукупність знань, уміння проводи-
ти педагогічний експеримент, узагальнювати власний і чужий 
досвід роботи; педмайстерність; організаторські вміння; 
зовнішній вигляд. 

У 70-ті рр. минулого століття вченими також досліджуються 
психологічні засади формування багатомовності людини 
(А. Яцикевичус). Саме в цей період у методиці викладання 
іноземних мов за допомогою засобів компаративістики розпочи-
нається розробка й реалізація комунікативного підходу в навчанні 
мови. Наукові розвідки Є. Аршавської, І. Зимньої, К. Платонова, 
П. Пимслер, Д. Слобіна наголошують, що мовні здібності забез-
печують здатність людини до вивчення різних мов. Дослідники 
стверджують, що успішність оволодіння будь-якою мовою 
детермінована рівнем мовного розвитку людини, сформованими 
мовними вміннями; мотивацією до вивчення мови; здатністю до 
слухового аналізу. 

Значна частина досліджень професійної підготовки фокусу-
валася на вивченні проблеми педагогічної майстерності у спілку-
ванні. Так, О. Абдулліна, І. Зязюн, А. Маркова, Н. Кузьміна, 
Н. Никандров, В. Сластьонін, Л. Спірін уточнили сутність 
педагогічної майстерності, її зміст; виділили її ознаки та струк-
турний склад. Учені (І. Зязюн, М. Кухарев, Н. Тарасевич) дослід-
жували роль системності психолого-педагогічних знань, профе-
сійної компетентності, чутливості до дитини як об’єкта 
педагогічної діяльності (Н. Кузьміна, О. Щербаков, Ф. Гонобо-
лін), формування і розвиток різних педагогічних здібностей: 
комунікативних, організаторських, перцептивних (В. Кан-Калик, 
Н. Кузьміна, В. Крутецький, М. Никандров, О. Щербаков). 

Для нашого дослідження важливо зазначити, що саме в цей 
період погляди вчених були звернені й до проблеми навчання 
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спілкування майбутнього вчителя. Її розв’язання привертало 
увагу багатьох науковців. У дослідженнях Б. Ананьєва, Л. Вигот-
ського, І. Зязюна, А. Добровича, В. Кан-Калика, О. Леонтьєва, 
В. М’ясищева розглянуто закономірності та механізми спілкуван-
ня, а також визначено методологічні й наукові позиції розгляду 
суті, структури спілкування та вмінь, що забезпечують цей 
процес. Відомий учений І. Зязюн, надаючи великого значення 
розробці особистісно орієнтованої моделі підготовки педагога та 
реалізації її в практичній діяльності, розглядає педагогічне 
спілкування як діалог, як суб’єкт-суб’єктну взаємодію. 

Разом із позитивними змінами необхідно відзначити й 
негативні тенденції професійної підготовки у ВНЗ. Науково-
технічний прогрес того часу вимагав мобільної системи підгото-
вки фахівців, але програми вивчення дисциплін, передусім 
професійно-орієнтованих, суттєво не змінювалися. ВНЗ були в 
полоні інструкцій і розпоряджень, не мали права змінювати 
програми навчання, самостійно перерозподіляти навчальні 
години за компонентами професійної підготовки, посилювати 
зміст професійної предметної підготовки за рахунок соціально-
політичних дисциплін, вага яких постійно зростала. Отже, 
впровадження комунікативного підходу у практику підготовки 
фахівців початкової освітньої галузі ігнорувалося.  

80-90 рр. ХХ ст. У 80-90-ті рр. питання професійної 
підготовки майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ 
продовжували бути в центрі уваги наукової думки, переважно в 
руслі технократичного підходу. Початок 80-х рр. минулого 
століття позначений кризою освіти як наслідком панівних у 
суспільстві ідеологічної й економічної парадигм. У ці роки освіта 
орієнтувалася, як і раніше, на цінності індустріалізації, а вища 
освіта розглядалася як одна з найбільш невиробничих галузей 
народного господарства, могутній засіб прискорення темпів 
соціального, науково-технічного і культурного прогресу тощо. 
Роль освіти в розвитку особистості нівелювалася. Кризовими 
ознаками тогочасної професійної освіти визначено дефіцит осві-
ченості й професіоналізму фахівців; суттєве зменшення престижу 
знань і перевага утилітарних цінностей; зниження ефективності 
навчання на всіх рівнях професійної підготовки у ВНЗ. 
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Однак реформування системи освіти, зокрема й педагогіч-
ної, поступово відбувалося за певними напрямками: запровад-
ження цільового прийому студентів на факультети педагогічних 
інститутів за направленнями педагогічних рад шкіл, обласних і 
міських органів освіти; упровадження 6-тирічного терміну підго-
товки фахівців за наукоємними напрямами (прообраз нинішньої 
магістратури); гуманітаризація вищої освіти як стратегічна мета; 
підвищення ролі університетів у підготовці висококваліфікованих 
учителів для загальноосвітньої та професійної шкіл; запровад-
ження індивідуального підходу в підготовку спеціалістів із метою 
розвитку їх творчих здібностей.  

Різні аспекти професійної підготовки вчителя цього періоду 
вивчалися багатьма дослідниками, серед них: формування й 
розвиток професійної майстерності, творчості (І. Зязюн, В. Моля-
ко, В. Паламарчук); психологічні аспекти професійного станов-
лення (О. Леонтьєв); вплив форм і методів навчально-виховного 
процесу на формування особистості майбутнього фахівця 
(Ю. Бабанський, В. Бондар, В. Краєвський, Г. Щукіна); форму-
вання професійно важливих особистісних якостей спеціалістів 
(Б. Гершунський, А. Петровський). 

Низка напрямів професійної підготовки була присвячена 
лінгвістичній і лінгводидактичній підготовці: формування 
розумових дій і мовленнєвих здібностей (Д. Богоявленська, 
П. Гальперін, М. Жинкін); формування професійної комунікатив-
ної компетентності (М. Вашуленко, О. Савченко). 

У кінці 80-х та в 90-х рр. ХХ ст. питанням навчання 
спілкування у процесі професійної підготовки приділяють все 
більшу увагу ряд науковців-педагогів, психологів, учителів-
практиків. Вагомий внесок у визначення психологічних основ 
формування комунікативної компетентності у процесі професій-
ної підготовки вчителя зробили психологи А. Бодальов, І. Зимня, 
Б. Ломов, О. Леонтьєв, А. Мудрик.  

Значний внесок у розробку теорії формування комуніка-
тивної компетентності вчителя зробили дидакти. Учені підкрес-
люють особливу роль спілкування в навчанні (А. Дмитрієв, 
Л. Занков, І. Лернер); відмічають єдність пізнання і спілкування в 
навчанні (Ю. Бабанський, А. Мудрик, В. Сластьонін); розуміють 
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навчання як організований процес спілкування (В. Дьяченко, 
Л. Карлінська, М. Скаткін). Дослідники виділяють «комунікатив-
не ядро особистості» (О. Бодальов), «комунікативну культуру» 
(А. Мудрик), «комунікативну майстерність», «комунікативні цілі, 
завдання, зміст, ситуації, підструктура уроку» (В. Кан-Калик, 
О. Леонтьєв). У ряді досліджень розкриваються комунікативні 
аспекти педагогічної творчості (В. Кан-Калик, В. Сластьонін). 
Комунікативність визнається інтегральною властивістю особис-
тості (І. Зязюн, В. Кан-Калик).  

Значний внесок у безпосередню розробку проблеми комуні-
кативних умінь учителя, визначення їх сутності зробили Ф. Гоно-
болін, С. Кисельов, Н. Кузьміна, О. Орлова, В. Сластьонін, 
Л. Спірін. Широкий діапазон комунікативних умінь, їх різні 
класифікації знаходимо в роботах Є. Семенової, Л. Савенкової, 
І. Петерсона, А. Фоміна й ін. У дослідженнях, присвячених підго-
товці майбутніх учителів до спілкування, виділяються такі 
основні аспекти: 1) розвиток певних особливостей мислення 
студентів, що, за даними психології, відіграють важливу роль у 
сфері спілкування особистості; 2) розвиток вільного володіння 
мовленням; опанування мовленнєвої культури; 3) розвиток 
певних особистісних особливостей майбутніх учителів (товарись-
кість, емпатія, спонтанність, рефлексія); 4) формування відповід-
них соціальних настанов у сфері спілкування; 5) формування і 
розвиток у студентів комунікативних умінь. 

Як бачимо, психолого-педагогічний супровід професійної 
підготовки майбутніх учителів також був орієнтований на нову 
освітню парадигму, що передбачала зміну характеру взаємодії 
викладача й студентів на засадах співробітництва для розв’язання 
навчальних комунікативно-пізнавальних завдань. Отже, аналіз 
наукових джерел переконує, що в середині 80-х рр. розпочалася 
інтенсивна розробка та впровадження комунікативного підходу 
до професійної підготовки майбутнього вчителя. Так, у психо-
лого-педагогічних дослідженнях цього періоду на основі теорети-
чного осмислення проблем педагогічного спілкування було 
накреслено шляхи підготовки вчителя до здійснення комуніка-
тивної діяльності. Комунікативний підхід був визначальним в 
удосконалених програмах з іноземних мов, розроблених відпо-
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відно до вимог реформи загальної і професійної шкіл, де 
відзначалася особлива роль комунікативної функції. Педагогічне 
спілкування визначалося як рушійна сила вдосконалення 
навчально-виховного процесу у вищій школі.  

Однак, як недолік необхідно зазначити, що освітні реформи 
80-х рр. минулого століття орієнтувалися на суто фахову підго-
товку, при цьому нівелювалася особистість і гуманістичне 
спрямування професійної освіти, підмінялися вічні духовні 
цінності тимчасовими цінностями певного політичного режиму. 

Висновки. Таким чином, здійснений історичний аналіз 
становлення професійної підготовки майбутнього вчителя в руслі 
комунікативного та компетентнісного підходів, зокрема, ґенези 
формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя 
в педагогіці, дидактиці та лінгводидактиці вищої школи дав 
змогу виокремити три періоди: докомунікативний, комунікатив-
ний, комунікативно-компетентнісний. Перспективами подальших 
розвідок у зазначеному напрямку є аналіз апробації комуніка-
тивного підходу в педагогіці та лінгводидактиці професійної 
підготовки вчителя в межах 2000 – 2011 рр. ХХІ ст. (комуні-
кативно-компетентнісний період). 
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Людмила Бирюк 
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНОСТЬ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: РЕТРОСПЕКТИВА ФОРМИРОВАНИЯ  
В статье осуществлён исторический анализ становления профессио-

нальной подготовки будущего учителя в русле коммуникативного и 
компетентностного подходов, в частности, рассмотрен ґенезис формирования 
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коммуникативной компетентности в педагогике, дидактике и лингводидактике 
высшей школы. С целью осознания структурно-коммуникативных признаков 
образовательного процесса проанализиваны философско-образовательная, 
педагогическая, лингводидактическая теории, что позволило выделить три 
периода становления теории профессиональной подготовки будущего учителя: 
60-70 гг., 70-80 гг. (предкоммуникативный период); 80-90 гг. – начало ХХІ ст. 
(коммуникативный период); 2000 – 2011 гг. ХХІ ст. (коммуникативно-
компетентностный период). 

Ключевые слова: формирование, будущий учитель, коммуникативная 
компетентность, профессиональная подготовка. 

Luydmila Birjuk 

COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL 
TEACHER: RETROSPECTIVE ANALYSIS 

The historical analysis of forming future teacher’s professional training 
according to communicative and competence approaches is carried out, in particular 
genesis of communicative competence forming in pedagogics, didactics and lingua-
didactics in high education is reviewed in the article. Philosophical and educational, 
pedagogical, lingua-didactic theory has been analyzed to realize structural and 
communicative features of the educational process. It is possible to distinguish three 
periods of forming future teachers’ professional training: 60-70s, 70-80s (before 
communicative period) and 80-90-s - the beginning of the XXI century (communicative 
period), 2000 – 2011s of the XXI century (communicative and competence period). 
Retrospective review of scientific and methodological sources has showen that along 
with the communicative and competence approaches, profession-graphical, activities 
and individual approaches has been implemented in the process of professional 
training. The main aspects devoted to future teachers’ training to communicate are 
identified: 1) the developing the certain features of students’ thinking, which 
according to psychology, plays an important role in a person’s communication; 2) 
developing the fluently speech; mastering speech culture; 3) developing certain 
personals’ characteristics of future teachers (sociability, empathy, spontaneity, 
reflection); 4) forming proper social guidelines in the sphere of communication; 5) 
forming and developing students' communicative skills. 

Keywords: forming, future teacher, communicative competence, professional 
training. 
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УДК 37.011.3-051                 Римма Майборода, 
м. Миколаїв 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОБІЛЬНОСТІ  
ЯК ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВИПУСКНИКА-ЕКОНОМІСТА 
 

Стаття присвячена теоретичному осмисленню наукових підходів до 
сутності поняття «професійна мобільність». Виокремлено чинники, що 
зумовлюють актуальність професійної мобільності майбутніх 
економістів. Охарактеризовано компоненти (мотиваційно-когнітивний, 
організаційно-діяльнісний, професійно-комунікативний) і показники цієї 
мобільності. 

Ключові слова: професійна мобільність, адаптація, 
компетентності, компоненти, показники. 

 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки, 
інформаційно-технологічного розвитку значно розширюються 
функції професійної освіти, що відповідає світовим тенденціям 
неперервної професійної освіти – освіти впродовж життя. 
Стратегія розвитку цієї галузі визначається пріоритетними 
напрямами соціально-економічного поступу України, утверджен-
ням національної системи освіти як головного чинника 
економічного й духовного розвитку українського народу, 
необхідністю адаптації до ринкових перетворень у суспільстві, 
що зумовлено входженням в європейський і світовий освітній та 
інформаційний простір. У зв’язку з цим набувають особливого 
значення такі проблеми розвитку освітянської галузі: інтелек-

© Р. Майборода, 2015 
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туалізація професійної освіти, врахування науково-технічних 
досягнень, упровадження новітніх технологій, формування ринку 
освітніх послуг, модернізація інформаційного, науково-методич-
ного та матеріально-технічного забезпечення, особистісно 
орієнтований підхід у професійному навчанні й вихованні, 
розвиток соціального партнерства, міжнародне співробітництво. 

Соціально-економічна трансформація і пов’язане з нею 
безробіття, бажання різних країн інтегруватися в Європейський 
Союз, модернізація освіти в усіх розвинених країнах – це лише 
деякі передумови, що зумовлюють необхідність усвідомлення й 
аналізу взаємовідносин системи освіти і ринку праці. 
Взаємозв’язок і взаємозалежність між освітою та ринком праці; 
умови, критерії, можливості реалізації освітніх завдань у 
контексті ринку праці, тенденції розвитку системи професійної 
освіти у XXI столітті та їх зв’язок із глобальним, регіональним і 
національним ринком праці; дидактика неперервної професійної 
освіти, теорія і методика професійного навчання на виробництві, 
навчання незайнятого населення, прогнозування систем професі-
йної освіти з урахуванням міжнародних тенденцій – посилення 
уваги до цих проблем стає об’єктивною потребою сьогодення. 

Актуальність формування професійної мобільності студент-
ства зумовлена тим, що в сучасному світі освіта та знання стають 
транскордонним і транснаціональним явищем. Навчання, стажу-
вання та дослідницька робота за кордоном збагачує індивідуаль-
ний досвід молодої людини, надає їй можливість дізнатися 
більше про інші моделі створення та поширення знань, дозволяє 
їй розширити мережу своїх контактів і спілкування, дає їй змогу 
вивчити інші іноземні мови. З одного боку, все це робить 
студента як майбутнього фахівця конкурентоздатнішим на ринку 
праці; з іншого – мобільність дозволяє самій освіті бути більш 
живою та відкритою до нових тенденцій, а також зміцнювати 
міжкультурну і міждисциплінарну комунікацію. 

Аналіз досліджень і публікацій. Основні підходи до 
визначення професійної мобільності та її складових проаналізо-
вані А. Амосовою, С. Батишевим, Ю. Калиновським, І. Мацкуляк, 
В. Томашкевичем, І. Удаловим та ін. Умови формування профе-
сійної мобільності розкрито у працях А. Ващенко (майбутніх 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 11 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 11 

 

21 

офіцерів), І. Забірова (керівників промислових підприємств), 
Є. Іванченко (майбутніх економістів), С. Капліна (майбутніх 
інженерів), Л. Амірової, І. Нікуліної, Л. Горюнової, Ю. Дворець-
кої (викладача вищої школи), Б. Ігошева, А. Нікітіної, Р. Прими, 
В. Сластьоніна (майбутнього викладача), С. Савицького (спеціа-
ліста машинобудівельного профілю), І. Шпекторенко (держав-
ного службовця) та ін. [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Вплив професійної 
мобільності на професійний розвиток і становлення професійно 
успішної людини досліджені С. Кугель, Р. Насибуліним, К. Поп-
пером, І. Пригожиним, І. Смирновою, І. Фроловим та ін. Але, 
незважаючи на значну кількість досліджень із означеної проб-
леми, у науці немає цілісної психологічної концепції професійної 
мобільності особистості. 

Стосовно визначення педагогічної сутності професійної 
мобільності економіста необхідно узагальнити ідеї дослідників, 
які вивчали природу мобільності (соціальну – О. Дементьєва, 
С. Ільєнкова, C. Константинов, Б. Луговцева); психологічну 
(Л. Анциферова, Т. Ритченко), академічну (В. Байденко, К. Бєля-
єва, В. Богословський, Л. Зновенко, Г. Лукичев), а також проана-
лізувати праці, у яких розглядались особливості формування 
професійної мобільності (Л. Амірова, Ю. Корнєєв, С. Нужнова, 
О. Полюшкова та ін.). У роботах учених (А. Абрамова, Л. Гор-
кіна, В. Єрошина, А. Журавльова, Т. Любімова, Н. Перевозчи-
кова, Г. Полякова, М. Свіржевського та ін.) висвітлено супереч-
ності між соціальними замовленнями, пов’язаними з професій-
ною підготовкою студентів економічних спеціальностей, та 
практикою, що визначає відрив професійного навчання від 
підприємств у всіх галузях економіки України. 

Мета даної статті – виокремити чинники, що зумовлюють 
актуальність професійної мобільності майбутніх економістів та 
охарактеризувати компоненти і показники цієї мобільності. 

Виклад основного матеріалу. Система професійно-техніч-
ної освіти в Україні переживає важливий і відповідальний етап 
розвитку. Разом із розвитком педагогічної науки, цей етап 
характеризується появою нового понятійного апарату, уточнен-
ням, переосмисленням і збагаченням новим змістом уже наявних 
основних педагогічних категорій. Це пов’язано, з одного боку, з 
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узагальненням матеріалу сучасної науки, з іншого – зі змінами в 
логіці наукового мислення, що пов’язано з соціокультурними 
орієнтирами. 

У сучасному світі знання стають важливим фактором 
економічного розвитку. Немає жодних сумнівів, що здатність 
суспільства створювати, адаптувати, перетворювати знання на 
джерело прибутку та вміння використовувати їх має вирішальне 
значення для стійкого економічного зростання й підвищення 
життєвого рівня населення. Характерна риса процесу станов-
лення економіки України – збільшення обсягу знань, що 
використовуються на практиці. Саме тому домінувальна функція 
в розбудові економіки, що базується на знаннях, надається 
професійній освіті.  

Вивчення проблеми взаємозв’язку і взаємозалежності в 
розвитку системи освіти і ринку праці зумовлює необхідність 
об’єднання зусиль у науковому вирішенні цієї важливої пробле-
ми фахівців із педагогіки, психології, економіки та інших галузей 
наукового знання. 

У дослідженнях багатьох дослідників мобільність, зокрема, 
професійна мобільність, представлена, з одного боку, як соціаль-
ний процес, що означає зміну групою осіб чи індивідом власного 
професійного статусу. З іншого боку, професійна мобільність 
розглядається як якість особистості, що характеризується 
здібністю і готовністю швидко й успішно оволодівати новою 
технологією, отримувати нові знання та вміння, що забезпечують 
ефективність професійної діяльності. 

Структура професійної мобільності майбутніх економістів 
містить три компоненти (соціологічний, психологічний та еконо-
мічний, які складаються зі здатностей, передбачених освітньо-
кваліфікаційною характеристикою, якостей, необхідних для 
професійно мобільного економіста) і дві групи факторів (об’єк-
тивних, до яких належать технічні, економічні, демографічні, 
організаційні й соціальні, та суб’єктивних, які містять ставлення 
індивіда до професійної мобільності, обумовлене його 
потребами, інтересами, ціннісними орієнтаціями) (див. табл. 1). 

Розрізняють горизонтальну і вертикальну, висхідну і низхід-
ну професійну мобільність (за П. Сорокіним) [9]. Горизонтальна 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 11 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 11 

 

23 

мобільність пов’язана з рівнозначними переходами без зміни 
соціального статусу. Для економіста це перехід із одного відділу 
до іншого без зміни посади в межах одного підприємства або 
перехід на аналогічну посаду зі зміною підприємства, а також 
підвищення компетентності й ефективне використання особистіс-
них якостей у професійному розвитку, гнучкість професійних 
поглядів і дій, здатність особистості до саморозвитку в конкрет-
них професійних умовах, що змінилися. Вертикальна мобільність 
пов’язана з підвищенням або зниженням соціального статусу. 

Висхідна мобільність – це перехід до більш високого 
положення, який характеризується високою конкурентоспромож-
ністю і професійною адаптацією індивіда. Можливість руху вгору 
означає не тільки збільшення частки отриманих соціальних благ, 
але й більш повну професійну реалізацію. Низхідна професійна 
мобільність супроводжується втратою професійного статусу, що 
ілюструє ситуація на ринку праці (за С. Жуковою). На нашу 
думку, якщо індивід припиняє підвищувати свій освітній рівень, 
слідкувати за останніми тенденціями світового розвитку еконо-
міки, політикою держави, тобто не самовдосконалюється, такі 
тенденції також можна віднести до низхідної професійної мобіль-
ності. Коли йдеться про економістів, під вертикальною мобіль-
ністю ми розуміємо службове підвищення (висхідна мобільність), 
службове зниження або звільнення (низхідна мобільність). 

Таким чином, професійна мобільність майбутнього еконо-
міста – це інтегрована якість особистості, що характеризується 
стійкою мотивацією до діяльності економіста, активністю та 
ініціативністю в оволодінні основами знань світової економіки, їх 
доцільним використанням у конкретних професійних ситуаціях 
економічної спрямованості, пов’язаних із пошуком і аналізом 
сучасної інформації про стан і розвиток економічних процесів в 
Україні та за кордоном, їх використанням у ситуаціях виробничо-
економічної комунікації. 

Варто зазначити, що складовими професійної мобільності 
майбутнього економіста є такі компоненти: мотиваційно-когні-
тивний, організаційно-діяльнісний і професійно-комунікативний 
(див. табл. 1). 
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Таблиця 1 
Компоненти професійної мобільності майбутнього економіста 

Мотиваційно-
когнітивний компонент 

Організаційно-
діяльнісний компонент 

Професійно-
комунікативний 

компонент 
– стійка мотивація до 
отримання професійно 
значущих знань у сфері 
економіки; 
– усвідомлення соціальної 
значущості професії 
економіста; 
– володіння теоретичними 
знаннями в області 
економіки та інших 
фундаментальних наук; 
– уміння аналізувати та 
інтерпретувати дані 
вітчизняної та зарубіжної 
статистики про соціально-
економічні процеси та 
явища. 

– уміння організувати, 
структурувати, раціоналізу-
вати учбову та професійну 
діяльність у сфері 
економіки; 
– уміння аналізувати, 
проектувати та прогнозу-
вати результати та наслідки 
дій, спрямованих на 
вирішення конкретних 
економічних завдань і 
досягнення цілей профе-
сійного плану; 
– здібність організовувати 
діяльність малої групи,  
створеної для реалізації 
конкретного економічного 
проекту;  
– здібність критично оці-
нювати запропоновані 
варіанти управлінських 
рішень та обґрунтувати 
пропозиції щодо їх 
удосконалення з урахуван-
ням критеріїв соціально-
економічної ефективності 
та можливих соціально-
економічних наслідків.

– дотримання норм і правил 
професійної етики, правил і 
норм, прийнятих у профе-
сійній діяльності економіс-
та; 
– здатність до швидкої 
адаптації у професійному 
колективі; 
– розвиток навичок ділово-
го та професійного спілку-
вання (проведення форумів, 
презентацій, укладання 
угод, здійснення ділової 
переписки); 
– здібність використовувати 
сучасні технічні засоби й 
інформаційні технології для 
вирішення аналітичних, 
комунікативних і дослідних 
завдань; 
– розвиток навичок профе-
сійно орієнтованого іншо-
мовного усного та 
письмового спілкування у 
сфері економіки. 

За результатами теоретичних досліджень та аналізу 
цільового сегменту ринку праці тих, хто навчається, було 
виокремлено чотири критерії сформованості професійної 
мобільності майбутніх економістів із проявом певних якостей 
(див. табл. 2). 

Теоретичний аналіз наукових джерел і вивчення 
практичного досвіду дали можливість визначити педагогічні 
умови, які сприяють формуванню професійної мобільності 
майбутніх економістів. Під педагогічною умовою формування 
професійної мобільності майбутніх економістів необхідно 
розуміти таку обставину, що впливає на розвиток професійних та 
особистісних якостей студентів, урахування якої є необхідним 
для ефективного формування професійної мобільності майбутніх 
економістів у процесі навчання. 
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Таблиця 2  

Критерії сформованості професійної мобільності  
майбутніх економістів 

Критерії сформованості 
професійної мобільності 
майбутніх економістів 

Якості, необхідні  
для професійно мобільного економіста 

1. Рівень професійних 
знань і якостей 

– орієнтованість на набуття багатофункціональних умінь; 
– здатність орієнтуватися в інформаційному просторі; 
– вміння розв’язувати професійні завдання 
діагностувального характеру; 
– усталена професійно-економічна спрямованість інтересів 
і потреб, усвідомлення значущості обраного фаху та 
побудова професійної діяльності на підставі 
рефлексивного аналізу; 
– конкурентоспроможність; 
– усвідомлення соціальної відповідальності за якість і 
результат своєї професійної діяльності; 
– наявність правової, інформаційної культури 

2. Рівень 
«надпрофесійних» знань 
і якостей 

– володіння лексичним і граматичним мінімумом однієї з 
іноземних мов;  
– володіння комунікативною культурою, що дозволяє 
взаємодіяти з різними соціальними групами суспільства; 
– володіння комунікативною компетентністю, методами 
управління й організації роботи колективу; 
– наявність сформованих пізнавальних, конструктивних, 
комунікативних та організаційних здатностей і вмінь, 
реалізація їх у професійній діяльності; 
– культура мислення; 
– науково-гуманістичний світогляд; 
– усвідомлення цінності життя в цілому та життя кожної 
особистості, зокрема; 
– здатність до усвідомленого аналізу своєї діяльності

3. Прагнення  
до професійного  
та кар’єрного зростання 

- здатність реалізувати себе в різних галузях соціального 
життя та бути соціально-компетентною особистістю;  
- потреби постійного професійного самовдосконалення;  
- вміння будувати особливий сценарій професійної 
діяльності, сформованість потреби в досягненні успіху; 
- орієнтації на самовдосконалення і самореалізацію влас-
ного інтелектуального, морального та творчого потенціалу; 
- вміння правильно оцінити події внутрішнього і 
міжнародного життя

4. Рівень сформованості 
позитивної Я-концепції 

- упевненість у своїх можливостях; 
- національна самосвідомість, культура міжособистісних 
відносин, повага до свободи особистості, висока 
моральність; 
- наявність адекватної самооцінки, низького рівня 
тривожності, високого рівня домагань 
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Однією з педагогічних умов формування професійної 
мобільності є створення позитивної мотивації на професійну 
мобільність при особистісно орієнтованому навчанні. Така 
організація процесу навчання дозволяє приділяти увагу розвитку 
індивідуальних здібностей студента, визнаючи його основною 
цінністю всього навчального процесу (за І. Якиманською) [11].  

Формування професійної мобільності майбутніх економістів 
тісно пов’язане з інтеграцією знань, використанням міжпредмет-
них зв’язків, під якими розуміємо, за В. Стасюк [10], логічні 
зв’язки між навчальними дисциплінами, що сприяють формуван-
ню цілісного уявлення про явища природи, допомагають 
використовувати власні знання щодо вивчення різних навчальних 
предметів. Саме міжпредметні зв’язки сприяють інтенсифікації 
навчально-виховного процесу, більш об’ємному сприйняттю 
інформації. Як наслідок, знання стають не тільки конкретними, 
але й узагальненими, що дає майбутнім фахівцям можливість 
переносити ці знання в нові ситуації та застосовувати їх на 
практиці. Використання міжпредметних зв’язків у процесі 
навчання – наступна педагогічна умова формування професійної 
мобільності майбутніх економістів, оскільки дає можливість 
формування у студентів цілісної уяви про проблему, дозволяє 
перейти від ізольованого розгляду різноманітних явищ і процесів 
до їх взаємопов’язаного комплексного вивчення. 

Наступною педагогічною умовою формування професійної 
мобільності майбутнього економіста є використання інформацій-
них технологій для навчання студентів як засіб розв’язання 
професійних завдань. Специфіка завдань, які виникають у 
реальній економіці, потребує швидкого і зручного доступу до 
різноманітних ресурсів інформації, що розподілені по всьому 
світу. Тому при підготовці економістів застосування сучасних 
інформаційних технологій для створення, переробки, збирання і 
розповсюдження різних видів інформації стає надзвичайно 
актуальним. Водночас імітація студентами професійної діяльнос-
ті в ході вирішення навчально-професійних завдань забезпечує 
оволодіння необхідними професійними вміннями і навичками, 
що є аналогом того, з чим майбутньому економісту доведеться 
стикнутися під час розв’язання реальних професійних завдань. 
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Узагальнюючи, необхідно зазначити, що специфіка форму-
вання професійної мобільності фахівців економічного профілю 
полягає в: необхідності впровадження інтегрованих курсів, зміст 
яких містить знання, спрямовані на вирішення практичних 
виробничих проблем, розуміння себе, людей, які оточують фахів-
ця, знаходження раціонального виходу з конфліктних ситуацій, 
забезпечення розвитку загальної і професійної культури майбут-
ніх фахівців, професійно значущих якостей; необхідності розвит-
ку творчого потенціалу майбутніх економістів; конструюванні 
змісту їхньої підготовки на принципах цілісності і системності; 
необхідності врахування особливостей майбутньої професійної 
діяльності економіста в ході відбору структури і змісту 
підготовки. 

Результативність такого процесу забезпечується його ціле-
спрямованою організацією та оцінюється за такими критеріями: 
стійка мотивація до підвищення професійної компетентності, 
раціональна організація учбово-професіональної діяльності май-
бутнього економіста, професіонально-комунікативна культура. 

Висновки. Отже, професійна мобільність сучасного фахів-
ця, зокрема, економіста, є складним багатокомпонентним понят-
тям, яке в сучасній науковій літературі характеризується з позиції 
кількох наукових підходів: соціокультурного, комунікативного, 
професійного, контекстно-інформаційного та психологічного. 
Кожен із цих підходів не вичерпує наукового аналізу проблеми 
професійної мобільності; всі вони знаходяться у взаємозв’язку 
один із одним і взаємодоповнюють одне одного. Сутність основ-
них складових професійної мобільності майбутнього фахівця 
економічного профілю ґрунтується на комплексному підході та 
спрямована на забезпечення фахової готовності майбутнього 
економіста до професійної діяльності.  
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Римма Майборода 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОБИЛЬНОСТИ  

КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЫПУСКНИКА-ЭКОНОМИСТА 

Статья посвящена теоретическому осмыслению научных подходов к 
понятию «профессиональная мобильность» (социокультурного, коммуникатив-
ного, профессионального, контекстно-информационного, психологического), 
которые находятся в тесной взаимосвязи и дополняют друг друга. Автор 
доказывает эффективность использования комплексного подхода в решении 
научной проблемы. Представлены компоненты (мотивационно-когнитивный, 
организационно-деятельностный, профессионально-коммуникативный) и пока-
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затели данной мобильности, а также педагогические условия процесса ее 
формирования: создание положительной мотивации; личностно ориентирован-
ное обучение; интеграция знаний и актуализация межпредметных связей; 
использование информационных технологий как способов решения профессио-
нальных задач. Подчеркивается, что специфика формирования профессиональ-
ной компетентности специалистов экономического профиля состоит в 
необходимости введения интегрированных курсов, направленных на решение 
практических производственных задач, на понимание себя и окружающих 
людей, нахождение рациональных способов выхода из конфликтных ситуаций, 
обеспечение развития общей и профессиональной культуры, творческого 
потенциала специалиста, конструирование содержания его подготовки на 
принципах целостности и системности. 

Ключевые слова: профессиональная мобильность, адаптация, 
компетентности, компоненты и показатели профессиональной мобильности 
специалистов экономического профиля. 

Rimma Maiboroda  
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE MOBILITY  
AS PROFESSIONALLY SIGNIFICANT CHARACTERISTICS  

OF A FINAL YEAR STUDENT OF THE ECONOMICS SCHOOL 
Under the conditions of Ukraine’s economy reformation and the appearance of 

labour market the demand for skilled workers able to perform specific professional 
tasks quickly; be ready for retraining and even changing profession without a period 
of adaptation and training has sharply increased.  

Among the complex challenges associated with the preparation of a competitive 
labour market worker, one of the crucial problems is to develop a professionally 
mobile future specialist. 

The analysis of scientific literature demonstrates that the problem of 
occupational mobility is under review in various ways, one of which is the formation 
of occupational mobility of future specialists in various fields of activity: economic, 
educational, administrative, etc. (O. Dementieva, Y. Ivanchenko, N. Kozhemyakina, R. 
Prima). It is quite a natural phenomenon as priority of university education is not only 
to prepare competent in their field professionals, but also to form their readiness for 
professional activity in a competitive environment and instability in the labour market. 

The topicality of the formation of students’ occupational mobility is due to the 
fact that in today’s world education and knowledge are both cross-border and 
transnational phenomenon. Education, training and research abroad enrich the 
individual experience of a young man, give him or her an opportunity to learn more 
about the other models of creation and dissemination of knowledge, allow him or her 
to expand its network of contacts and communication, make him or her possible to 
study other languages. On the one hand, this makes a student a future professional, 
more competitive in the labour market. On the other hand, mobility allows education 
to be more alive and open to new trends and to strengthen intercultural and 
interdisciplinary communication. More over in the course of studying and work it is 
necessary to remember that there is a wide variety of institutions, which may make 
future professional career specialist; specialists work with people of different age and 
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social groups; they have to solve non-standard professional tasks, take account of the 
needs and concerns of the client. Due to the occupational mobility it is easier for a 
specialist to change the position without change schools, to change school within the 
same company and pass from one company to another. To our minds this type of 
mobility may be an employee choice, wanting to get better pay, better working 
conditions or a new position. 

Keywords: professional mobility, adaptation, competence, indicators and 
components of occupational mobility of specialists in economics. 
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СОЦІАЛЬНО-ЦІННІСНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ 
ШКОЛИ І СІМ’Ї В МУЗИЧНОМУ НАВЧАННІ  

ТА ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ 
 
У статті зроблено спробу актуалізувати проблему взаємодії школи 

та сім’ї в музичному навчанні та вихованні учнів середніх загальноосвітніх 
закладів. Обґрунтовано важливість спільної навчально-виховної роботи 
школи та сім’ї з дітьми шкільного віку, виділено нагальні проблеми. 
Окреслено завдання та принципи роботи шкільного вчителя музичного 
мистецтва по налагодженню співпраці з батьками. Значну увагу 
приділено міжособистісним стосункам, індивідуальному підходу. 
Розкриваються форми діяльності педагогічного колективу, роль сімейних 
традицій у розвитку музичних інтересів учнів, їх знань, умінь і навичок. 

Ключові слова: взаємодія, особистісні якості, шкільно-сімейне 
виховання, повсякденне спілкування, форми та методи роботи, творчі 
нахили. 
 

Постановка проблеми. Визнаючи школу провідною 
ланкою виховання молоді, вчені зазначають, що без єдності 

© Т. Терещенко, 2015 
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зусиль із сім’єю, ефективність виховання буде низькою. Адже 
саме в сім’ї найбільше виховується людина через уклад спільного 
життя: побут, працю, традиції, звичаї. В сім’ї дитина засвоює такі 
загальнолюдські поняття, як добро і зло, правда і кривда, корисне 
і шкідливе, тобто її морально-етичні принципи, на яких 
споконвіку ґрунтується педагогічний досвід народу [5, с. 119]. 
Сім’я завжди була і залишається природним середовищем 
соціалізації дитини, джерелом матеріальної й емоційної 
підтримки, необхідної для розвитку її членів, особливо дітей і 
підлітків, засобом збереження і передачі культурних цінностей 
від покоління до покоління [3, с. 6-12]. 

В. Сухомлинського все життя хвилювали проблеми 
сімейного виховання, батьківської педагогіки, тієї найменшої 
соціальної клітинки, де закладаються характер молодої людини, 
моральні почуття, поведінка, громадянська зрілість. Він був 
переконаний у тому, що успіху у вихованні поколінь можна 
досягти тільки спільними зусиллями сім’ї, школи, громадськості. 
«Всі шкільні проблеми стоять і перед сім’єю, усі труднощі, які 
виникають у складному процесі шкільного виховання, сягають 
своїм корінням у сім’ю» [8, с. 340]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дані досліджень 
засвідчують, що виховує не сам виховний процес як спеціально 
організована дорослими діяльність, а ті щоденні, конкретні 
взаємини, під час яких дитина день у день вбирає й активно 
переосмислює людські цінності й орієнтації, способи поведінки, 
сутність ставлення до явищ життя й до самої себе. 

Проблема взаємодії школи та сім’ї в навчанні та вихованні 
учнів є предметом вивчення таких вітчизняних педагогів і 
вчених, як В. Бабій, Я. Баршай, П. Блонський, О. Докукіна, 
Н. Залевська, Г. Калмиков, В. Караковський, О. Киян, Т. Кулі-
кова, А. Макаренко, А. Ситник, В. Сухомлинський, Ю. Хижняк 
та ін. Разом із тим проблема взаємодії школи та сім’ї в контексті 
загальної музичної освіти учнів не знайшла достатнього вивчення 
і висвітлення в науковій літературі, що й складає мету статті. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку 
суспільства вчені все більш схильні до реалізації виховних 
завдань у тісній взаємодії сім’ї та школи, включаючи механізми 
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державного управління загальноосвітньою школою. Сьогодні 
суспільство гостро потребує виховання таких особистісних 
якостей, як духовність, пошук істини, прагнення творити добро, 
активність у громадському житті, турбота про природу, близьких, 
повага до сімейних цінностей, культуру взаємовідносин, 
прагнення до досягнення виховної мети, відповідальність за 
основні події свого життя та ін. 

Відомо, що сім’я – це той провідний осередок, де 
відбувається формування особистості дитини. Вплив сім’ї на 
дитину є домінуючим і унікальним, а багато в чому й незамінним. 
У сім’ї особистість формується у природних умовах, де вихова-
телі – найближчі й найдорожчі для дитини люди, з якими вона 
постійно спілкується і яким повністю довіряє. «Саме в сім’ї 
беруть початок світогляд, ідейні й моральні переконання, етичні 
та естетичні ідеали і смаки, норми поведінки, трудові навички, 
ціннісні орієнтації. Тут дитина вперше прилучається до рідної 
мови, історії та культури свого народу, його традицій, звичаїв, 
обрядів, усього укладу життя» [8, с. 341]. 

У створеній В. Сухомлинським системі виховання важливе 
місце посідає спільна діяльність сім’ї та школи. Зокрема, у своїй 
праці «Павлиська середня школа» педагог зазначає: «Найбільш 
повноцінне суспільне виховання – це, як відомо, шкільно-сімей-
не. Сім’я з її взаєминами між дітьми і батьками – перша школа 
інтелектуального, морального, естетичного і фізичного вихован-
ня. Батько, мати, старші брати і сестри, дідусь і бабуся – перші 
вихователі дітей у дошкільному віці і лишаються ними, коли їхні 
вихованці пішли до школи. Духовне і морально-естетичне 
багатство сімейного життя – найголовніша умова успішного 
виховання дитини і в домашніх умовах, і в дитячому садку, і в 
школі» [8, с. 328].  

На думку В. Сухомлинського, шкільно-сімейне виховання 
не тільки дає змогу добре виховати молоде покоління, а й 
водночас є дуже важливою умовою вдосконалення моральної 
атмосфери сім’ї, батька і матері. «Без виховання дітей, без актив-
ної участі батька і матері в житті школи, без постійного 
духовного спілкування і взаємного духовного збагачення дорос-
лих і дітей неможлива сама сім’я як первинний осередок 
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суспільства, неможлива школа як найважливіший навчально-
виховний заклад і неможливий прогрес суспільства» [8, с. 293]. 

Одним із факторів, який виходить на перший план у процесі 
формування особистості, є міжособистісні відносини в сім’ї. 
Багато проблем, які виникають в родині та школі, стають не 
тільки виховними, а й соціальними. На жаль, сьогодні сім’я пере-
живає значні труднощі в реалізації свого виховного потенціалу. 
Так, О. Киян зазначає: «Реальна ситуація говорить про те, що 
спостерігається тенденція до погіршення якості сімейного вихо-
вання. Саме сім’я – природне та сприятливе середовище для 
підростаючої людини – зведена до примітивного рівня одягти, 
прохарчувати та покарати. Відбулися глибинні деформації в 
психології людей, які стали наслідком недостатнього материн-
ського та батьківського тепла, атмосфери щастя» [4, с. 10].  

При організації взаємодії сім’ї та школи слід окреслити мету 
та педагогічні умови цієї взаємодії. Її метою є залучення сімей до 
спільної зі школою соціальної діяльності, забезпечення взаєморо-
зуміння та спільної роботи у формуванні соціальних орієнтацій і 
творчого потенціалу дитини. Під педагогічними умовами розумі-
ють такий стан навчально-виховного процесу, який забезпечує 
досягнення педагогічних цілей; умови, які сприяють ефективній 
взаємодії сім’ї та школи [7, с. 26]. Батьки, не володіючи в доста-
тній мірі знаннями вікових та індивідуальних особливостей дітей, 
виховують їх, як правило, інтуїтивно. У таких сім’ях відсутні 
позитивні міжособистісні відносини між батьками та дітьми, які 
змушені шукати в таких випадках «авторитет» поза родиною. Ця 
проблема виникає також і в матеріально благополучних сім’ях, де 
діти не вміють протистояти доступним спокусам. 

У цій ситуації необхідно використовувати всі можливі 
форми та методи продуктивної взаємодії сім’ї та школи: підви-
щити педагогічну культуру батьків, шукати механізми спільної 
взаємодії, враховувати специфіку та інтереси сучасних дітей. 
Школа виконує функцію не тільки навчання та виховання, але й 
соціалізації учнів, сприяє формуванню життєвих компетентнос-
тей, розвитку соціальних якостей особистості, самостійності, 
створює спільне освітньо-культурне середовище, в якому живе та 
розвивається дитина. Тому першочерговим завданням нашої 
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школи є активізація батьківської участі в навчально-виховному 
процесі, знаходження різних шляхів прояву інтересу батьків до 
шкільного життя своїх дітей. Багато вчителів музики будують 
роботу на принципах співпраці педагогів та батьків, які 
підтримуються та впроваджуються спільно з адміністрацією, які 
передбачають етику взаємовідносин і спілкування з батьками; 
поінформованість батьків; рівність і повагу у відносинах 
педагогів і батьків; високу психологічну освіченість учителя. 

Сьогодні можна помітити самоусунення сім’ї від вирішення 
питань виховання та особистісного розвитку дитини. У багатьох 
сучасних сім’ях можна виділити ряд характерних проблем: 
фінансове забезпечення родини; різний віковий та інтелек-
туальний розвиток у родині; руйнування сімейних цінностей; 
дефіцит батьківської уваги та виховання дітей, зайнятість матерів 
на роботі; низький рівень організації та спільного проведення 
вільного часу в родині; недостатня увага до духовно-моральних і 
мистецьких цінностей. 

Мистецька діяльність розвиває художній смак, інтереси, 
здібності, культуру дітей. Важко переоцінити значення естетич-
них занять учнів, які можуть бути організовані особливо ефектив-
но в установах позашкільної освіти, клубах за інтересами тощо. 
Це інсценування, конкурси, шкільні свята, концерти, фестивалі, 
екскурсії, відвідування театрів і багато іншого. 

Єдність сім’ї і школи відіграє важливу роль у вирішенні 
завдань всебічного розвитку та виховання особистості школярів. 
Значення батьківського авторитету, роль педагогічного колективу 
та позашкільної системи освіти є найважливішими в навчально-
виховному процесі сучасної початкової школи, в тому числі й у 
процесі музичної освіти. 

Образно-художні форми роботи поєднують у собі такі 
справи дітей, де головним засобом впливу є спільне, переважно 
естетичне переживання. Головне тут – викликати сильні, глибокі 
колективні емоції, подібні тим, які люди відчувають в театрі, на 
святах, в інших аналогічних ситуаціях. Вихователь повинен уміти 
забезпечити спільні переживання дітей, завдяки яким вони 
стануть чутливішими, кращими. Значний потенціал мають такі 
форми, як концерт, вистава, свято тощо. 
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Вплив сім’ї на дітей настільки глибокий і багатогранний, 
батьки є первинним зразком суспільних відносин, з якими стика-
ється дитина з моменту народження, їхні погляди так міцно 
прищеплюються, що вчитель музики не може цим нехтувати. 
Музичне виховання в школі має доповнювати сімейне виховання. 
Дослідження вчених показують, що в багатьох сім’ях ненав’язли-
ва підтримка інтересу дитини до музики базується на багаторазо-
вому поверненні до одного й того ж музичного матеріалу й часто 
виражена в ігрових формах. У родині можна легко виховати бага-
то вмінь, необхідних і корисних для активної музичної діяльно-
сті, оскільки ці вміння в повсякденному спілкуванні зі старшими 
засвоюються дітьми без напруження, природно та з інтересом. 

На наш погляд, сімейною традицією має стати спільне 
слухання музики дітьми і батьками. Дослідження показали, що 
воно викликає значне підвищення інтересу до музики всіх членів 
сім’ї, підвищує рівень музичних знань, це стосується і спільних 
відвідувань спектаклів і концертів. 

Отже, без урахування впливу сім’ї музичне виховання в 
школі не може бути ефективним, бо саме в сім’ї як специфічному 
середовищі закладаються основи музичної культури особистості. 

Істотним чинником впливу школи на сімейне виховання є 
індивідуальна робота з батьками. Вона охоплює різні сторони 
музичного виховання та розвитку учнів, створення для цього 
необхідних домашніх умов і вимагає організації відповідних 
заходів взаємодії сім’ї і школи. Видами індивідуальної роботи з 
батьками можуть бути педагогічні консультації та практичні 
поради щодо поліпшення сімейного виховання. Особливо 
важлива індивідуальна робота вчителя музики з батьками тих 
учнів, які проявляють інтерес і здібності до вивчення мистецьких 
предметів або особливу музичну обдарованість. 

Висновки. З усього вищесказаного можна зробити висно-
вок, що успіх музичного виховання значною мірою залежить від 
єдності та узгодженості виховного впливу школи та сім’ї. Вони 
покликані всіляко зміцнювати авторитет школи і вчителя музики, 
виховувати дітей у дусі поваги до національних музичних 
традицій, любові до високохудожнього класичного, народного та 
сучасного мистецтва, формувати високі духовні якості. 
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Однією з істотних сторін спільної діяльності сім’ї та школи 
є єдиний підхід до реалізації цільових установок і підвищення 
змістовності музично-виховної роботи з учнями. Сім’я покликана 
допомагати школі в підготовці та вихованні ініціативних і 
освічених громадян нашої країни. Вельми важливо, щоб батьки 
добре усвідомлювали цільові установки музичного виховання, 
його завдання, форми та методи роботи. 

Музичне виховання передбачає розвиток і формування твор-
чих нахилів і здібностей учнів. Підтримуючи зв’язки з родиною, 
вчителі музики мають можливість глибше вивчати інтереси і 
захоплення дітей і сприяти їх розвитку. Водночас школа потребує 
того, щоб батьки заохочували музично-творчі нахили дітей, 
залучали їх до самостійної музичної діяльності, з розумінням 
ставилися до їх участі в роботі музичних гуртків, клубів за 
інтересами, допомагали у створенні домашніх мистецьких 
куточків тощо. Особливо вагоме значення має індивідуалізація та 
диференціація музично-освітньої роботи. Отже, взаємодія цих 
двох інститутів соціалізації у виховному процесі – головна умова 
ефективного музичного виховання та розвитку дитини. 
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СОЦИАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ШКОЛЫ И СЕМЬИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ  

И ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 

В статье актуализирована проблема взаимодействия школы и семьи в 
музыкальном обучении и воспитании учащихся общеобразовательных учебных 
заведений. Обоснована важность совместной учебно-воспитательной работы 
школы и семьи с детьми школьного возраста, выделены существующие 
проблемы. Определены задачи и принципы сотрудничества школьного учителя 
музыки с родителями. Значительное внимание уделено межличностным 
отношениям, индивидуальному подходу. Раскрываются формы деятельности 
педагогического коллектива и учителя музыки, роль семейных традиций в 
развитии музыкальных интересов учащихся, их знаний, умений и навыков. 

Ключевые слова: взаимодействие школы и семьи, личностные качества, 
школьно-семейное воспитание, повседневное общение, формы и методы 
работы, творческие наклонности. 

Tatiana Tereshchenko 

SOCIO-AXIOLOGICAL BASIS OF THE INTERACTION BETWEEN 
SCHOOL AND FAMILY IN THE MUSICAL TRAINING  

AND EDUCATION OF THE INDIVIDUAL 

The article attempts to actualize the problem of interaction between school and 
family in the music training and education students of secondary schools. The 
importance of joint educational work of school and families with school-age children 
is substantiates; the existing problems are highlighted. The tasks and principles of 
school music teachers to cooperation with parents are analyzed. Considerable 
attention is paid to interpersonal relations, personal approach. Forms of activities of 
the teaching staff are disclosed, the role of family traditions in the development of 
musical interests of students and their level of knowledge and skills is considered.. 

Keywords: interaction, personality, school, family education, everyday 
communication, forms and methods of work, creative inclinations. 
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ПЕДАГОГІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ЕТИКА 
 
 
 
УДК 378.4:398:37(477)                          Мирослава Вовк, 

м. Київ 
СТАНОВЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ФОЛЬКЛОРИСТИЧНОГО 
ОСЕРЕДКУ В ПЕРШІ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХ СТ. 
 
У статті охарактеризовано здобутки викладачів Львівського 

університету в розвитку теорії та практики вивчення фольклористики, у 
становленні львівського фольклористичного осередку в перші десятиліт-
тя ХХ ст. Досягнення викладачів зумовили утвердження професійних 
засад теорії та практики української фольклористики, наукових і освітніх 
традицій львівського фольклористичного університетського осередку, які 
розвиваються завдяки науковій, експедиційній, збиральницькій, педагогіч-
ній роботі викладачів сучасної кафедри фольклористики імені Філарета 
Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Ключові слова: українська фольклористика, Львівський 
університет, кафедра фольклору та етнографії, кафедра фольклористики 
імені Філарета Колесси. 

Постановка проблеми. Упродовж перших десятиліть 
ХХ ст. в українській освіті й науці кристалізувались фундамен-
тальні засади вивчення, дослідження, інтерпретації фольклорних 
текстів, що підтверджує послідовне використання в науковій та 
освітній практиці теоретично обґрунтованих понять: фольк-
лор / етнографія, фольклористика, фольклор / усна народна 
творчість / народна словесність тощо. В означений період було 
відкрито перші професійні інституції, у діяльності яких спостері-
галась тенденція централізації фольклористичної наукової думки, 
збиральницької роботи, видання фундаментальних наукових 
праць, навчальних посібників, підручників з фольклористики, 
періодичних часописів. Науковці, викладачі університетів були 
зорієнтовані на аналіз і творче використання зарубіжного досвіду 
вивчення фольклору, популяризацію здобутків вітчизняної 
фольклористики, етнології, етнографії, упровадження в універси-
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тетську підготовку фольклористичних та етнографічних курсів і 
спецкурсів. Ці досягнення були спродуковані знаковими в історії 
фольклористики особистостями – педагогами, викладачами 
класичних університетів, яких характеризувала дієва національно 
свідома та толерантна щодо інших етносів позиція, аксіологічна 
спрямованість фольклористичної (наукової і педагогічної) 
діяльності, застосування міждисциплінарного підходу до дослід-
ження фольклору (у контексті антропології, музикознавства, 
психології, літературознавства тощо). В умовах класичних 
університетів формувалась еліта професійних педагогів-фолькло-
ристів, етнографів, чий науковий доробок, професійний досвід, 
педагогічна майстерність на основі традицій вивчення народної 
словесності зумовили розвиток української фольклористики як 
унікальної науково-освітньої галузі. 

Аналіз досліджень і публікацій. Розвиток української 
фольклористики на культурологічних, полікультурних, аксіоло-
гічних засадах пов’язаний передусім із Львівським університе-
том, із діяльністю першої кафедри фольклору та етнографії, 
викладачів-літературознавців, які опосередковано досліджували 
фольклорний досвід українців і слов’янських, європейських етно-
сів. Окремі результати наукової, видавничої, збиральницької, 
навчально-методичної діяльності викладачів Львівського 
університету перших десятиліть ХХ ст. аналізували І. Бере-
зовський, Я. Гарасим, М. Гнатюк, С. Грица, Л. Кияновська, 
Г. Сокіл, Р. Тарнавський та ін. Зважаючи на фрагментарний 
характер аналізу фольклористичної спадщини, наукової і 
педагогічної діяльності львівських викладачів-фольклористів, 
метою статті є аналіз здобутків викладачів Львівського 
університету в розвитку теорії та практики вивчення 
фольклористики, у становлення львівського фольклористичного 
осередку перших десятиліть ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу. Передумови заснування 
першої кафедри фольклору та етнографії (1939 – 1947) були 
закладені впродовж другої половини ХІХ ст. викладачами 
Університету Яна Казимира. Зокрема, перший завідувач кафедри 
руської (української) словесності Яків Федорович Головацький 
(1814 – 1888), лінгвіст, етнограф, поет, священик, співзасновник 
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об’єднання «Руська трійця», обґрунтував нову для середини 
ХІХ ст. ідею вивчення народної словесності: усна народна 
творчість, народний побут є основою пізнання власного народу, 
його менталітету, його місця у світовому контексті, що й 
визначило напрями розвою «руської словесності». З ім’ям 
доктора філософії, професора «руської» мови і літератури, 
засновника товариства «Просвіта», голови філологічної секції 
Наукового товариства імені Тараса Шевченка, декана філософсь-
кого факультету, завідувача кафедри української (руської) 
словесності Університету Яна Казимира (1867 –1894) Омеляна 
Михайловича Огоновського (1833 – 1894) пов’язаний новий етап 
вивчення народної словесності, що відзначався історико-
хронологічним підходом до вивчення українського літературного 
процесу, обґрунтуванням методологічних засад викладання 
лінгвістичних і літературознавчих курсів народною, розмовною 
мовою. О. Огоновський розвинув ідею Я. Головацького про те, 
що історія української літератури – історія «самостійної 
словесності, що має своїм основним рушієм внутрішні причини 
саморозвитку» (М. Гнатюк [1, с. 58]). О. Огоновський у межах 
авторського філологічного семінару спрямовував майбутніх 
філологів до українознавчих, фольклористичних досліджень, 
зокрема, був наставником майбутнього відомого фольклориста, 
етномузиколога, засновника першої кафедри фольклору та 
етнографії Ф. Колесси.  

Таким чином, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. сформу-
вались наукові засади та традиції освітньої практики вивчення 
фольклору, що зумовило процеси інституалізації та професіона-
лізації у фольклористичній галузі в перші десятиліття ХХ ст. 
Означені процеси були спродуковані знаковими постатями в 
історії розвитку фольклористики, засновниками львівського 
фольклористичного осередку. 

В історію становлення української освіти, розвитку україно-
знавчої думки Олександр Михайлович Колесса (1867 – 1945) 
увійшов як талановитий громадський діяч, освітянин-реформа-
тор. Його постать є знаковою у процесі виховання і навчання 
молоді на українознавчих засадах, у кристалізації фундаменталь-
них традицій освіти в Україні і за кордоном. Учень О. Огоновсь-
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кого, О. Колесса закінчив Університет Яна Казимира, у якому 
пізніше впродовж 1895 – 1899 рр. обіймав посаду завідувача 
кафедри руської (української) словесності. Очолюючи диплома-
тичну місію ЗУНР у Римі, перебуваючи на посаді депутата 
австрійського парламенту, О. Колесса сприяв становленню освіти 
Галичини на українознавчій основі: був одним із ініціаторів 
заснування українських шкіл у Празі, брав участь у відкритті 
Кам’янець-Подільського університету. З 1921 р. до кінця життя 
О. Колесса проживав і працював у Празі: впродовж 1923 –
1939 рр. був професором Карлового університету, став одним із 
засновників Українського Вільного університету, його кількара-
зовим ректором [7]. 

Наукові розвідки фольклористичного та етнографічного 
спрямування О. Колесси («Українські народні пісні в поезіях 
Богдана Залєського» (1892), «Люнарно-астральний методологіч-
ний сюжет у старинній українській колядці» (1930), «Головні 
напрями й методи в розслідах українського фольклору» (1927)) 
засвідчують застосування історико-порівняльного методологіч-
ного інструментарію, що утверджувався в українському літерату-
рознавстві й фольклористиці наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
Ці спроби репрезентують спрямованість педагога-науковця до 
систематизації досягнень фольклористичної думки в Україні, 
особливу увагу до текстологічного аналізу творів народної 
словесності. Означена проблематика у стимулюванні науково-
дослідницької роботи студентської молоді, якою опікувався 
О. Колесса, становила базову основу їх професійного 
самовдосконалення. 

Фольклорист, етнограф, музикознавець, літературознавець, 
композитор, дійсний член Наукового товариства імені Тараса 
Шевченка, ВУАН Колесса Філарет Михайлович (1871 – 1947) 
навчався у Віденському університеті, де здобував знання з музич-
них дисциплін у видатного австрійського композитора і органіста 
А. Брукнера, закінчив філософський факультет Університету Яна 
Казимира, був членом співацького товариства «Львівський 
Боян». У Львівському університеті він, на переконання С. Грици, 
«тяжів до тієї передової молоді, ідейним натхненником якої був 
І. Франко. В особі письменника він знайшов підтримку в своїх 
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починаннях на ниві фольклористики (у 1890 р. в журналі 
«Народ» І. Франко опублікував першу фольклорну розвідку 
Ф. Колесси «Людові вірування на Підгір’ю в селі Ходови-
чах») [2, с. 13]). 

Педагогічна діяльність Ф. Колесси була пов’язана з гімназі-
ями у Львові, Стрию, Самборі. У 1918 р. учений захистив дисер-
тацію у Віденському університеті й отримав вчене звання докто-
ра філології. З 1939 р. він обіймав посаду завідувача першої кафе-
дри фольклору та етнографії (після його смерті у 1947 р. кафедра 
припинила своє існування, була відроджена у 1990 р.). З 1940 р. 
він був керівником львівського філіалу Інституту фольклору АН 
УРСР, директором музею етнографії у Львові. Цілісно його 
значення для розвитку української фольклористики – академічної 
та університетської – визначено сучасниками так: «Ф. Колесса 
сказав нове слово … саме завдяки рідкісному поєднанню в його 
особі етнографа, музикознавця і філолога» [4, с. 23].  

З постаттю Ф. Колесси пов’язаний прогресивний поступ 
української фольклористики в науково-освітньому середовищі, 
що засвідчило певне «визрівання» власне вітчизняного фолькло-
ристичного досвіду, накопиченого впродовж ХІХ ст. завдяки 
зусиллям педагогів, учених-фольклористів. Ф. Колесса є автором 
двох навчально-методичних видань, в основу яких покладено 
культурологічний, контекстний підходи до аналізу народної 
словесності, що відповідно сприяло формуванню дослідницької 
культури, текстологічних умінь майбутніх фахівців («Огляд 
українсько-руської народної поезії» (1905) та «Українська усна 
словесність» (1938)). Остання праця Ф. Колесси є фундаменталь-
ною фольклористичною розвідкою, якою послуговуються педаго-
ги в сучасній університетській практиці, адже у ній комплексно 
обґрунтовано методологічні засади фольклору та фольклорис-
тики, висвітлено найвагоміші результати з історії фольклористи-
ки, зафіксовано першоджерельний матеріал за фольклорними 
жанрами. 

В основу викладання курсу фольклору у Львівському 
університеті у 1930 – 1940-х рр. було покладено антропологічний, 
культурологічний, контекстний підходи до вивчення фольклор-
ного досвіду. Цьому сприяла науково-дослідницька діяльність 
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Ф. Колесси, його педагогічна майстерність. Необхідно зауважити, 
що він один із перших визначив сутність базового поняття 
«фольклор», теоретично розмежував дефініції наук «фолькло-
ристика» та «етнографія», окреслив інтерферентні зв’язки фольк-
лористики з іншими науками, визначив методологічний інстру-
ментарій аналізу фольклору (зокрема, порівняльні методи дослід-
ження), а також сприяв інтердисциплінарному розмежуванню 
напрямів фольклористики (етномузикологія, теоретична фолькло-
ристика, текстологія тощо). 

Однодумцем Ф. Колесси був викладач кафедри фольклору 
та етнографії Львівського університету Скорик Михайло Михай-
лович (1895 – 1981) – доктор філософії Віденського (1923) і 
Краківського (1924) університетів. Він закінчив докторат Віден-
ського університету, 11 років працював у етнографічному музеї 
«Бойківщина» в Самборі (1928 – 1939). Б. Фільц доводить, що 
педагогічна робота була найважливішим напрямом його діяль-
ності, справою всього життя: «Був викладачем української 
приватної жіночої семінарії в Самборі, директором самбірської 
української гімназії «Рідна школа», за радянських часів – серед-
ньої школи №1, викладав у І українській гімназії Львова історію 
та географію» [8, с. 67]. На запрошення Ф. Колесси М. Скорик 
працював штатним співробітником львівського відділу фолькло-
ру та етнографії при Інституті фольклору АН УРСР. Після смерті 
завідувача (березень 1947 р.) був призначений М. Рильським на 
посаду виконувача обов’язки керівника відділу у Львові, однак 
вже у жовтні 1947 р. родина Скориків була вивезена у Сибір 
(до 1957 р.), де «відомий історик продавав квитки у міській 
лазні» [8, с. 68]. 

Фольклористично-етнографічна діяльність М. Скорика 
включала науково-збиральницький та педагогічний напрями, які 
синтезувались завдяки одночасній роботі на кафедрі фольклору і 
етнографії у Львівському університеті та львівському філіалі 
Інституту фольклору АН УРСР. І. Коваль-Фучило на основі 
архівних джерел наводить відомості про те, що співробітники 
львівського відділу фольклору та етнографії намагались повно-
цінно працювати в умовах заідеологізованих наказів, розпоряд-
жень радянської влади, вказівок центрального відомства (Інсти-



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 11 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 11 

 

46 

туту фольклору АН УРСР) з метою збереження власного життя, 
можливості працювати над студіюванням фольклору [3, с. 12-13]. 
Про це свідчить праця М. Скорика «Слідами рейдів двічі героя 
Радянського Союзу генерала Ковпака» (1946) та ін. Найвідоміші 
праці ученого – «Архів фольклорних записів акад. Д. Яворниць-
кого (1940 – 1945), «Бойківщина» (1944 – 1947), рукописи праць 
«Семен Палій – білоцерківський полковник» (1947), «Матеріали 
до ґенезису народного орнаменту» (1946) та ін. Їхня проблемати-
ка засвідчує: вчений-ерудит, педагог-практик обстоював ідею 
контекстного дослідження фольклору у зв’язку з етнографічним 
матеріалом, з історичними процесами на основі вивчення регіона-
льної специфіки. На жаль, фольклористична діяльність М. Скори-
ка в науковому та педагогічному напрямах недостатньо реалізу-
валась через ідеологічні утиски. 

Учнем М. Скорика став його син – Мирослав Скорик, у май-
бутньому викладач Київського державної консерваторії іме-
ні П. Чайковського, професор Львівської консерваторії, член 
Спілки композиторів України, керівник камерного оркестру 
Вищого музичного інституту імені М. Лисенка, всесвітньо 
відомий композитор, який працює в неофольклорному напрямі. 

В історію становлення фольклористики як науково-освітньої 
галузі Адам-Роберт Альфредович Фішер (1889 – 1943) увійшов як 
доктор філології, професор етнології, член Наукового товариства 
у Львові, Наукового товариства у Варшаві, член багатьох слов’-
янських академій. Будучи студентом філософського факультету 
Львівського університету, А. Фішер мав можливість відвідувати 
«етнографічний консерваторіум – практичні заняття, присвячені 
джерелам із етнографії поляків, які проводив завідувач тодішньої 
кафедри етнології С. Цішевський» [6, с. 40]. Кілька років моло-
дий дослідник стажувався у Відні, Празі, Будапешті, Римі, 
навчався за спеціальністю «етнологія та етнографія» на філософ-
ському факультеті Берлінського університету. На період його 
професійного становлення припадає написання фольклорис-
тичних праць: про фольклорні та народні вірування («Народний 
пісенник Порембовича», «Мотив відквітаючої зірки», «Казка про 
Кракуса», «Байка про обдерту козу», «Польські народні виста-
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ви»), про обрядовість поляків (монографія «Поховальні звичаї 
польського народу» (1921)) тощо. 

А. Фішер був затверджений на посаді доцента кафедри 
антропології та етнології (з 1924 р. – екстраординарного професо-
ра, завідувача кафедри етнології зі спеціальним оглядом етногра-
фії польських земель та Етнологічного інституту при цій кафе-
дрі). Упродовж 1920 – 1930-х рр. педагог викладав ряд етнолого-
етнографічних та фольклористичих курсів і спецкурсів, змісто-
вим компонентом яких був фольклорний досвід європейських, 
слов’янських, народів: «Культура польського народу на тлі куль-
тури східних народів», «Казки польського народу», «Слов’янська 
демонологія», «Календарні звичаї польського народу», «Етно-
графія західних і південних слов’ян», «Етнографія Болгарії», 
«Етнографія Помор’я» та ін. [6, с. 44]. Викладач розробив кілька 
навчально-методичних праць, серед яких відзначимо «Нарис 
етнографії Південно-Східної Польщі», який вміщував розділ про 
етнографічну специфіку українського етносу, його окремих 
етнічних груп. 

Одним із важливих досягнень А. Фішера є налагодження 
наукових контактів із етнологами, народознавцями Австрії, Італії, 
Німеччини, Румунії, Франції тощо. У змісті джерелознавчих, 
фольклорно-етнографічних праць А. Фішера прослідковується 
утвердження полікультурного підходу до дослідження, аналізу 
фольклору слов’янських народів. Його реалізація відбувалась у 
процесі викладання фольклористичних та етнографічних дисцип-
лін. Це не могло не позначитись на професійному зростанні 
майбутніх філологів та істориків, на формуванні в них дослід-
ницьких умінь у напрямі зіставлення фольклорних творів, 
етнографічної специфіки різних слов’янських етносів.  

Р. Тарнавський на основі архівних джерел констатував, що з 
жовтня 1939 р. А. Фішер повинен був викладати курси «Головні 
етнологічні питання на просторі Європи», «Етнографія давніх 
прусів» і практичні заняття з етнографії Польщі; керувати 
етнологічним семінаром [6, с. 48]. Водночас із причини реоргані-
зації Університету Яна Казимира у Львівський національний 
університет імені Івана Франка (і відкриття як окремих інститу-
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цій історичного і філологічного факультетів) була створена 
перша кафедра фольклору та етнографії на чолі з Ф. Колессою. 
А. Фішера було затверджено на посаду професора цієї кафедри. 

В історії становлення фольклористики в університетських 
умовах А. Фішер – один із перших науковців-практиків, який 
комплексно досліджував фольклор європейських народів і 
ретранслював власні наукові здобутки у професійну підготовку 
майбутніх філологів, істориків. Не позбавлені ідеологічного 
польського впливу, його наукові праці, зміст лекційних матеріа-
лів засвідчують застосування методологічного інструментарію 
європейських етнографічних та фольклористичних шкіл, що 
передбачало впровадження порівняльно-зіставних прийомів 
дослідження фольклору в контекстному вимірі, у зв’язку з антро-
пологічними, етнографічними та етнологічними особливостями 
слов’янських, європейських народів.  

Серед відомих філологів, які шляхом копіткого дослідниць-
кого пошуку розвивали напрями української фольклористики, 
розширювали межі проблематики фольклористичних, літературо-
знавчих, мовознавчих досліджень, вирізняється постать Михайла 
Степановича Возняка (1881 – 1954). Із 1939 р. він обіймав посаду 
професора, а впродовж 1944 – 1954 рр. – завідувача кафедри 
української літератури Львівського університету. Зміст його 
фундаментальної праці «Історія української літератури» (1920 – 
1924), на думку О. Шутак, підтверджує, що педагог-науковець 
розвивав «теорію І. Франка та інших учених про паралельне 
існування впродовж тисячоліть двох форм словесності – усної та 
писемної, про взаємодію фольклору і літератури» [9, с. 4], 
відповідно він вважав, що з міфології беруть початок пісні, 
перекази, народні казки та ін. М. Возняк ґрунтовно досліджував 
проблему фольклоризму літератури, активною була його діяль-
ність у напрямі аналізу старих рукописів із записами творів 
української народної словесності (зокрема, він знайшов та 
інтерпретував збірник українських пісень і дум Кондрацького 
кінця XVII ст.). Результати наукової рефлексії у галузі 
фольклористики М. Возняка мали вплив на оновлення змісту 
філологічних дисциплін, на спрямованість дослідницької 
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діяльності студентської молоді, що сприяло формуванню 
наукової культури майбутніх літературознавців і фольклористів, 
учителів-філологів, їхньої мотивації збирати, інтерпретувати, 
систематизувати фольклорні тексти.  

Утвердженню текстологічного напряму в українській фольк-
лористиці сприяла професійна діяльність професора, завідувача 
кафедри слов’янської філології (1944 – 1950) Львівського універ-
ситету Іларіона Семеновича Свенціцького (1876 – 1956). Отри-
мавши вищу освіту на фізико-математичному факультеті Львівсь-
кого університету, він був вільним слухачем історико-філологіч-
ного факультету Петербурзького університету та Археологічного 
інституту, певний час поглиблював філологічні знання у Віден-
ському університеті. Згідно з висновками Г. Сокіл, «найбільшу 
частину свого життя (1905 – 1952) І. Свенціцький віддав музейній 
справі, перебуваючи на посаді директора Національного музею у 
Львові, львівського відділення Інституту мовознавст-
ва» [5, с. 381]. У фольклористичній галузі його внесок полягає в 
підготовці циклу колядок і щедрівок одного бойківського села, до 
інтерпретації яких був застосований текстологічний аналіз. 
Г. Сокіл зауважила, що «для польового обстеження він взяв 
архаїчні пласти – колядки, щедрівки, замовляння, що відтворю-
ють як язичницьке, так і християнське світобачення і світорозу-
міння» [5, с. 384]. Майбутніх філологів І. Свенціцький орієнтував 
на ґрунтовну інтерпретацію фольклорних текстів, що, звичайно, 
сприяло формуванню їх інтерпретаційно-дослідницьких умінь. 

Висновки. Отже, у перші десятиліття ХХ ст. у Львівському 
університеті сформувалась плеяда педагогів-фольклористів, 
етнографів-професіоналів, аксіологічно спрямована наукова і 
педагогічна діяльність яких зумовила утвердження професійних 
засад української фольклористики. Львівські викладачі створили 
першу кафедру фольклору та етнографії (Ф. Колесса), діяльність 
якої спрямовувалась на дослідження фольклорного досвіду 
українського, слов’янських, європейських народів у контексті 
аксіологічного, культурологічного, полікультурного підходів. 
Значними досягненнями викладачів було дослідження фольклору 
європейських народів крізь призму антропологічних студій, 
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вивчення регіональної специфіки фольклорної традиції у зв’язках 
з історичними процесами, локально-етнографічною естетикою, 
текстологічна інтерпретація фольклорних текстів, обґрунтування 
методологічних засад етномузикознавства як провідного напряму 
української фольклористики, порівняльно-зіставний аналіз 
фольклору європейських, слов’янських народів, його естетич-
ного, жанрологічного, стилістичного вимірів крізь призму 
полікультурного підходів. Ці та інші досягнення викладачів 
Львівського університету в перші десятиліття ХХ ст. зумовили 
утвердження професійних засад теорії та практики української 
фольклористики, наукових і освітніх традицій львівського фольк-
лористичного університетського осередку, які розвиваються 
завдяки науковій, експедиційній, збиральницькій, педагогічній 
роботі викладачів сучасної кафедри фольклористики імені Філа-
рета Колесси Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 

Перспективою подальших досліджень має бути аналіз 
діяльності викладачів Львівського університету в контексті 
становлення системи фольклористичної підготовки майбутніх 
учителів-філологів, фольклористів. 

Список використаної літератури 
1. Гнатюк М. Літературознавчі концепції в Україні другої половини ХІХ – 
початку ХХ сторіччя / Михайло Іванович Гнатюк. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2002. – 207 с. 

2. Грица С. Й. Філарет Михайлович Колесса [1871 – 1947. Композитор] / Софія 
Йосипівна Грица. – К. : Держ. вид-во образотворчого мистецтва і музичної    
л-ри УРСР, 1962. – 112 с.  

3. Колесса Ф. М. Основа української етнографії й фольклористики на Західних 
областях УРСР: листування Ф. Колесси й М. Азадовського / [упоряд., 
підготовка тексту, передмова, коментарі, додатки, покажчик І. Коваль-
Фучило]. – К. : Логос, 2011. – 239 с.   

4. Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ – 
ХХ століття (з нагоди 130-річчя від дня народж. академіка Філарета Колесси 
та 100-річчя від дня народж. академіка Миколи Колесси) : зб. наук. пр. та 
матеріалів. – Вип. 5. – Львів, 2005. – 475 с. – (Серія «Українська філологія: 
школи, постаті, проблеми).  

5. Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої третини 
ХХ століття: історико-теоретичний дискурс : [монографія] / Ганна Сокіл. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 588 с.  



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 11 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 11 

 

51 

6. Тарнавський Р. Пам’яті Адама Фішера. Життєпис професора етнології 
Львівського університету / Роман Тарнавський // Народна творчість та 
етнологія. – 2013. – №5. – С. 40-53.  

7. Українці у світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/293091aab71b30f6. – Загол. з 
екрану. – Мова укр.  

8. Фільц Б. Мирослав Скорик – нащадок старовинного галицького роду 
Савчинських / Богдана Фільц // Наук. вісник Нац. музичної академії України 
імені П. І. Чайковського : зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. 10: Мирослав Скорик: 
матеріали, присвяч. 60-річчю від дня народж. М. М. Скорика. – С. 57-68.  

9. Шутак О. С. Фольклористична думка в Галичині 20-30-х рр. ХХ ст. 
(К. Сосенко, Ф. Колесса, І. Свенціцький) : автореф. дис. … канд. філол. наук; 
10.01.07 «Фольклористика» / Олеся Степанівна Шутак ; Львівський нац. ун-т 
імені Івана Франка. – Львів, 2003. – 20 с. 

Мирослава Вовк 
СТАНОВЛЕНИЕ ЛЬВОВСКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКОЙ 

УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЯЧЕЙКИ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ХХ В. 
В статье проанализированы достижения преподавателей Львовского 

университета в развитии теории и практики изучения фольклористики, 
в становлении львовской фольклористической ячейки в первые десятилетия 
ХХ в. Достижения преподавателей обусловило утверждение профессиональных 
основ теории и практики украинской фольклористики, научных и образо-
вательных традиций львовской университетской фольклористической ячейки, 
которые развиваются благодаря научной, экспедиционной, педагогической 
работе преподавателей современной кафедры фольклористики имени Фи-
ларета Колессы Львовского национального университета имени Ивана Франко. 

Ключевые слова: украинская фольклористика, Львовский университет, 
кафедра фольклора и этнографии, кафедра фольклористики имени Филарета 
Колессы. 

Myroslava Vovk 
BEGINNING OF LVIV UNIVERSITY FOLKLORE CENTRE  

IN THE FIRST DECADES OF THE ХХth CENTURY 
The achievements of Lviv University teachers in developing theory and practice 

of studying folklore, in the beginning of Lviv folklore centre in the early decades of the 
twentieth century are analyzed in this article. The University’s formation of the 
folklore and literature teachers’ galaxy, axiologically directed at the scientific and 
pedagogical activity, which led to the establishment of professional principles of the 
Ukrainian folklore, is generalized. Lviv teachers created the first department of 
Ethnography and Folklore, its activity was directed to the study of the folk experiences 
of Ukrainian, Slavic, European nations in the context of axiological, cultural, 
multicultural approaches. The study of European nations’ folklore in the light of 
anthropological studies, the study of regional specificity folk tradition in connection 
with historical processes, local-ethnographic aesthetics, textual interpretation of 
folklore texts, study of ethnomusicology’s methodological principles as a leading trend 
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of the Ukrainian folklore, comparative analysis of comparable European and Slavic 
folklore, its aesthetic, genre, stylistic dimensions through the prism of multicultural 
approach were the most significant achievements of teachers. These and other 
achievements of Lviv University teachers in the early decades of the twentieth century 
resulted in establishing the main professional principles of Ukrainian folklore’s theory 
and practice, scientific and educational traditions of Lviv university folklore centre 
which are constantly developing through scientific dispatching, gathering, 
pedagogical work of teachers of the modern folklore department named after Filaret 
Kolessi in Lviv National Ivan Franko University. 

Keywords: Ukrainian folklore, Lviv University, the department of Ethnography 
and Folklore, the department of Folklore named after Filaret Kolessi. 
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МИСТЕЦТВО У ВИХОВАННІ МОРАЛЬНОЇ 
САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

У статті розглядається значення мистецтва у вихованні моральної 
самосвідомості учнівської молоді. Обґрунтовується актуальність проблеми 
розвитку цілісної системи гуманістичних моральних підходів до виховання 
учнівської молоді та систематизуються основні складові феномену 
«моральна самосвідомість». Презентуються оптимальні способи викорис-
тання широкого спектру виховних функцій мистецтва, в тому числі 
образотворчого мистецтва та арт-терапевтичних засобів. 

Зміст статті може успішно використовуватися викладачами 
різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з 
виховання учнівської молоді засобами мистецтва, як у навчальному процесі, 
так і в факультативній та позакласній виховній роботі.  

Ключові слова: виховання моральної самосвідомості, учнівська 
молодь, образотворче мистецтво, арт-терапія. 

 

Постановка проблеми. В умовах еволюції сучасного 
суспільства на засадах демократизації, духовності, естетичних та 
етичних цінностей пріоритетним в освіті та вихованні учнівської 
молоді є ствердження принципів гуманізму, високої моральності, 
милосердя, поважного ставлення до кожної без винятку людини.  

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження базується на 
положеннях наукових досліджень багатьох учених: філософів, 
психологів, педагогів, мистецтвознавців (Г. Айзенк, Г. Балл, 
М. Бердяєв, І. Бех, В. Біблер, Д. Богоявленська, А. Брушлинсь-
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кий, Л. Виготський, А. Грецов, А. Дістервег, О. Леонтьєв 
М. Лещенко, А. Маслоу, В. Моляко, А. Петровський, Я. Понома-
рьов, В. Рибалка, Д. Рід, К. Роджерс, В. Роменець, О. Рудницька, 
В. Сухомлинський, Е. Фромм та ін.) стосовно того, що моральна 
самосвідомість, яка відображає спрямованість морального 
сумління людини всередину самої себе, розкриває рівень 
опанування цінностей морального життя людства та творення 
власної особи згідно з вимірами людяності. До таких цінностей 
(якостей) особистості належать: свобода, гідність, відповідаль-
ність, совість і самоствердження, котрі, за нашим переконанням, 
в сучасних умовах особливо ефективно можна виховувати 
мистецькими та арт-терапевтичними засобами. 

Для повнішого розуміння досліджуваного процесу доцільно 
згадати трактування дефініції «самосвідомість» вітчизняним 
ученим-психологом В. Рибалкою, який вважає, що це поняття 
відносно особистості необхідно розглядати за такими компонен-
тами, як: а) потребово-мотиваційний; б) інформаційно-пізнаваль-
ний; в) цілеутворюючий; г) емоційно-почуттєвий; д) операційно-
результативний [4, с. 343]. 

У такому контексті на особливу увагу заслуговують виснов-
ки видатного філософа і психолога Е. Фромма, який підкреслю-
вав, що підхід до осягнення людської особистості включає 
розуміння взаємозв’язку людини і світу, взаємостосунків з інши-
ми людьми, а також розуміння особою самої себе. Відповідно, 
саме цей напрям у своїх дослідженнях обирав учений, сповіду-
ючи «плодотворну орієнтацію» людини, що означає «фундамен-
тальну установку, спосіб відносин у всіх сферах людського 
досвіду», яка «втілює ментальну, емоційну і сенсорну реакцію на 
інших людей і на самого себе» [7, с. 90]. 

Таким чином, варто погодитися з тим, що образ «Я» певною 
мірою вписується в структуру особистості та виступає як устано-
вка відносно самого себе, котра має три компоненти: когнітив-
ний, емоційно-оцінний і поведінковий. Відтак, образ «Я» висту-
пає і передумовою, і наслідком соціальної взаємодії, оскільки 
фактично «Я-образ» є не статичним, а передусім динамічним 
утворенням особистості індивіду [3, с. 408]. 
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Вибір мистецтва як засобу виховання моральної самосвідо-
мості учнівської молоді має бути цілеспрямованим, оскільки 
наше сьогодення підтверджує положення про важливість 
взаємозв’язку мистецтва та особистості. 

Мета статті – обґрунтувати положення про те, що нині 
цілком послідовним і доцільним у дослідженні проблеми 
виховання моральної самосвідомості учнівської молоді засобами 
мистецтва є пошук оптимальних умов для формування духовно 
багатої, творчої, морально свідомої та по-справжньому вільної 
зростаючої особистості. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що в юнацькому віці 
особливо активізується прагнення до самосприйняття, до 
усвідомлення свого місця в житті й самої себе як суб’єкта 
відносин із оточуючими людьми. Тобто формується образ влас-
ного «Я» («Я-образ» відносно «Я-концепції»). При цьому важ-
ливо брати до уваги погляди відомого психолога-дослідника 
А. Петровського, який вважав образ «Я» відносно стійкою, не 
завжди усвідомленою та пережитою індивідом, неповторною 
системою уявлень про самого себе, на основі якої він будує свою 
взаємодію з іншими людьми [3, с. 408]. 

Сучасні проблеми виховання зростаючої особистості за 
допомогою мистецтва було ґрунтовно досліджено відомим есте-
тиком і мистецтвознавцем – Г. Рідом, який у середині минулого 
століття розробив оригінальну педагогічну концепцію «Вихо-
вання через мистецтво» («Education through Art») і тому згодом, у 
якості почесного президента очолив «Міжнародне товариство 
виховання через мистецтво» (INSEA), котре впродовж довгого 
часу вирішувало зазначені проблеми [8, с. 15]. 

У своїй праці «Виховання через мистецтво» Г. Рід обґрунто-
вував визначну роль мистецтва у вихованні особистості. Водно-
час, наріжним питанням для вченого було практичне приведення 
у відповідність інтелекту й чуттєвості людини, її особистісного 
розвитку засобами мистецтва. При цьому, необхідно зауважити, 
що естетичне виховання розумілося вченим не лише як естетичне 
сприйняття, але, перш за все, як творчість. Для прикладу, Г. Рід 
вважав, що «виховання через мистецтво» дозволяє кожному 
виражати назовні «сховане» у психіці в такий спосіб, як це 
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робить людина-митець. Більше того, дослідник називав «вихо-
вання через мистецтво» панацеєю для сучасного суспільства та 
рекомендував використовувати його як універсальні ліки, котрі 
сприятимуть гармонійному розвитку як окремої особистості, так і 
суспільства загалом [8, с. 82]. 

Визначну роль у дослідженні феномену самосвідомості як 
основи усіх суто людських проявів особистості: духовності, дару 
мови, почуттів (моральних, релігійних, художніх) – відіграють 
праці К.Ушинського, який мудро зауважував, що саме це має 
бути найважливішим завданням розвитку та виховання людини і 
що, передусім, освіта має формувати «людину», а вже потому з 
розвинутої особистості готувати певного фахівця, відданого обра-
ній справі всією повнотою його індивідуальних нахилів і 
обдарувань [6]. 

Цілком справедливими слід визнати переконання істинного 
цінителя краси, українського вченого-педагога В. Сухомлинсь-
кого, який підкреслював, що справжнє пізнання мистецтва почи-
нається там, де людина осягає прекрасне для себе, для повноти 
свого духовного життя, живе у світі мистецтва, прагне прилуча-
тися до прекрасного. Головний сенс виховання особистості він 
убачав у тому, щоб для підростаючого покоління людські відно-
сини були потенційними засадами збагачення духовності, 
моральності й естетичної досконалості. Таким чином, В. Сухом-
линський переконливо наголошував, що «могутнім джерелом 
моральної чистоти, духовного багатства», вважаючи найважливі-
шими завданнями виховання те, щоб навчити людину «бачити у 
красі навколишнього світу духовне благородство, доброту, 
сердечність і на основі цього утверджувати прекрасне в 
собі» [5, с. 369]. 

Безсумнівним є те, що мистецтво впливає на особистість, 
певною мірою виховуючи та вдосконалюючи її, а особистість 
знаходить у мистецтві задоволення широкого діапазону важливих 
для неї потреб і підтримує певну емоційну стійкість. Але 
насамперед мистецтво сприяє входженню людини у світ краси, 
стає для неї важливим орієнтиром щодо певних пізнавальних і 
культурних цінностей.  
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Завдання мистецтва полягають у: розвитку усвідомлення 
явищ художньої культури та їх ролі в житті людини, суспільства; 
вихованні активного естетичного ставлення до явищ дійсності та 
мистецтва; систематичному і цілеспрямованому розвитку візуаль-
ного та естетичного сприймання; формуванні практичних нави-
чок і вмінь у різних видах творчої діяльності; виявленні та 
вдосконаленні художньо-творчих здібностей; послідовному 
формуванні культури та гармонійному розвитку особистості.  

Використання образотворчого мистецтва у вихованні 
моральної самосвідомості учнівської молоді є чи не найефек-
тивнішим способом, адже саме цей вид мистецтва завдяки своїй 
універсальності виховує зростаючу особистість і розвиває її 
емоційно-почуттєву сферу, загальну та естетичну культуру, 
поглиблює знання та навчає бачити у красі оточуючого світу, в 
красі людських відносин духовне благородство, доброту, сердеч-
ність і на цій основі здатність стверджувати прекрасне в самому 
собі, тобто бути цілісною особистістю. 

Сучасне мистецтвознавство відносить образотворче мисте-
цтво до так званих «візуальних» видів мистецтва, які, з одного 
боку, є каналом одержання максимального обсягу інформації про 
навколишній світ, а з іншого – дієвим засобом виховання та 
формування почуттєво-емоційної сфери людини (за висловом 
Л. Виготського, «суспільною технікою почуттів»). Історично 
склалися такі стійкі форми існування та розвитку образотворчого 
мистецтва, які називають видами, основні з них: живопис 
(малярство), графіка, скульптура, декоративно-ужиткове мисте-
цтво. Нині до групи візуальних видів мистецтва вчені ще додають 
дизайн, художню фотографію, комп’ютерну графіку, архітектуру 
та ін. Базисом образотворчого мистецтва є естетичне, художньо-
образне відтворення реальної дійсності у видимому предметному 
вигляді. Тобто образотворче мистецтво дає статичне репроду-
кування світу в його зримому, почуттєво-вірогідному бутті й 
будується на схожості та подібності образів і реальності. 
Візуальна схожість, подібність образу та реальності – характерна 
риса образотворчого мистецтва. Втім, митці образотворчого 
мистецтва у своїх творах відтворюють реальність, при цьому не 
копіюючи її, а створюючи художні образи, які називають специ-
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фічною формою відображення дійсності, що виявляє загальне 
через конкретне, індивідуальне й виникає у творчому процесі 
митця. Художні образи, завдяки своїй неповторності та естетич-
ній змістовності, зберігаються в пам’яті людини і можуть 
відтворюватись в уяві. Вони виникають у свідомості під упливом 
сприймання реальності і є її копіями або своєрідними «відбит-
ками» дійсності.  

Для оптимального використання образотворчого мистецтва у 
вихованні моральної самосвідомості учнівської молоді є необхід-
ним володіння особистістю певним запасом і рівнем знань, умінь, 
уявлень і навичок у зазначеній галузі. Цьому помітно сприяє і 
розширення кола занять із образотворчого мистецтва в 
різноманітних навчальних закладах через їх якісно змістовну 
перебудову. 

Найбільш оптимальними сьогодні можна вважати: а) заняття 
з ознайомлення з творами образотворчого мистецтва, на яких 
здійснюється ознайомлення з окремими творами різних видів чи 
жанрів образотворчого мистецтва або тематичними серіями цих 
творів; б заняття з вивчення творчості окремих художників, коли 
проводяться бесіди, лекції, обговорення творчого шляху одного 
або декількох митців; в) заняття зі сприймання та оцінювання 
творів образотворчого мистецтва, коли організовується сприй-
мання, аналіз та оцінка певного художнього твору або творів; 
г) заняття з оволодіння образотворчою грамотою, коли 
проводяться заняття з композиції, малювання з натури, за темами, 
оволодіння різними художніми техніками тощо; д) заняття з 
образотворчої діяльності, на яких індивідуально або колективно 
створюються самостійні творчі роботи з різних видів і жанрів 
образотворчого мистецтва або дизайну. 

Разом із тим, важливо підкреслити, що в сучасних умовах 
вчені вбачають у гармонізації становлення особистості через 
розвиток спроможностей до самоактуалізації, самопізнання і 
самоствердження не лише засобами мистецтва, але й засобами 
арт-терапії.  

Вважається, що виникнення арт-терапії базувалося на 
теоретичних ідеях З. Фрейда та К. Юнга, які згодом набули 
подальшого розвитку в концепціях К. Роджерса і А. Маслоу щодо 
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гуманістичної моделі становлення особистості. Адже арт-терапія, 
активно використовуючи в розвитку та вихованні особистості 
мистецтво, значною мірою полегшує процес індивідуалізації, 
самовираження особистості на основі встановлення балансу між 
її безсвідомим і свідомим «Я». 

При цьому слід зазначити, що існує декілька підходів до 
розв’язання проблем, пов’язаних із моральним самоусвідомлен-
ням особистості арт-терапевтичними засобами. Так, із психоло-
гічної точки зору метою арт-терапії є «створення умов для 
активізації особистісних змін та психологічна підтримка людини 
у цих змінах; аналіз та обговорення психологічних категорій 
(самосвідомості, «Я-концепції», цілісності особистості, самопіз-
нання і саморегуляції, соціальних ролей, ставлення до інших 
людей і т. п.)». З особистісної – «вираження суб’єктивного 
емоційного ставлення, поглядів, цінностей, переконань, ...а також 
сприйняття, переживання та аналіз досвіду...». З педагогічної та 
соціальної точки зору за допомогою арт-терапії можливо 
здійснювати відображення власних моральних принципів, теоре-
тичних міркувань, передавати практичний досвід іншим, 
формувати сенситивність, рефлексію, толерантність, відкритість 
новому досвіду та спроможність удосконалювати відповідні 
уміння. З методичної точки зору уможливлюється опис структури 
занять, оптимальний підбір необхідних матеріалів, систематиза-
ція часових ресурсів, визначення опорних питань для обгово-
рення внутрішнього плану творчої роботи, що підтверджує 
наявність взаємозв’язку особистісної, психологічної, педагогіч-
ної, соціальної та методичної складових у їх змістовому 
наповненні [1, с. 94]. 

В арт-терапії глибоко вивчається та активно використову-
ється не лише мистецтво, але й сам процес творчості як спосіб 
дослідження реальності й пізнання чогось нового, досі не відомо-
го. Поряд із традиційними художніми техніками, матеріалами і 
образотворчими формами, які до того використовувалися в 
малярстві, графіці, скульптурі, декоративно-ужитковому мисте-
цтві, митцями та звичайними людьми-аматорами, все активніше 
опановуються ще й такі, як ассамбляж, хеппенінг, перформанс, 
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інтерактивні інсталяції (кібер-арт, боді-арт, стріт-арт, фото-арт, 
ленд-арт тощо). 

Арт-терапія об’єднує велику кількість різноманітних підхо-
дів, технік, форм і методів для творчого й експресивного самови-
раження особистості. Серед них: образотворчість, символодрама, 
театралізація, музична терапія, пластикодрама, казкотерапія, ігро-
ва терапія, робота з різноманітними природними матеріалами, 
зокрема камінням і піском або пластиліном чи глиною. 

Образотворче мистецтво в арт-терапії також вдало асимілю-
ється з такими сучасними художньо-виразними засобами, як кіно 
(відео), телебачення, голографія, комп’ютерна графіка та худож-
ня фотографія, яку вчені розглядають як один із найефективні-
ших засобів дослідження підсвідомого. 

Необхідно наголосити на тому, що значною увагою арт-
терапія давно користується в освітньо-виховній практиці Велико-
британії, Німеччині, Ізраїлю, США, Швейцарії. Дедалі популярні-
шою останнім часом вона стає й в Україні. Зокрема, високої 
оцінки заслуговує цікава за змістом та формами діяльність 
«Асоціації Арт-терапії» в Криму, центру «Лелека» та шкіл 
«Символодрама», «Ейдетика» і «Школи цілісної людини» – в 
культурній асоціації «Новий Акрополь» у м. Києві. 

Як свідчить досвід роботи цих організацій і закладів, саме 
різні форми арт-терапії, або арт-терапевтичні засоби, уможлив-
люють естетичне сприйняття широким загалом людей краси 
рідного краю, соціально-етичних та особистісних стосунків, бага-
тьох естетичних предметів, знайомих із дитинства, і тому мають 
визначальний вплив на творче становлення будь-якої особи та 
формування в неї естетичних почуттів, ідеалів, смаків, потреб, 
моральних і етичних принципів і досвіду, а також оцінок і 
прагнення до творчого опанування оточуючої дійсності. При 
цьому доцільно констатувати, що в сучасних умовах це є надзви-
чайно важливим та особливо актуальним саме для цілісного 
розвитку кожної без винятку особистості. 

У такому контексті дуже переконливим є висновок 
А. Маслоу, який справедливо підкреслював: «Ми можемо здобу-
ти дуже важливі уроки з досвіду терапії, креативного підходу до 
освіти, навчанню мистецтвам» [2, с. 82]. Для підтвердження 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 11 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 11 

 

61 

думки А. Маслоу вартий уваги такий унікальний приклад викори-
стання художньої фотографії як інструменту арт-терапії для 
сліпих людей. Сучасний учений із Болівії К. Ломбарді винайшов і 
застосував креативний підхід до занять художньою фотографією 
із зовсім сліпими людьми. Він використовував цей вид творчості 
не лише для наведення на об’єкт і зйомки, але й неординарно за 
допомогою дотиків, рухів, звуків, ароматів та орієнтації у 
просторі (через чисті емоції і почуття). Дослідник навчав людей 
різного віку «бачити без погляду», коли вони створювали 
високохудожні фотографії, якими захоплювалися зрячі. 

На особливу увагу заслуговують і соціально-педагогічні 
можливості такого безперечно потужного арт-терапевтичного 
засобу, як художня фотографія, що в умовах всеукраїнського 
«Майдану гідності» з популярного в соціумі виду «технізованої» 
або творчої людської діяльності набула ознак діяльності патріо-
тичної, громадянської, морально-етичної, гуманістичної, психо-
лого-коригуючої, пізнавальної, виховної, розвивальної, творчої. 

Висновки. Розгляд проблеми використання мистецтва у 
вихованні моральної самосвідомості зростаючої особистості, що 
базувався на положеннях Національної стратегії розвитку освіти 
України в 2012 – 2021 рр., дав змогу підтвердити можливість 
реального підвищення рівня морального та етичного виховання і 
відповідної зорієнтованості на створення оптимальних педагогіч-
них умов для самореалізації учнівської молоді в суспільстві та 
набуття нею особистісної свободи, гідності, совісті, відповідаль-
ності й самоствердження засобами образотворчого мистецтва та 
арт-терапії. 
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Светлана Коновец 

ИСКУССТВО В ВОСПИТАНИИ 
НРАВСТВЕННОГО САМОСОЗНАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

В статье рассматривается значение искусства в воспитании нравствен-
ного самосознания учащейся молодежи. Обосновывается актуальность 
проблемы развития целостной системы гуманистических нравственных подходов 
к воспитанию молодежи и систематизируются основные составляющие 
феномена «нравственное самосознание». Предлагаются оптимальные способы 
использования широкого спектра воспитательных функций искусства, в том 
числе изобразительного искусства и арт-терапевтических средств. 

Содержание статьи может успешно использоваться преподавателями 
различных учебных заведений в подготовке и проведении занятий по воспитанию 
учащейся молодежи средствами искусства как в учебном процессе, так и во 
время факультативних занятий и внеклассной воспитательной роботы. 

Ключевые слова: воспитание нравственного самосознания, учащаяся 
молодежь, изобразительное искусство, арт-терапия. 

Svitlana Konovets 

ARTS IN TRAINING MORAL AWARENESS OF YOUTH 

In the article the importance of art education in the moral self-awareness of 
youth is analyzed. Topicality of problems of the development of an integrated system of 
humanistic approaches to moral education of youth is researched and the main 
components of the phenomenon of «moral self-awareness» are systematized. The best 
ways to use a wide range of educational functions of art, including fine arts and art 
therapy tools are presented. Accordingly, the possibility of using different types of fine 
arts and art therapy in the education of student youth is presented. 

In particular, modern scientists have offered several options of interpretation the 
essence of the concept of «self-awareness», namely: a) the ability of consciousness to 
perceive their own actions and conditions; b) awareness of people itself, its differences 
from other people; c) the form of cognitive activity when a person for himself becomes 
the object of knowledge; d) the level of functioning of consciousness in which any acts of 
consciousness accompanied by their fixation on the part of the mind (e.g., «I know, that 
I know»). 

Thus, self-awareness that reflects the moral conscience of man inside himself 
reveals the level of mastery of the moral values of human life and creating its own 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 11 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 11 

 

63 

identity according to measurements humanity. These values (qualities) of person are: 
freedom, dignity, responsibility, conscience and self-conscience. 

Using fine arts in education moral consciousness of students may be the most 
effective way, because this kind of art because of its versatility brings growing identity 
and develops its emotional and sensual sphere, general and aesthetic culture, deepens 
knowledge and teaches in to see the beauty of the surrounding world, the beauty of 
human relationships, spiritual generosity, kindness, sincerity and on this basis, the 
ability to assert beautiful in itself, that is to be holistic personality. 

Additionally, several approaches to solving problems related to moral self-
awareness of the individual art therapy means are presented. Thus, from a 
psychological point of view, the purpose of art therapy is to create conditions for 
enhancing personality changes and psychological support rights in these changes; 
Analysis and discussion of psychological categories (self-awareness, «self-concept» 
integrity of the individual, self-knowledge and self-regulation, social roles, attitudes to 
other people and so on. With personal - expression of subjective emotional attitudes, 
beliefs, values, and perceptions, experiences and analysis experience. With educational 
and social point of view - through art therapy can make a display of their own moral 
principles, theoretical considerations, transfer experience to others, form sensitivity, 
reflection, tolerance, openness to new experience and ability to develop appropriate 
skills. From the methodological point made possible description of the structure of 
studies, the optimal selection of appropriate materials, systematization time resources, 
definition of basic issues to discuss internal plan of creative work, which confirms the 
relationship of personal, psychological, educational, social and technical components in 
its semantic filling. 

Art therapy combines a variety of approaches, techniques, forms for creative 
expression and expressive personality. Among of them, there are images, theatricality, 
music therapy, fairy tale therapy, play therapy, working with a variety of natural 
materials. 

The content of the article can be successfully used by teachers of various 
educational institutions in the preparation and conduct training sessions with youth 
through art, as in the educational process and in extracurricular and after-school 
educational work. 

Keywords: education of moral self-awareness, student youth, art, art-therapy. 
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МУЗЫКА И НРАВСТВЕННОСТЬ 
 

В статье речь идет о духовном развитии общества и отдельной 
личности и месте в нем музыкального искусства, о влиянии музыки на 
духовное состояние человека, о целях и предназначении музыкального 
искусства в обществе в период глобальных перемен. Автор статьи через 
собственное виденье «Уроков доброты» (авторской музыкально-
просветительской программы, длительное время успешно функциониру-
ющей на Полтавщине) пытается показать, как музыка может влиять на 
формирование нравственного сознания юной личности. 

Ключевые слова: музыка, нравственность, аудитория, уроки 
доброты. 

 

Постановка проблемы. Никогда ещё мир музыки не был 
так многолик, его горизонты кажутся безграничными. К 
сожалению, эти широты всё больше простираются к музыке 
примитивной, отодвигая классику на расстояние «трагического 
ущемления», которая бродит по нашей стране Золушкой 

© Г. Юрченко, 2015 
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покинутой, обманутой, лишённой родной музыкальной среды. 
Особенно сложно её защищать сегодня. Общество вступает в 
пору духовного кризиса, а значит – и кризиса личности. У многих 
людей умирает внутренний голос, голос совести, заметен 
недостаток гуманитарных знаний. Любовь, как главная 
творческая сила, как радость жизни иссякает. Люди 
ожесточаются, скудеет их дух. Стяжательство, напротив, 
укрепляет свои позиции. Ещё Леонардо да Винчи предупреждал, 
что «страсть к деньгам пересиливает честность» [3, c. 151]. На 
деградацию духовности особенно чувствительно реагирует 
культура, искусство, образование. Огромный потенциал духов-
ности, нравственности, воспитания, издавна заложенный в 
музыке как высшем из искусств, преподносится сегодня в 
наименьшей степени. Искусство, отдавая своё духовное лидер-
ство, не может, к сожалению, надеяться на эмоционально-
интеллектуальный приоритет в обществе.  

Анализ исследований и публикаций. Проблема нравствен-
ности музыкального искусства всегда волновала умы интеллекту-
альной элиты общества. К ней неоднократно обращались 
философы Конфуций и М. Гендель, музыковеды и музыкальные 
критики – Э. Ансерме [1] и Р. Роллан [5], писатели – Дж. Н. Грин, 
Ж. Санд [6] и Л. Толстой [8], выдающиеся деятели церкви – 
схиигумен Савва [7] и Гвидо д’Ареццо, музыканты – И. Бах, 
Д. Кабалевский и Г. Нейгауз [4]. Они считали музыку движущей 
силой человеческой души, моральность которой есть показателем 
нравственного состояния общества. 

В контексте вышесказанного автор статьи ставит перед 
собой цель показать, как благодаря «Урокам доброты» 
(авторская программа Г. Юрченко) можно достичь нравственного 
единства с аудиторией юных слушателей и средствами 
музыкальной выразительности формировать нравственные 
представления о прекрасном.  

Изложение основного материала. Истоки эстетического 
интереса к музыке заложены в природе человека. «Справедливо 
говорят, – отмечала французская писательница Ж. Санд, – что 
цель музыки – возбудить душевное волнение. Никакие другие 
искусства не пробуждают столь возвышенным образом благо-
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родные чувства в сердце человека, никакое другое искусство не 
изобразит перед духовными очами красоту природы, прелесть 
созерцания, своеобразие народа, бурю их страстей и тяжесть 
страданий» [6, c. 8-9]. 

Музыка не может быть отделена от духовности, от 
нравственности, и всякое нарушение объективных законов 
нравственности в музыке становится смертельно опасным для 
человечества. «Человеческая природа склонна как к хорошему, 
так и к худому. Она удобоприемлема и для добра, и для зла...», – 
внушал схиигумен Савва [2, c. 80]. Тайна музыки, величие, 
священнословие ее не от мира сего, она от иных цивилизаций, и 
никакие слова не могут выразить её предназначения. «Никто из 
великих композиторов никогда не раскрывал в своей музыке 
личные радости и горести, – пишет известный швейцарский 
дирижёр и музыкальный деятель Э. Ансерме, – композитор 
вкладывает в произведение этос, а не субстанцию своего 
аффектного существования» [1, c. 54]. Этос – термин античной 
философии, обозначающий устойчивый нравственный характер 
внутреннего строя музыки, противопоставляющий пафосу как 
душевному переживанию [9]. Глядя в рукописные партитуры 
Моцарта без единой правки, нельзя умом понять, как мог 
человек, проживший всего 35 лет, написать более сорока 
симфоний, более 50 концертов, не считая опер, камерной и 
инструментальной музыки.  

Ни живопись, ни поэзия не могут затронуть тех сфер, в 
которых работали музыкальные гении. Пройдя фильтры столе-
тий, музыка светится чистотой, в ней нет ничего недосказанного, 
никакого намёка на ложь, двойную мораль, зависть, предатель-
ство... Только музыка может помочь человеку найти в себе 
совесть и оставить его наедине с ней, как в молитве. Вспомним 
монолог Бориса Годунова из одноименной оперы М. Мусорг-
ского, в котором со всей силой искусства подтверждается, что 
самый высший суд – это суд собственной совести. 

Говоря о том, что музыка выступает сферой молитвенных 
вибраций, нельзя не помнить, что религия сделала больше для 
познания нравственных стандартов, чем наука и философия. 
Библия, Ветхий и Новый Заветы дали искусству самые возвы-
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шенные темы и сюжеты. «О Христе было написано больше поэм, 
рассказано больше историй, нарисовано больше картин и спето 
больше песен, чем о каком-либо другом лице в человеческой 
истории, потому что только так можно более полно выразить 
глубочайшую благодарность и признательность человеческого 
сердца», – отмечает американская писательница, составитель 
антологии шедевров Синтия Пэрл Маус [цит. по 2, c. 55]. 
Писатель Джозеф Нельсон Грин, приведя легенду о том, как мир 
за одну ночь лишился красок и стал бесцветным, писал: «Если бы 
сегодня одним движение руки смести с литературы Христа, 
сцены и мотивы, взятые из Его жизни, дух, который Он проявлял, 
принципы, которые он отстаивал, мир за одну ночь превратился 
бы в бесцветный. Это был бы мир буквализма, ведь только 
Христос придаёт ему краски» [цит. по 2, c. 59]. Отцом нотной 
записи был монах ХІ в. Гвидо Аретинский, назвав ноты звуко-
ряда первыми слогами псалма, славящего Христа. Католический 
священник А. Вивальди, истинно служивший христианской вере 
И. Бах заложили основы классической музики и оказали 
огромное влияние на развитие всего искусства. Следовательно, 
ребёнок, только начинающий заниматься музыкой, уже 
становится «маленьким христианином». 

О том, что «искусство уже является проповедью», мы 
убеждаемся в концертах классической музыки – в этом «гипноти-
ческом океане» с неисчерпаемыми сокровищами и возможнос-
тями влияния на духовный мир человека. В процессе звучания 
музыки в зале участвуют три равнозначных действующих лица – 
композитор, исполнитель, слушатель. И невольно, восхищаясь 
красотой музики, мы воспринимаем Того, кто ее диктовал 
композитору. Такие концерты сродни посещению церкви. 
Слушатель, который выработал у себя привычку посещения 
концертов, открывает возможность входить в небывалые сферы, 
в удивительно чистую атмосферу восприятия благодати высших 
сил, сохраняя тем самым свои нравственные устои. В 
«Крейцеровой сонате» Л. Толстого рассказчик говорит: «Музыка 
заставляет меня забывать себя, моё истинное положение, она 
переносит меня в какое-то другое, не своё положение: мне под 
давлением музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собствен-
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но, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, 
чего не могу... Она, музыка, сразу, непосредственно переносит 
меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто 
писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним 
переношусь из одного состояния в другое, но зачем я это делаю, я 
не знаю...» [8, c. 62]. 

«Музыка убивает мещанина», – отмечал А. Герцен. Среди 
людей, живущих духовно, нет обывателей. Именно они 
формируют публику в концертных залах. К сожалению, их у нас 
катастрофически мало (подсчитано: до 1% всего населения), а в 
Европе не просто слушают музыку, ею питаются. 

Нельзя не затронуть тему работы с детьми по нравствен-
ному воспитанию. «Добрый ребёнок не сваливается с неба. Его 
надо воспитывать», – учил В. Сухомлинский. Роль детских 
музыкальных школ, школ эстетического воспитания трудно 
переоценить. Уже первые уроки насыщают детей той любовью и 
добротой, которые не только укажут им путь «христианского 
осмысления» искусства, но и понимания полноты жизни. Даже в 
небольших произведениях заключена доброта и сердечность, 
которую они открывают для себя. Нотный текст – шифрограмма. 
Они вглядываются в неё, изучают, расшифровывают, озвучива-
ют, входят в содержание, эпоху, смысл. Вспомним у Г. Нейгауза: 
«Прежде, чем взять ноту, нужно опустить её в ум» [5, c. 230].  
Музыка для них становится речью, они учатся видеть удивитель-
ное рядом. Любовь к красоте растёт с каждым годом. В них 
закладывается другая музыкальная природа, что отличает их от 
сверстников. Они значительно опережают тех, кто «закоснел» в 
своём развитии. Такие дети в процессе учёбы обретают как бы 
путеводную звезду, которая ведёт их по жизни, независимо от 
того, какую профессию в будущем они изберут. «Музыкальная 
натура», умение общаться, быть внимательным, держать в поле 
зрения сразу несколько дел – всё это даст возможность использо-
вать приобретённое с максимальной пользой в своей деятельнос-
ти. «Человек невнимательный не годен для жизни на этом 
свете», – внушал своему сыну лорд Честерфилд, говоря о необхо-
димости искоренения рассеянности и приобретения хороших 
манер. Музыкальная школа, естественно при правильном духов-
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ном преподавании, когда учитель становится ответственным за 
воспитание своего ученика, должна стать для детей просвети-
тельской школой, школой творчества, «школой радости». 

Прообразом работы в детских музыкальных школах стали 
«Уроки доброты на принципах христианской морали», которые 
более восьми лет проводит автор публикации в общеобразова-
тельных школах города и области, в техникумах, институтах, 
утверждая духовность, нравственность, общечеловеческие 
ценности. Основой этих уроков можно считать призыв академика 
Д. Лихачёва: «Не должно быть слепых к красоте, глухих к слову 
и настоящей музыке, чёрствых к добру, беспамятных к прошло-
му, а для всего этого нужны знания, нужна интеллигентность, 
дающаяся гуманитарными науками» [3, c. 96]. Интересно было 
узнать, что в Японии проводятся «Уроки восхищения» для детей 
и молодёжи, а Англия собирается ввести «Уроки счастья». 

«Урок доброты» – это сорокапятиминутное общение со 
Словом и Музыкой, когда, по выражению Н. Гоголя, их «очаро-
вание несёт много публичного добра». Связь прекрасного и 
доброго нашла свое отражение в высказываниях выдающихся 
людей разных времён. «Всё, что прекрасно, – нравственно» 
(Г. Флобер). «Прекрасное – это символ морального добра» 
(И. Кант). «Прекрасное тождественно добру» (Н. Чернышевский). 
«Прекрасное пробуждает доброе» (Д. Кабалевский). Й. Гайдн 
молился каждое утро, чтобы его не покидало чувство 
прекрасного. 

Включив секретное «оружие искусства», продумав сценарий 
и выстроив драматургию уроков согласно темам, когда язык 
человеческих чувств не оставляет никого равнодушными, воочию 
убеждаешься, как покидают зал невоспитанность, невежество, 
зло, и, наоборот, рождается интерес, любопытство, человеческое 
тепло. Поневоле вспоминается Конфуций: «Доброта даёт 
возможность повелевать людьми» [цит. по 2, c. 115]. Учитель и 
ученики объединяются в творческом порыве, души начинают 
«работать», появляется желание идти навстречу друг другу, 
сопереживая сказанному и услышанному. Там, где этого нет, всё 
останется упрощённым, скучным, обыденным. Настороженность, 
а нередко и протест, уже через 3-4 минуты общения отступают 
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перед искренностью, чистотою, рождением искусства. Нельзя 
забывать взрослым (родителям, педагогам), что без радости, 
любви, творчества ребёнок гибнет. «Счастлив тот, кто делает 
людей счастливыми», – учат мудрецы. Никакое словесное 
воспитание с помощью лозунгов, призывов, наставлений, 
окриков не в силах заменить искусство в одухотворении детей. 
Оно затрагивает скрытые жизненные смыслы и побуждает 
невольно тянутся к Музыке и Слову. Нельзя быть примером, не 
отдавая часть своей жизни. И дети это подсознательно 
чувствуют. Благодарность, желание еще раз встретиться, быть 
лучше убеждают, что их души затронули любовь, доброта, 
чистота, мир, милосердие, гармония, красота, которые могут 
остаться в воспоминаниях детства на всю жизнь. 

Истинная нравственность – это сплошное движение в жизнь. 
«Добро не наука, оно действие», – подчёркивал Р. Рол-
лан [5, c. 111]. И если человек не войдёт в это действие, он не 
сможет никогда познать своего предназначения в жизни. 
Параллельно с различными формами творчества, которыми 
богата жизнь, идёт не менее важная для человека творческая 
работа над собой, что делает жизнь непрерывным творческим 
процессом как противостояние унылости, серости, той односто-
ронности, которую Н. Гоголь называл «язвой для общества», 
«бедой земле и государству». Г.-Г. Нейгауз, выдающийся педагог 
музыки, признавался в конце жизни, что хотел бы быть святым, 
чтобы «служить добру в чистом виде».  

Выводы. Таким образом, творить добро в настоящем во имя 
будущего становится великим занятием просветительства. И 
слова Т. Шевченко объясняют значение и суть выбора 
собственной судьбы: «Бути добрим... значить ширити серед 
громади прекрасне, повчальне, значить бути корисним людям і 
угодним Богові». Именно этим целям служит инновационная 
форма музыкально-просветитетельской деятельности на 
Полтавщине – авторская программа «Уроки доброты». 
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Герман Юрченко 
МУЗИКА І МОРАЛЬНІСТЬ 

У статті йдеться про роль музичного мистецтва в розвитку 
суспільства, про вплив музики на духовний стан людини, про цілі й призначення 
музичного мистецтва в суспільстві в епоху глобальних змін. Автор статті 
через власне бачення «Уроків доброти» (авторської музично-просвітницької 
програми, що тривалий час успішно функціонує на Полтавщині) демонструє, як 
музика може впливати на формування моральної свідомості юної особистості. 

Ключові слова: музика, моральність, уроки доброти. 
German Jurchenko 

MUSIC AND MORALITY 
The article focuses on the relationship of society and the place of musical art in 

it, on the impact of music on the spiritual condition of man, about the goals and  
purpose of music in society while global changes. The author through his own vision 
of the «lessons of kindness» attempts to show how music can influence the formation of 
the consciousness of a young person. 

Never before the world of music has not so many faces, its horizons seem 
limitless. Unfortunately, these horizons extend to more and more primitive music, 
pushing the classics at a distance «tragic infringement», which is haunting our 
country, abandoned, betrayed, devoid of native musical environment, native sense. It is 
especially hard to defend today. Society markedly enters a time of spiritual crisis, and 
thus identity crisis. The voice of ethics, more noticeable limitations of human 
knowledge die. Love, as a major creative force, as the joy of life disappears. 

The degradation of spirituality especially sensitive to culture, art and 
education. The potential of spirituality, morality, education, which has been laid in the 
music as the highest of all the arts, is served today at most negligible degree. Art, 
giving its spiritual leadership, can not rely on intellectual priority in a society and  
loses its moral foundations. And it seemes like when music is in the process of 
purification, development, enrich the spiritual qualities of the person, would have to 
be in front. 
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Prototype work in children's music schools has become «Lessons of kindness on 
the principles of Christian morality», which holds more than eight years by author of 
the publication in secondary schools in the city and the region, in colleges, institutes, 
providing educational programs with the approval of spirituality, morality, and the 
formation of human values. In essence each person – the creator of his own moral 
code, and build it, he must himself find a way in life. The task of educators is to help 
him in this. Thus, to do good in this as the father of the future becomes a great 
occupation of enlightenment. 

Keywords: music, morality, ethnic group, the audience, the lessons of kindness. 
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ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ  
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

ТА ЛІТЕРАТУРИ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 
У статті проаналізовано проблему використання на уроках 

української мови і літератури міжпредметних зв’язків у контексті 
формування художньо-творчого мислення учнів. Охарактеризовано 
педагогічний ресурс використання міжпредметних зв’язків у процесі 
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вивчення філологічних дисциплін, проаналізовано основні форми їх 
використання у школі художньо-естетичного спрямування. 

Ключові слова: міжпредметні зв’язки, українська мова і література, 
мистецтво, художньо-творчі здібності, мислення. 

 

Постановка проблеми. В умовах реформування української 
школи й упровадження в навчальний процес інноваційних 
освітніх технологій постає питання використання міжпредметних 
зв’язків на уроках мови та літератури з метою розвитку 
художньо-творчого мислення дітей. Сьогодення вимагає 
трансформаційних змін гуманітарної освіти, звернення до 
національно-культурних традицій у контексті загальнолюдської 
культури. Сучасна школа переживає складний період: змінюють-
ся цілі загальної середньої освіти, розробляються нові навчальні 
плани, нові підходи до структурування змісту навчальних дисци-
плін. У центрі уваги освітян перебуває проблема питання резуль-
тативності освіти, яка пов’язана з розробкою й упровадженням у 
навчальний процес інноваційних освітніх технологій. 

У сучасному інформаційному потоці традиційні засоби 
відбору і структурування змісту навчання часто призводять до 
перевантаження учнів навчальною інформацією. У таких умовах 
здійснюються спроби нетрадиційного розв’язання проблеми 
оновлення змісту, методів і форм навчання і виховання, які 
обґрунтовують педагоги-дослідники і новатори-практики, до 
яких належить і використання міжпредметних зв’язків. 

Міжпредметні зв’язки допомагають школярам цілісно 
сприймати світ, пізнавати красу навколишньої природи, дійсності 
і сприяють набуттю нових знань, уявлень. Українська мова і 
література належать до гуманітарних дисциплін. Тому процес 
вивчення цих предметів пов’язаний з використанням значного 
обсягу інформаційного матеріалу, що створює певні труднощі під 
час відбору, структурування різних джерел, а також перевірки 
результатів діяльності учнів. Метою вивчення цих дисциплін є не 
лише передача інформації, а й занурення учнів в історичний 
контекст, залучення до світового художнього мистецтва, 
виховання творчої, духовної особистості.  

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз наукової 
літератури доводить, що проблема використання міжпредметних 
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зв’язків на уроках української мови та літератури розглядається в 
контексті з іншими видами мистецтва та науками: фольклорис-
тикою, міфологією, історією, психологією, соціологією, ритори-
кою, етикою, естетикою, іноземними мовами. Проблемі викорис-
тання міжпредметних зв’язків у навчально-виховному процесі 
різних закладів освіти присвячено праці Л. Варзацької, 
Г. Гречушкіна, Н. Голуба, І. Зязюна, Г. Матвєєвої, В. Маранц-
мана, О. Отич, Є. Пасічника, М. Пантилюка, О. Рудницької, 
В. Сухомлинського, К. Ушинського, Г. Філіпчука та ін. 

Метою статті є визначення шляхів ефективного викорис-
тання міжпредметних зв’язків задля формування художньо-
творчого мислення на уроках української мови та літератури. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний учитель змушений 
відійти від вікових стандартів навчання, стереотипів педагогіч-
ного мислення, що були нав’язані за часів пострадянського 
періоду. Використання міжпредметних зв’язків у сучасній школі 
спонукає вчителів до активних пошуків нових педагогічних 
рішень, сприяє розвитку творчого потенціалу окремих педагогів і 
педагогічних колективів із метою найбільш ефективного впливу 
на учнів.  

Сучасна система освіти спрямована на формування цілісної 
картини світу в інтелектуально розвиненої особистості. Відо-
кремленість навчальних предметів, їх незначний взаємозв’язок 
створюють труднощі у формуванні в учнів цілісної картини світу. 
В. Сухомлинський зауважував: «Про міжпредметні зв’язки 
говориться дуже багато. Кожному вчителю зрозуміло, що 
потрібно у своєму предметі шукати точку зіткнення з матеріалом 
інших предметів. Але міжпредметні зв’язки полягають не тільки 
в цьому. Найбільш глибокі знання лежать не стільки у змісті 
фактичного матеріалу, скільки в характері розумової діяль-
ності» [9, с. 458]. 

Предметна система навчання, яка передбачає набуття знань 
у результаті вивчення окремих дисциплін, доводить, що учні не 
завжди уявляють системно, цілісно картину світу. Саме у 
навчальному закладі художньо-естетичного спрямування завдяки 
інтеграції загальноосвітніх предметів із предметами художньо-
мистецького циклів учитель має можливість виховувати загальну 
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культуру, розвивати художньо-образне та художньо-творче 
мислення особистості, формувати світогляд, творчу особистість.  

Міжпредметні зв’язки розкривають перед учнями діалект-
тику загального, особливого та динамічного у пізнанні світу. У 
процесі використання міжпредметних зв’язків на уроках із 
урахуванням вікових особливостей учнів з’являється можливість 
сприймати світ у всьому різноманітті. Українська література 
пов’язана, по-перше, з живописом, музикою, театром, 
декоративно-прикладним мистецтвом, усною народною 
творчістю, кінематографом, телебаченням; по-друге, з багатьма 
науками (психологією, соціологією, історією, фольклорристикою, 
риторикою, етикою, естетикою тощо). На нашу думку, через 
мистецтво можливо залучати учня до вивчення літературної 
спадщини України, української мови. 

Зміст, обсяг, час і способи використання знань із інших 
предметів можливо визначити тільки на основі планування. Для 
того, щоб міжпредметні зв’язки були дієвими, ефективними, 
необхідно досконало вивчити рекомендації чинних навчальних 
програм у розділах «Міжпредметні зв’язки до кожної навчальної 
теми», а також проаналізувати навчальні плани й матеріали 
суміжних дисциплін. Учителю важливо знати під час складання 
планів, який матеріал учні засвоїли з інших предметів, узгодити з 
учителями суміжних предметів, які питання та які завдання діти 
вже виконували, щоб уникнути дублювання. 

За допомогою поурочного планування конкретизується 
використання міжпредметних зв’язків у процесі навчання. Аналіз 
змісту навчальних планів підтверджує, що на кожному етапі 
уроку включаються знання з інших предметів при вивченні чи 
закріпленні навчального матеріалу. Уроки узагальнення 
відбуваються на основі тематичного планування. Позитивні 
аспекти такого планування – з’ясування мети і завдань уроку з 
урахуванням міжпредметних зв’язків; формулювання конкретних 
запитань до учнів; наявність висновків світосприйняття; 
використання під час виконання домашнього завдання питань 
міжпредметного характеру. 

Отже, планування є необхідним і суттєвим етапом 
підготовки вчителя до ефективного використання міжпредметних 
зв’язків. 
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Необхідно зазначити, що використання міжпредметних 
зв’язків потребує нових форм організації, зокрема, таких, як: 
комплексний семінар, комплексні екскурсії, міжпредметні конфе-
ренції, комплексні факультативи та ін. На нашу думку, найпроду-
ктивнішою формою організації навчання є міжпредметний 
комплексний семінар, під час проведення якого вчитель має 
можливість узагальнити знання учнів із різних предметів у вимірі 
світоглядних ідей і успішно вирішувати загальні завдання щодо 
духовного, творчого розвитку школярів. Це можна досягти 
шляхом взаємодії вчителів різних дисциплін. Тому такі семінари 
є дієвими формами реалізації комплексного підходу до навчання. 

Використання міжпредметних зв’язків на практиці викликає 
необхідність вирішення ряду питань: як організувати пізнавальну 
діяльність учнів, щоб вони мали бажання і вміли встановлювати 
зв’язки між різними навчальними предметами; як викликати їх 
пізнавальний інтерес до науки; яким чином об’єднати зусилля 
вчителів різних предметів для досягнення виховного ефекту 
навчання та ін. 

Використання міжпредметних зв’язків у процесі вивчення 
української мови сприяє формуванню мовленнєвих умінь і 
навичок, інтелектуальному розвитку, розширенню ерудиції, 
наукового світогляду, філософському розумінню сутності мови. 
В. Маранцман говорить про те, що суміжні мистецтва на уроках 
літератури сприяють управлінню асоціаціями, стимулюють 
актуалізацію відповідних уявлень читача, свобода яких надає 
художньому образові особистісного характеру. В такий спосіб 
суміжні мистецтва посилюють співпереживання, а звідси 
суб’єктивність аналізу літературного твору [5]. 

На основі аналізу досвіду викладання української мови і 
літератури у Миколаївській спеціалізованій школі «Академія 
дитячої творчості» охарактеризуємо форми використання 
міжпредметних зв’язків. Основними завданнями їх використання 
є виховання всебічно розвиненої особистості, активізація 
розумової діяльності учнів, формування мовленнєвих умінь і 
навичок, формування читацької культури, усвідомлення 
мистецтва слова. 
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На уроках української мови використовуються міжпред-
метні зв’язки з декоративно-прикладним мистецтвом і живопи-
сом. Так, наприклад, на уроках розвитку мовлення учні описують 
картину, знайомляться з історією написання твору. Спираючись 
на знання з уроків декоративно-прикладного мистецтва, розпові-
дають про роботу над відповідним твором. Зауважимо, що 
зв’язки між декоративно-ужитковим мистецтвом і мовленням 
мають ґрунтуватися на народних мистецьких традиціях. 

Українську літературу потрібно вивчати як мистецьке явище 
через міжпредметні зв’язки з іншими видами мистецтва, 
насамперед з живописом, музикою, кіно. Такі уроки розвивають в 
учнів моральну культуру, художньо-творчі здібності, формують 
інтерес до мистецтва в цілому. Діти стають більш самостійними у 
власних судженнях, вміють аргументувати свою думку, а голов-
не – в них розвивається емоційна сфера та ціннісні орієнтири 
особистості. 

Педагогічний вплив міжпредметних зв’язків на школярів 
різних вікових категорій різний. Так, в учнів 5-6 класів є 
необхідність у сприйнятті зорових образів, бо абстрактне 
мислення в них ще недостатньо розвинене. Технічні засоби 
навчання дають змогу демонструвати на уроках репродукції 
картин, які допомагають дітям зрозуміти ідею літературного 
твору. Постійне використання творів живопису привчає учнів 
бачити своєрідність кожного виду мистецтва, розуміти його 
смислове навантаження. У 7-8 класах твори живопису стають 
інструментом аналізу художнього твору, що збагачує художнє 
сприйняття дитини. Так, у 7 класі при вивченні теми «Соціально-
побутові пісні» можна продемостувати картини О. Мурашка 
«Похорон кошового», І. Айвазовського «Чумацька валка», 
прослухати різні інтерпретації соціально-побутових пісень у 
виконанні українських народних хорів. При вивченні в 9 класі 
теми «Українське весілля» використовуємо картини К. Трутов-
ського «Весільний викуп», В. Маковського «Дівич-вечір», 
І. Соколова «Весілля», а також елементи театралізації українсь-
кого весілля. 

У процесі викладання української літератури доречні фраг-
менти кінофільмів, елементи театрального мистецтва чи анімації, 
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що дозволяє підвищити інтерес до літератури на основі взаємодії 
читацької та глядацької діяльностей. Так, якщо кінофільм показа-
но раніше, ніж вивчався твір, то необхідно поставити перед 
учнями питання чи створити проблемну ситуацію, щоб мотиву-
вати їх звернутися до літературного джерела. Фрагменти фільму 
потрібно співвідносити з літературним твором, щоб учні усвідо-
мили, що фільм – лише одна з версій прочитання твору. Театр 
синтетичне мистецтво, тому завдання вчителя – емоційно 
налаштувати учнів так, щоб їм обов’язково захотілось відвідати 
театр, доторкнутись до прекрасного. На уроках літератури можна 
використовувати такі завдання на основі використання міжпред-
метних зв’язків: порівняти епізод із художнього тексту з тим, як 
він поданий в історичному документі, літописі, хроніці, у творі 
живопису; зіставити епізод, образ, деталь у художньому творі з 
історичною пам’яткою або живописом та ін. 

При підготовці домашнього завдання можна використо-
вувати такі види діяльності учнів із використанням міжпред-
метних зв’язків: підбір до літературних творів прикладів із 
живопису або музичного мистецтва; підбір ілюстрацій 
(репродукції, альбоми, слайди, листівки тощо); особиста 
творчість (малюнки, ілюстрації, комп’ютерні презентації, 
критичні відгуки, виставки, складання кросвордів та ін.), 
написання художнього твору, інсценування матеріалу, створення 
музичних етюдів, підготовка сценки до прочитаного твору. 

Структура уроків із використанням міжпредметних зв’язків 
відрізняється точністю, лаконічністю, стислістю навчального 
матеріалу, логічною взаємообумовленістю, цілісністю інформації 
на кожному етапі уроку. Проведення таких уроків сприяє розвит-
ку професійної майстерності вчителя, бо потребує від нього 
володіння різними методами реалізації діяльнісного та інтегра-
тивного підходів до структурування навчального матеріалу. 

Висновки. Отже, міжпредметні зв’язки у процесі вивчення 
української мови та літератури реалізуються за умови набуття 
необхідної для формування світосприйняття учнів системи 
понять із опорою на загальнонаукові факти, теорії, закони, ідеї. 
Відбір і зміст міжпредметних зв’язків на уроках здійснюється з 
урахуванням того, щоб діти в результаті володіли певними 
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знаннями та свідомо оперували зв’язками між ними. Знання про 
природу, людину, суспільство і мистецтво в їх взаємозв’язках 
розширює не тільки розвивальні й освітні можливості уроку, але і 
його виховний вплив, стимулює натхнення, самореалізацію, 
здатність дитини до творчості, що є найважливішим завданням 
сучасної літературної освіти. Викладання мови та літератури з 
урахуванням зв’язків із різними видами мистецтва забезпечує 
формування читацької культури учня, розвиток його художньо-
творчого мислення. 
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Елена Токаренко 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ 

УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

В статье проанализирована проблема использования на уроках 
украинского языка и литературы межпредметных связей в контексте 
формирования художественно-творческого мышления учеников. Охарактери-
зован педагогический ресурс использования межпредметных связей в процессе 
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изучения филологических дисциплин, проанализированы основные формы их 
использования в школе художественно-эстетического профиля. 

Ключевые слова: межпредметные связи, украинский язык и литература, 
искусство, художественно-творческое мышление. 

Еlena Tokarenko  
USAGE OF INTER-SUBJECT CONNECTIONS AT THE LESSONS 

OF UKRAINIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN SECONDARY 
SCHOOLS OF ARTISTIC AND AESTHETIC DIRECTION 

It is mentioned in the article that in the conditions of reformation of Ukrainian 
school and the implementation of innovative educational technologies into the 
educational process the question referring to the usage of inter-subject connections at 
the lessons of Ukrainian language and Literature as the method of the development of 
artistic-creative students’ thinking arises. 

The analysis of scientific-methodical literature is represented. It proves that the 
problem of usage of inter-subject connections at the lessons of Ukrainian language 
and Literature is scrutinized in the context with other kinds of art and sciences. 

Actuality of the problem referring to the usage of inter-subject connections at 
the lessons of Ukrainian language and Literature proves that this is the only way of 
teaching which can provide the development and upbringing a student who is socially-
adapted to the contemporary surroundings and the one who has to take his or her 
place in the world labour market, and will be able to self-actualize creatively and with 
inspiration. 

Inter-subject communication at the lessons of Ukrainian language and 
literature is realized by acquiring the necessary conditions for the formation of 
students' worldview system of concepts based on general scientific facts, theories, 
laws, ideas. The selection and content of the inter-subject connections lessons take into 
account the fact that children as a result had some knowledge and deliberately 
operated connections between them. Knowledge about nature, man, society and art in 
their relationship extends not only developmental and educational opportunities  of the 
lesson, but its nurturing, stimulating inspiration, self-realization, child's ability to 
work, which is the major problem of contemporary literary education. Teaching 
language and literature based on relations with various kinds of art provides the 
formation of student reading culture, the development of his artistic and creative 
thinking. 

According to the experience of teaching Ukrainian language and literature at 
the Academy of children’s creativity, it is possible to characterize forms of usage inter-
subject connection. The main task of its usage is to educate fully-developed person, 
form language skills, reading cultural, enliven thinking activity, and comprehend the 
meaning of the word. 

Keywords: inter-subject connections, Ukrainian, Ukrainian literature, arts, 
artistic-creative abilities, thinking. 
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СПРИЙНЯТТЯ ДІЙСНОСТІ В РОЗВИТКУ 
ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ ВИКЛАДАЧА 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 
 
У статті проаналізовано проблему сприйняття дійсності в 

розвитку естетичного досвіду викладача образотворчого мистецтва; 
обґрунтовано сутність сприйняття як когнітивного процесу, безпосе-
редньо пов’язаного з пізнавальною діяльністю викладача образотворчого 
мистецтва, яке виникає в діяльності, нею підтримується, у ній розвива-
ється. Охарактеризовано естетичне і художнє сприйняття, які пробуд-
жують у педагога-художника прагнення до краси, регулюють його 
діяльність у почуттєвому і в раціональному вимірах. Доведено, що сприй-
няття активізує візуальний і сенсорний досвід, інтенсифікує емоційно-
чуттєву сферу, формує вміння співвідносити почуття з культурою, 
збагачує внутрішній світ особистості, є основою професійної діяльності. 

Ключові слова: естетичний досвід, викладач образотворчого 
мистецтва, сприйняття, естетичне сприйняття, художнє сприйняття. 

 

Постановка проблеми. Естетичний досвід викладача 
образотворчого мистецтвам є важливою складовою його профе-
сійної діяльності, за допомогою якої можливо подолати бездухов-
ність, прагматизм, віддаленість від культурних цінностей 
суспільства. Це пов’язано з тим, що, впливаючи на внутрішній 
світ особистості, він залучає її до людських емоцій, виховує 
духовно-практичне ставлення до дійсності, формує здатність 
естетично сприймати й оцінювати явища життя і мистецтва, 
пробуджує сприйнятливість до прекрасного, стимулює вміння 
перетворювати навколишній світ і самого себе за законами краси.  

Розвинений естетичний досвід викладача образотворчого 
мистецтва забезпечує внутрішню свободу, свободу прояву всіх 
задатків і розвинених на їх основі здібностей і талантів у вільній 

© Г. Сотська, 2015 
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художньо-педагогічній діяльності й життєдіяльності. Педагог-
художник здобуває естетичний досвід у процесі взаємодії з 
прекрасним у природі й суспільстві, що становить основу його 
естетичних знань про матеріальний світ і суспільні відносини, 
культурні цінності, твори мистецтва. Розвиток естетичного 
досвіду пробуджує прагнення до краси, яке в подальшому у 
висхідному напрямі буде «працювати» як в почуттєвому, так і в 
раціональному аспектах взаємодії особистості зі світом. 

Особистісної цінності естетичний досвід для педагога-
художника набуває за умови включення у процес освоєння 
дійсності за законами краси, у всіх проявах активності розкрива-
ється як сфера сприйняття особистістю світу, що не визначається 
за інстинктивною програмою, а виробляється самостійно.  

Процес розвитку естетичного досвіду викладача образотвор-
чого мистецтва особистий, безпосередній, відкритий, зумовлений 
(за І. Зязюном) специфікою естетичного ставлення, яке завжди 
«діалогічне». У процесі його реалізації відбувається естетичний 
саморозвиток особистості, присвоєння нею соціально значущого 
досвіду, встановлення динамічної тотожності суб’єкта й об’єк-
та [4, с. 3-15]. 

Необхідною умовою орієнтування педагога-художника в 
навколишньому світі є сприйняття, яке завжди активне, у ньому 
відображається все багатогранне духовне життя особистості – її 
установки, інтереси, загальна спрямованість і життєвий досвід.  

Аналіз досліджень і публікацій. Відзначимо, що сприйнят-
тя як невід’ємна складова розвитку особистості розглядається 
психологами (Б. Ананьєв, І. Біла, Л. Виготський, Г. Костюк, 
В. Моляко, Б. Теплов, С. Рубінштейн, П. Якобсон та ін.). У 
контексті формування естетичної культури особистості досліджу-
ється специфіка естетичного сприйняття як особливої форми 
сприйняття в філософії, культурології (М. Волков, І. Зязюн, 
М. Каган, І. Коніков, М. Киященко, В. Ліпський, С. Пальчевсь-
кий, А. Пірадов та ін.). Представники мистецької педагогіки і 
педагогіки мистецтва (Л. Масол, Н. Миропольська, О. Олексюк, 
В. Орлов, О. Отич, Г. Падалка, В. Радкевич, О. Рудницька, 
О. Федій, М. Чембержі, О. Шевнюк, Г. Шевченко, О. Щолокова 
та ін.) наголошують на важливості особистісного аспекту худож-
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нього сприйняття твору мистецтва як фактору розвитку естетич-
ного досвіду особистості. Відповідно усвідомлення вагомості 
сприйняття в розвитку викладача образотворчого мистецтва 
заслуговує поглибленого аналізу, що і є метою нашої статті. 

Виклад основного матеріалу. Сприйняття є складним, 
рухливим, когнітивним процесом, безпосередньо пов’язаним із 
пізнавальною діяльністю особистості, – доводять психологи 
Л. Виготський, Г. Костюк, Б. Теплов та ін. Воно виникає в 
діяльності, нею підтримується, в ній розвивається.  

Сприйняття є детермінованим процесом пізнання, у якому 
різні предмети та явища дійсності перетворюються в зорові 
образи, на основі яких у людини формується система еталонів, 
що забезпечує її життєдіяльність. Процес сприйняття відбуваєть-
ся у взаємозв’язку з психічними процесами особистості: 
мисленням (ми усвідомлюємо об’єкт сприймання), мовою (нази-
ваємо його словом), почуттями (виявляємо своє ставлення до 
нього), волею (свідомим зусиллям організовуємо перцептивну 
діяльність). Відбувається рефлекторна діяльність мозку у процесі 
аналізу й синтезу даних усіх аналізаторів, що розпізнають об’єкт, 
включають його в наявний і минулий досвід. Це своєрідна інфор-
мація, яка накопичується завдяки інтенціональності (спрямова-
ності) на предметне через алгоритм: «Я», що звернене до об’єкта; 
предмет, до якого звернене «Я»; акт, у якому «Я» звертається до 
предмету на основі відчуттів. 

Особлива форма сприйняття – естетичне сприйняття, яке, на 
думку П. Якобсона, є «процесом знайомства людини зі сферою 
прекрасного в цілому: чи буде це краса людських відносин, 
неповторний вигляд природи, чи буде це значний витвір 
мистецтва – він є естетичним сприйняттям» [9, с. 5]. Із цієї 
позиції естетичне сприйняття є процесом взаємодії естетичного 
об’єкта з суб’єктом, у результаті якого здійснюється задоволення 
естетичних потреб останнього. 

Поняттям «естетичне сприйняття» позначають перший 
чуттєвий рівень пізнання естетичного об’єкта (сприйняття у 
вузькому значенні) і повне змістове освоєння об’єкта (сприйняття 
у широкому значення), що включає дві стадії: перша – «живе 
споглядання», первинна емоційна зацікавленість, безпосереднє 
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переживання явищ дійсності або мистецтва; друга – «абстрактне 
мислення», обдумування, аналіз [9]. При цьому естетичне сприй-
няття характеризується цілісністю і безпосередністю (М. Волков, 
О. Органова, П. Якобсон та ін.). Безпосередність виявляється в 
тому, що суб’єкт сам знаходить предмет свого сприйняття, 
відкриває для себе його естетичну цінність і отримує насолоду не 
тільки від предмета сприйняття, але й від самого процесу. У 
процесі естетичного сприйняття об’єкта дійсності та твору 
мистецтва набувається досвід цілісного уявлення про нього як 
про єдиний організм, у якому всі елементи пов’язані між собою, а 
засоби виразності підпорядковані змісту. В естетичному сприй-
нятті особливе значення має чуттєва форма предмета, яка 
сприймається насамперед зором і слухом, «вищими органами 
почуттів» (колір, форма речей, особливості художнього твору та 
ін.), що породжує специфічну реакцію, своєрідне переплетення 
емоцій, почуттів, фантазій, думок у того, хто його сприймає. 

За умови систематичності у тривалості естетичного сприй-
мання викладача образотворчого мистецтва відбувається розви-
ток у нього здатності до емоційного реагування, уміння співвід-
носити почуття з культурою, здатності до тонкого, чутливого 
спілкування з іншими людьми, до сприймання відображення 
дійсності, яка формується на підставі творчого уявлення, що має 
естетичну природу, здатності до передбачення тощо 

Згідно зі специфікою художньо-педагогічної діяльності 
викладача образотворчого мистецтва вагоме значення в розвитку 
естетичного досвіду має художнє сприйняття, оскільки, за слуш-
ним твердженням Л. Левчук, «комфортність і естетична вираз-
ність предметного середовища не можуть замінити мистецтво, з 
його специфічним відображенням світу, ідейно-емоційною 
спрямованістю і спрямованістю до глибинних та інтимних сторін 
духовного життя людини. Художнє сприйняття не обмежується 
«прочитуванням» виразної форми, а проникає у сферу 
пізнавально-ціннісного змісту» [3, с. 14].  

За твердженням англійського теоретика мистецтва Дж. Рес-
кіна, саме великі нації записують свою автобіографію у трьох 
книгах – у книзі слів, у книзі справ і у книзі мистецтв, але лише 
остання заслуговує на повну довіру [6]. Мистецтво називають 
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«підручником життя», який читають навіть ті, хто не любить 
підручників (Ю. Борєв). Воно суттєво поповнює знання про світ, 
а саме через твори образотворчого мистецтва повертається світо-
ві його первинна краса, розвиваються наші почуття, формуються 
гуманістичні цінності.  

Художнє сприйняття, на думку О. Рудницької, є провідним 
видом художньої діяльності, що відображено в цілеспрямованому 
і цілісному сприйнятті мистецьких творів як естетичної цінності, 
яке супроводжується естетичними переживаннями та асоціатив-
ними уявленнями [7], а усвідомлення себе і своїх можливостей в 
естетичному сприйнятті дійсності є суттєвим показником духов-
ного зростання фахівця мистецьких дисциплін, розвитку його 
естетичного досвіду. У процесі художнього сприймання розкри-
вається взаємозв’язок сприймання мистецтва з емоціями, де під 
час сприймання зовнішніх об’єктів у процесі відображення 
одночасно відбувається створення якогось образу й виникає 
суб’єктивне ставлення як до образу, так і до процесу його 
відображення через емоції та переживання.  

Характеризуючи сутність художнього сприйняття, Л. Вигот-
ський виділяє його складові: художнє почуття, уявлення, 
свідомість. Це дозволило йому розглядати сприйняття «як 
узагальнену техніку почуттів, знаряддя суспільства, за допомо-
гою якого воно залучає до кола соціального життя найбільш 
інтимні, найбільш особистісні сторони нашої сутності». «Розумні 
емоції мистецтва», на думку вченого, виникають під час 
творчості й перетворення певних життєвих почуттів. Їх розуміння 
відбувається в ході індивідуально-психологічного сприйняття 
художніх цінностей, коли взаємодіють мистецтво й особистість 
як соціальні сутності, як різні соціальні структури [2, с. 268].  

Провідну роль у художньому сприйнятті виконують твори 
мистецтва, у яких закладено досвід ставлення до світу, що 
розширює історично обмежені межі досвіду особистості та пере-
дає їй історично розмаїтий, різноаспектний досвід людства, який 
художньо впорядкований, узагальнений, осмислений художни-
ком, що дозволяє швидше і якісніше виробити власні установки й 
ціннісні орієнтації щодо типологічних життєвих обставин.  
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Психологічним механізмом сприйняття твору мистецтва є 
створення перцептивної установки, виникнення у реципієнта 
емоційного переживання, ідентифікація себе з художнім образом, 
пробудження художніх асоціацій реципієнта, що супроводжу-
ється синестезією почуттів. 

Художнє сприйняття твору мистецтва як суб’єктивного 
відображення дійсності породжує специфічну реакцію, адже 
«людина може знати, що автопортрет Рембрандта – видатний 
художній твір, але якщо особистість ніколи не відчула краси 
автопортрету, не замилувалась ним, то вона, – справедливо 
зазначає Л. Рейд, – не знає мистецтва» [10, с. 20].  

Емоції, які особистість отримує у процесі естетичного 
сприйняття, кардинально відрізняються від повсякденних емоцій, 
«обурення, смуток, які виникають при сприйнятті твору мистец-
тва, забарвлюються інакше, ніж тоді, коли вони виникають у 
контексті реальних людських відносин» [1, с. 59]. Емоція, що 
характеризується не тільки як реакція організму на зовнішні под-
разники, а й відрізняється гармонією, досконалістю, цілісністю і 
впорядкованістю, є реакцією людини, яка опанувала і опановує 
параметри об’єктивного світу і соціуму, естетичною емоцією. 

Естетичні емоції для викладача образотворчого мистецтва 
стають значущими як самодостатні естетичні переживання, де 
повнота емоційного переживання дозволяє вловити нюанси есте-
тичного буття, допомагає розкрити естетичну сутність предметів, 
визначити характер оцінної реакції. Від глибини естетичних емо-
цій викладача образотворчого мистецтва залежить сутність 
проникнення в естетичне явище, оцінка його естетичних 
властивостей.  

У діалогічному зв’язку з естетичною емоцією перебувають 
естетичні почуття як стійкі властивості особистості та її важливі 
характеристики. Естетичні почуття викладача образотворчого 
мистецтва – тривалий психічний стан, що проявляється в 
осягненні краси в явищах природи, у праці, у гармонії барв, 
звуків, рухів і форм. Гармонійна узгодженість в об’єктах цілого 
та частин, ритм, консонанс, симетрія викликають почуття насоло-
ди, які глибоко усвідомлюються та вшляхетнюють душу.  
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У процесі сприйняття дійсності естетичні почуття форму-
ються залежно від середовища спілкування, від власних контак-
тів. Розвинуті естетичні почуття дають можливість викладачеві 
образотворчого мистецтва орієнтуватися в естетичних властивос-
тях об’єктів природи, соціуму, культури, тим самим призводять 
до більш ефективного виконання функцій «Я»-образу, а саме: 
аксіологічної, прогностичної, комунікативної та естетико-оцінної. 

Варто підкреслити, що у процесі сприйняття активізується 
естетико-оцінна діяльність викладача образотворчого мистецтва, 
яка сприяє більш глибокому пізнанню мистецтва, розумінню 
краси навколишньої дійсності. Естетико-оцінна діяльність харак-
теризується як процес прояву діалектичної єдності об’єктивного 
фактора, який, відображаючи реальні властивості предметів, 
характеризує принципи й норми соціально-історичної практики 
людства, що закріплені в суспільному досвіді; а також суб’єктив-
ного чинника як результату активності суб’єкта, який здійснює 
оцінювання, і характеризує індивідуальні особливості 
особистості. 

В основі естетично-оцінної діяльності – естетична оцінка, 
яка представляє раціональну форму встановлення естетичної 
цінності або теоретичного усвідомлення естетичного почуття до 
будь-якого об’єкта. Як провідна форма естетичної свідомості, 
естетична оцінка спрямована на раціональне осмислення та 
інтерпретування інформації, яку отримує викладач образотвор-
чого мистецтва у ході пізнання світу. У процесі естетичної 
оцінної діяльності викладач образотворчого мистецтва пізнає, 
визначає цінність, співвідносить її з особистими інтересами, 
характеризує ступінь значущості для себе, можливість викорис-
тання для задоволення особистих естетичних потреб. 

Виняткове значення у сприйнятті відіграє естетичний смак 
викладача образотворчого мистецтва, що забезпечує його здат-
ність до оцінки естетичних явищ, об’єктів, художніх творів, який 
ґрунтується на особливому інтелектуальному механізмі – естети-
чній інтуїції. Сутність естетичного смаку полягає в єдності чуттє-
вого і раціонального, емоційного та інтелектуального (Л. Вигот-
ський, М. Киященко, Н. Лейзеров, В. Скатерщиков та ін.), де, з 
одного боку, естетичний смак для викладача образотворчого 
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мистецтва виступає здатністю висловлювати судження про 
естетичні якості предметів навколишньої дійсності, з іншого – 
виражає переживання, реалізуючи тим самим свою індивідуальну 
неповторність. Наявність естетичного смаку виявляється в 
пропорційності внутрішнього і зовнішнього, гармонії духу, 
соціальної поведінки, соціальної реалізації особистості. 

Варто підкреслити, що в розвитку естетичного досвіду 
викладача образотворчого мистецтва виняткову роль відіграє 
сприйняття природи через усвідомлення того, що «якщо людина 
не володіє спектром знань у галузі хімії, кібернетики та механіки, 
то вона зможе нормально прожити безбідно і безболісно, але 
якщо не володіє екологічним пізнанням, екологічною мораллю і 
світоглядом, екологічною відповідальністю перед природою і 
суспільством, то їй погрожує неповноцінне здоров’я, неповно-
цінність у почуттях і думках, в розумінні краси й істини природи, 
сприйнятті прекрасного і світлого, що є в оточуючому нас світі 
природи» [8, с. 50]. 

Сприймаючи прекрасне у природі, викладач образотворчого 
мистецтва відчуває закони світотворення. Усвідомлення доціль-
ності навколишнього світу і свого місця в ньому, пізнання 
єдності краси форми і змісту природного середовища на основі 
естетичного досвіду дозволяє здійснювати й оцінювати власну 
діяльність із позиції абсолюту прекрасного, духовності й 
моральності. Це сприяє усвідомленню, що сьогодення вимагає 
зміни агресивно-споживацького підходу до природи на 
«любовно-творчий» (за Г. Тарасенко), встановлення паралелі між 
красою і досконалістю форм живої природи (в подальшому – і 
неживої), бо досконале, як доводять теоретики й практики, є 
життєздатним, красивим і гармонійним. 

В. Крисаченко зауважує, що «природа є мірою мистецтва, 
мистецтво – наслідування природи… Чимало видів мистецтв 
мають свій початок і походять від природи: малювання – від 
тіней, будинки – від печер, вітрила – від лету птахів. Внаслідок 
цього мистецтвом називали і подібним до природи, і другою 
природою» [5, с. 121]. Сприйняття та осмислення того, що 
природа є зразком для мистецтва і чим більше воно наслідує 
природу, тим воно досконаліше, для викладачів образотворчого 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 11 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 11 

 

90 

мистецтва є світоглядним постулатом, площиною для власного 
художньо-екологічного пізнання. 

Висновки. Отже, сприйняття в розвитку естетичного 
досвіду викладача образотворчого мистецтва є ключовим фено-
меном, що завдяки своїй універсальності активізує візуальний і 
сенсорний досвід, інтенсифікує емоційно-почуттєву сферу, 
формує вміння співвідносити почуття з культурою, збагачує 
внутрішній світ особистості, є підґрунтям професійної діяльності 
і водночас регулятором усвідомлення естетичного сенсу своєї 
діяльності, її соціально-гуманістичної значущості. 
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Галина Сотская 
ВОСПРИЯТИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

В РАЗВИТИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОПЫТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В статье раскрыта актуальность проблемы восприятия действитель-
ности в развитии эстетического опыта преподавателя изобразительного 
искусства; обоснована сущность восприятия как когнитивного процесса, 
непосредственно связанного с познавательной деятельностью преподавателя 
изобразительного искусства, которое возникает в деятельности, им 
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поддерживается и в ней развивается. Охарактеризованы эстетическое и 
художественное восприятия, которые пробуждают у педагога-художника 
стремление к красоте, регулирующие его деятельность в чувственном и 
рациональном измерениях. Доказано, что восприятие активизирует визуальный 
и сенсорный опыт, интенсифицирует эмоционально-чувственную сферу, 
формирует умение соотносить чувства с культурой, обогащает внутренний 
мир личности, является основой профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: эстетический опыт, преподаватель изобразительного 
искусства, восприятие, эстетическое восприятие, художественное 
восприятие. 

Galina Sotskaya 
PERCEPTION OF REALITY IN THE DEVELOPMENT OF 
AESTHETIC EXPERIENCE OF A FINE ARTS TEACHER 

The article deals with the actual problem of the perception reality in the 
development of aesthetic experience of a fine arts teacher allowing overcoming the 
lack of spirituality, pragmatism, distance from the cultural values of the society. A 
teacher-artist acquires the aesthetic experience in the process of interaction with 
wonderful things in nature and society, which is the basis of his aesthetic knowledge of 
the material world and social relations, cultural values, works of art. The development 
of aesthetic experience awakens the desire for beauty, which later in an upward 
direction will «work» as sensory and rational aspects of cooperation of a personality 
with the world. 

It has been found out that the aesthetic experience becomes a personal value for 
a teacher-artist if there is a process of mastering the reality according to the laws of 
beauty, in all displays of activity it is opened up as a sphere of perception of the world, 
that is not determined by the instinctive program, but it is produced independently by a 
person. The essence of the perception has been proved as a cognitive process that is 
directly related to the cognitive activity of a fine arts teacher and it occurs, develops 
and can be supported in his or her practice. Systematic character and duration of a 
fine arts teacher perception contributes to the development of capacity for the 
emotional response, ability to correlate feelings with a culture, the ability of delicate 
and sensitive communication with other people, the ability to display the perception of 
reality, which is formed on the basis of a creative idea that has aesthetic nature, 
ability to anticipate, etc. 

It has been determined that there are some kinds of perception: aesthetic and 
artistic. They can awake the desire for beauty in a heart of a teacher. They regulate his 
or her activity in sensitive and rational dimensions. In the process of the perception 
the aesthetic and evaluative function of fine arts teacher has been activated. It 
contributes to deeper knowledge and understanding of the art and the beauty of the 
reality. A peculiar sense of proportion in the perception of the future fine arts teacher 
is an aesthetic taste as an ability to find the necessity in the personal relation to the 
world of culture and to the values. 

It has been proved that the perception activates visual and sensory experience 
of fine arts teachers. It intensifies their emotional and sensual sphere and creates the 
ability to correlate feelings with culture, enriching the inner world of the personality. 
It is the basis of professional activity. 

Keywords: aesthetic experience, a fine arts teacher, perception, aesthetic 
perception, artistic perception, aesthetic and evaluative activities. 
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РЕГІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА В МУЗИЧНОМУ 
ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЛЬСЬКИХ ШКІЛ 

 
З початком реформування польської шкільної освіти (у 90-х роках 

ХХ ст.) у програмах музичного виховання учнів різних типів шкіл почала 
приділятись значна увага вивченню регіонального мистецтва (народна 
музика і танці, фольклор). Це давало можливість значно поширювати 
знання учнів у галузі змісту польського національного мистецтва, а 
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також підвищити ефективність патріотичного виховання школярів. У 
Польщі щороку видається значна кількість методичної літератури для 
вчителів із питань регіонального музичного виховання, яка висвітлює 
різноманітну інформацію з мистецтвознавства у даному регіоні. 

Ключові слова: Польща, регіональне мистецтво, музика, школа, 
учні, учитель, культура. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі суспільного 
розвитку, коли відбуваються зміни ідеологічних орієнтацій та 
ідеалів, на перший план виходить проблема відродження духов-
них цінностей. У наш час, як ніколи раніше, світ прекрасного стає 
необхідним для збереження не тільки цілісного внутрішнього 
світу особистості, а й нерідко, життя людини. Посилення ролі 
мистецтва (зокрема, музики) у наш час зумовлюється тим, що 
воно являє собою одну з найважливіших форм життєдіяльності 
особистості, яка розвиває універсальні творчі здібності лю-
дини [1; 2; 4]. На думку О. Рудницької, мистецтву властива 
висока чутливість до всього, що відбувається навколо. Воно 
завжди узагальнює і синтезує найсуттєвіші проблеми людського 
життя, викликає до них суспільний інтерес [2]. 

Успіхові української освітньої реформи, у дуже складних 
сучасних економічних умовах, сприятиме вивчення зарубіжних 
систем освіти, об’єктивний аналіз і пошуки новітніх зразків і 
досягнень, із одночасним урахуванням національних особливос-
тей і наукових здобутків у цій галузі. 

Аналіз досліджень і публікацій. Видатний польський 
педагог Януш Корчак вважав, що реформувати світ – це насампе-
ред реформувати виховання підростаючих поколінь. У 
педагогічних працях видатних діячів польської (А. Бялковського, 
М. Пшиходзінської та ін.) та української культури й освіти 
(І. Зязюна, М. Лисенка, С. Русової, А. Макаренка, В. Сухомлинсь-
кого) обґрунтовано важливу роль мистецтва в духовному станов-
ленні людини. Мистецтво, як єдність пізнання з естетичною 
насолодою, є важливою передумовою виховання творчої людини, 
гармонія якої проявляється як у матеріальному виробництві, так і 
в духовній діяльності, спрямованій на перетворення світу за 
законами краси. Випереджаючи інші види мистецтв, музика є 
одним із найпотужніших засобів у духовному розвитку людства, 
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впливу на емоційну сферу і творчий потенціал особистості, пану-
ючою формою виховання в сучасному інформативному 
суспільстві (В. Горишовський, І. Зязюн, Е. Ліпська, Г. Падалка, 
О. Ростовський та ін.). 

У процесі становлення й розвитку музичного виховання 
школярів у Польщі накопичений цінний досвід, об’єктивне 
вивчення і переосмислення якого, з позиції сучасних поглядів на 
цей процес, може сприяти прискоренню та підвищенню ефектив-
ності реформування системи естетичного виховання учнів 
загальноосвітніх шкіл України. 

Мета дослідження – проаналізувати та узагальнити досвід 
використання культурної спадщини регіонів у музичному 
вихованні учнів польських шкіл. 

Виклад основного матеріалу. У 90-ті роки минулого 
століття органи освіти Польщі почали приділяти більш значну 
увагу регіональній проблематиці у сфері мистецтва, завдяки якій 
можна було б посилити патріотичне виховання учнів, поглибити 
почуття національної свідомості, стимулювати пізнання історії та 
культури рідного краю. 

Відомо, що чим вища загальна культура народу, тим більша 
увага приділяється в системі виховання дітей і молоді першодже-
релам народної творчості, у яких сконцентровані результати 
діяльності багатьох поколінь та збереглися найбільш цінні їх 
надбання. Національні музичні традиції, які охоплюють усі види і 
жанри народної музики, загалом позначені художньо-тематичною 
та стильовою єдністю, хоча окремі регіони Польщі мають свою 
специфіку, яка полягає, передусім, у характері музичного строю 
фольклору, його ладовій, інтонаційній те метро-ритмічній будові. 
Музичний фольклор – це вокальна, інструментальна та музично-
танцювальна творчість народу, який шляхом тривалого добору, 
поступової кристалізації виробив комплекс самобутніх художніх 
засобів і стильових закономірностей музичного виражен-
ня [4; 5; 8]. 

На V-му Конгресі регіональних товариств культури 
(25.09.1994 р., м. Вроцлав) була прийнята Декларація польського 
регіонознавства. У ній підкреслювалася особлива роль освіти у 
збереженні й формуванні локальної і регіональної свідомості, а 
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також зверталася увагу на необхідність упровадження краєзнав-
чої тематики в шкільні навчальні програми всіх рівнів, наголо-
шувалася необхідність збереження і широкої популяризації 
фольклору [5]. 

Зміст Декларації поглиблювався в програмі «Культурна 
спадщина регіонів Польщі», розробленої Міністерством народної 
освіти (жовтень, І995 р.). Метою цього документу є посилення 
уваги до регіонознавства в навчально-виховному процесі з учня-
ми всіх класів основної школи, а також поглиблення вивчення 
ними вітчизняної культури, історичної спадщини і проблем 
«малої Батьківщини». У програмі зазначено, що головною 
умовою збереження різної культури та її існування є передача від 
старшого покоління до молодшого культурної спадщини свого 
народу. Цей процес має охоплювати категорії історії, фольклор-
них традицій, рідної мови [8]. 

Відповідно до висунутих завдань, починаючи з 1996 року, 
виходять із друку в різних регіонах Польщі методичні посібники 
«Регіональна освіта», які призначаються не тільки для вчителів 
музики, а й для вчителів історії, географії, мови та образотвор-
чого мистецтва. Спеціально для вчителів музики в циклі цих 
публікацій видається методичний додаток «Зміст регіонального 
виховання в програмах “Музика для основних шкіл”«, який 
включає різноманітну інформацію з розвитку мистецтва в даному 
регіоні. Методичний додаток рекомендовано використовувати на 
уроках музики в різних класах. У ньому можна знайти матеріал із 
фольклору (музики й танців), обрядів, звичаїв, народних музич-
них інструментів, збірку народних пісень із нотами та оригіналь-
ними текстами, у яких збережено місцеві діалекти. 

Зазначимо, що в «Культурній спадщині регіонів Польщі» 
пропонується розширення програмного матеріалу з різних навча-
льних дисциплін гуманітарного циклу шляхом його модернізації 
або впровадження авторських програм учителів, де висвітлюється 
регіональна тематика. У цьому документі чітко сформульовано, 
що пізнання культурної спадщини регіону повинно відбуватися 
на кожному етапі навчання школярів з усіх предметів, а також на 
факультативних заняттях. 
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Пізнавально-виховне значення викладання регіонознавства в 
сучасній польській школі підкреслюється багатьма науковцями в 
галузі музичної педагогіки. Так, Е. Кашевська вважає, що 
«…одним із основних завдань музичного виховання є передача 
учням принаймні елементарних знань про музику власного 
регіону» [5, с. 9]. 

У свою чергу, К. Дадак-Козицька пише: «…для педагога є 
очевидним, що правильним шляхом пізнання та освоєння учнем 
навколишнього світу є проходження від того, що є близьке, що 
належить добре пізнати й полюбити, до того, що далеке. Цей 
процес пізнання охоплює індивідуальне культурне виховання 
учня в сім’ї, регіоні, краї, а також акцентує універсальні елементи 
культурних та естетичних знань на рівні континенту і світу. 
Регулярність такого пізнання є умовою автентичного, а не повер-
хового формування універсальної культури молоді» [4, с. 93].  

Розвитку регіонознавчої тематики в польських школах 
сприяли такі чинники: а) можливість практичного використання 
вчителями авторських програм, які обов’язково враховують 
особливості даного регіону; б) існуюча суспільно-політична 
ситуація в країні, коли уряд приділяє особливу увагу зміцненню 
самоуправління регіонів; в) фінансова підтримка наукової 
тематики й видавничої справи, присвяченої культурі даного 
регіону, регіональними владними структурами; г) можливість 
відвертого діалогу про актуальні національні проблеми (особливо 
це стосується прикордонних регіонів Польщі). 

Регіонознавство в музичному вихованні учнів польських 
шкіл функціонує на двох рівнях. Перший рівень – це регіоно-
знавство локальне (свій регіон), яке полягає у використанні в 
музичному вихованні різноманітної інформації про культуру 
регіону, де живуть учні. Цей рівень пізнання свого регіону 
реалізується шляхом участі учнів у музичних заходах, у процесі 
виконання музики та пісень, а також пошуку матеріалу, який 
стосується музичного життя регіону. 

Другий рівень можна окреслити як загальнопольський 
(народна музика інших регіонів країни). Він передбачає 
ознайомлення учнів, незалежно від місця їхнього проживання, з 
особливостями польської музичної культури. Вчитель звертає 
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увагу на найважливіші риси культури свого регіону. Цей рівень 
реалізується, в основному, шляхом слухання музики або пере-
гляду телевізійних програм, присвячених музичному фольклору, 
а також структуризації отриманих знань про культуру регіонів із 
метою формування загального універсального образу польської 
фольклорної музики. 

Упровадження в навчанні музики в школі регіонознавчого 
матеріалу на двох рівнях локальному та загальнопольському, 
безперечно, стосується всіх конструктивних елементів дидактич-
ного процесу. Тим самим реалізація завдань регіонознавства в 
музичному вихованні школярів вимагає внесення певних змін 
залежно від характеру і змісту музичного репертуару. Ці зміни 
залежать, у свою чергу, від співвідношення між цілями естетич-
ного виховання і змістом регіонознавства, а також між цілями 
естетичного виховання та змістом універсальної музичної 
культури. 

Зміни, які відбулася в польській педагогіці в останні роки в 
поглядах на національну культуру, перехід від «монолітного» до 
«регіонального» мислення дали змогу розширити кордони поль-
ської культури, і тим самим поглибити її пізнання. Політична і 
культурна відкритість сприяли адекватному сприйманню різно-
манітних подій, які тією або іншою мірою впливають на зміни в 
культурному житті регіонів. Стосується це, між іншим, демо-
графічної проблематики й питань національних меншин, переду-
сім, мешканців прикордонних регіонів, де необхідно налагоджу-
вати культурні зв’язки із сусідами. 

Тому виховний потенціал регіонального мистецтва в країні, 
зокрема музичного, використовується для формування в дітей і 
молоді поваги до певних відмінностей у культурі різних етнічних 
груп як на території Польщі, так і до інших народів світу. 

Специфіка регіональної музичної культури також полягає в 
тому, що застосування її не обмежується лише уроками, вона 
також успішно реалізується під час позакласної та позашкільної 
діяльності учнів, де вони беруть участь у роботі народних колек-
тивів (танцювальних, хорових, інструментальних), у різноманіт-
них фольклорних конкурсах, концертах, фестивалях тощо [5; 6]. 
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Регіональні (етнолокальні) аспекти музичного виховання 
учнів, як доводить досвід польських шкіл, найбільш ефективно 
реалізуються в початкових класах, коли особливе значення має 
розвиток зацікавленості дітей музикою, переконання їх у тому, 
що контакти з музикою є корисними й цікавими. Все це значною 
мірою зумовлює ефективність навчально-виховного процесу з 
цього предмета. У початковій школі (І –ІІІ класи) мотиваційно-
емоційні аспекти набувають особливого значення. У цьому 
контексті виникає питання характеру змісту музичної культури, 
який має включати елементи, зрозумілі дітям. Залежно від тради-
цій і наявних умов, він має враховувати елементарний музичний 
досвід, набутий дитиною ще в дошкільному віці (в основному, 
пісенний). Цей досвід будується, переважно, на основі елементів 
регіональної музики, як правило, місцевого музичного фольк-
лору [4; 5]. 

Зазначимо, що польська музична педагогіка, починаючи з 
60-х років, використовує ідеї концепцій К. Орфа і З. Кодая, які 
ґрунтуються на народній культурі, де фольклор вважається про-
відним чинником пробудження в учнів музичних вражень [7]. 
Отже, регіональна музика, а також пов’язані з нею елементи 
фольклору в наш час є обов’язковим засобом музичного 
виховання учнів у польських загальноосвітніх школах, особливо 
у молодших класах [6]. 

Необхідно також підкреслити, що в останнє десятиріччя в 
Польщі щороку видається значна кількість методичної літератури 
для вчителів із питань регіонального музичного виховання дітей 
та молоді. Ці матеріали широко використовуються в міжпред-
метній інтеграції шляхом поєднання уроків музики з уроками 
природознавства, математики, польської мови (І-III-ті класи); 
історії, літератури (ІV-VІ-ті класи). Пісні, легенди, звичаї, обря-
ди, характерні для даного регіону, створюють можливість прове-
дення інтегрованих тематичних уроків. Вони є передумовою 
реалізації основних завдань із музичного виховання шко-
лярів [3; 7]. 

Однією з популярних форм упровадження інтегрованих 
тематичних занять у польських школах є інсценізація. Підгото-
влені учнями театральні вистави тісно пов’язані з локальними 
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музичними традиціями, вони поєднують елементи змісту різних 
предметів, формують позитивне ставлення до народної культури і 
стимулюють суспільну активність школярів [7; 8]. 

Програма «Культурна спадщина регіонів Польщі» включає 
значну кількість різноманітних тем, які вчитель може використо-
вувати в навчально-виховному процесі в різних класах основної 
школи. Теми, на нашу думку, мають загальний характер. Однак, 
їх конкретизація здійснюється вчителем залежно від віку учнів, їх 
підготовленості, інтересів, специфіки навчального предмета. 

Наводимо приклад деяких із них: 
1. Елементи культурної спадщини в різних суспільних 

групах регіону. 
2. Регіоналізм як суспільний рух, спрямований на розвиток 

культурної спадщини регіону. 
3. Піклування про збагачення культурної спадщини регіону 

як необхідна умова культурного розвитку особистості. 
4. Традиційна народна культура (фольклор, народне 

мистецтво) та їх роль у формуванні регіональної свідомості 
особистості [3]. 

Залучення учнів до культурної спадщини регіону здійсню-
ється шляхом реалізації педагогічним колективом школи таких 
виховних завдань: 

 сприяння зростанню у школярів інтересу до пізнання 
регіональних традицій, їх зв’язку з сьогоденням і майбутнім; 

 пробудження і сприяння закріпленню емоційного зв’язку 
з рідною місцевістю і регіоном, де проживають учні; 

 виховання в дітей і молоді патріотичних, громадянських і 
гуманних почуттів; 

 формування у школярів почуття віри у власні сили, 
необхідності співпраці, активної участі в діяльності, спрямованій 
на збереження й розвиток культурного доробку регіону; 

 формування толерантної поведінки у ставленні до груп 
населення та осіб, які мають іншу національність, а також до 
культурних і релігійних традицій народів, що проживають у 
регіоні; 

 пробудження в учнів творчої активності в різних галузях 
мистецтва [6]. 
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Висновки. Отже, на сучасному етапі розвитку музичної 
освіти в Польщі помітною є орієнтація музичного виховання на 
вивчення регіонального мистецтва. Ця тенденція сприяє певній 
зміні поглядів на сутність національної культури у свідомості 
учнів, дозволяє розширювати кордони загального осмислення 
змісту польської культури, поглибити її пізнання. Виховна роль 
регіонального мистецтва, відповідно до засад музичного вихован-
ня підростаючих поколінь у країні, спрямовується на формування 
у дітей та молоді акцепції і поваги до певних відмінностей у 
культурі різних етнічних груп як на території Польщі, так і в 
інших народів світу. Важливо, що методичні рекомендації щодо 
впровадження регіонального матеріалу на локальному і загально-
польському рівнях стосується всіх конструктивних елементів 
дидактики навчання музики у школі. 
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Анастасия Вильчковская 
РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 

УЧАЩИХСЯ ПОЛЬСКИХ ШКОЛ 
С началом реформирования польского школьного образования (в 90-х 

годах ХХ ст.) в программах музыкального воспитания учащихся значительное 
внимание было уделено изучению регионального искусства (народная музыка и 
танцы, фольклор). Это давало возможность заметно расширить знания 
учащихся в области содержания польского национального искусства, а также 
повысить эффективность их патриотического воспитания. В Польше еже-
годно издается большое количество методической литературы для учителей по 
вопросам регионального музыкального воспитания, в которой рассматривается 
разнообразная информация о народном искусстве данного региона. 

Считаем, что ознакомление с опытом использования культурного насле-
дия регионов в учебно-воспитательном процессе с учащимися общеобразова-
тельных школ Польши будет интересным и полезным для совершенствования 
системы музыкального воспитания детей и молодежи Украины. 

Ключeвые слова: Польша, региональное искусство, музыка, школа, 
учащиеся, учитель, культура. 

Anastasia Vilchkovskaya 
REGIONAL CULTURE IN THE MUSICAL EDUCATION  

OF STUDENTS OF POLISH SCHOOLS 
Since the beginning of reform of Polish school (in the 90s of XX century) in 

programs of students’ musical education, considerable attention was paid to the study 
of regional art (folk music and dance, folklore). This made it possible to significantly 
expand students' knowledge in the field of content national Polish art, as well as 
improve the efficiency of their patriotic education. In Poland, a considerable number 
of methodological literature for teachers on issues of regional musical education, 
which deals with a variety of information about folk art in the region, is published 
annually. 

We believe that the acquaintance with the experience of the cultural heritage of 
regions in the educational process with students of secondary schools in Poland will 
be interesting and useful for improving the system of musical education of children 
and youth in Ukraine. 

Keywords: Poland, regional art, music, school, students, teacher culture. 
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СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

В ПОДІЛЬСЬКОМУ РЕГІОНІ 

Стаття присвячена аналізу проблеми сучасного стану, чинників 
популярності музично-педагогічної освіти в подільському регіоні. 
Проаналізовано погляди вітчизняних науковців щодо проблеми розвитку 
системи музичної освіти в сучасній Україні. Охарактеризовано негативні 
та закцентовані позитивні тенденції розвитку освіти. Підкреслено 

© В. Найда, 2015 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 11 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 11 

 

103 

важливість використання позитивного досвіду організації музичної 
освіти Поділля минулих років. Висвітлено стан сучасної музично-
педагогічної освіти в подільському регіоні, зумовлений необхідністю 
переходу до нових засад формування та розвитку музичних знань, що 
базуються на духовно-моральних та історико-культурних традиціях 
українського суспільства, бо музично-педагогічна освіта – важливий 
чинник художньо-творчого та духовного виховання молодого покоління.  

Ключові слова: музично-педагогічна освіта, подільський регіон, 
перспективи розвитку. 

 

Постановка проблеми. Питання розвитку музично-
педагогічної освіти є пріоритетними в системі освіти України. 
Згідно з положеннями «Національної доктрини розвитку освіти в 
Україні», Закону України «Про вищу освіту» навчально-
виховний процес у педагогічних закладах потрібно будувати на 
національній основі та відродженні традицій української 
культури. Залишаються актуальними питання подальшого 
розвитку і модернізації музично-педагогічної освіти.  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблематика розвитку 
освіти в подільському регіоні знайшла своє відображення в 
дослідженнях М. Вороліс, М. Дарманського, О. Качковського, 
Л. Машкіної, І. Сесака, М. Собчинської, А. Сурового, Ю. Теля-
чого, А. Трембіцького, Ю. Хоптяр, І. Шоробури та інших 
науковців. Питання музично-педагогічної освіти частково аналі-
зувалися у працях М. Антошко, Т. Бурдейної-Публіки, Р. Римар, 
М. Ярової та ін.  

Мета статті полягає в аналізі сучасного стану та визначенні 
перспективних напрямів розвитку музично-педагогічної освіти в 
навчальних закладах подільського регіону.  

Виклад основного матеріалу. Підготовка музично-
педагогічних фахівців здійснюється в спеціальних навчальних 
закладах за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями і пов’я-
зана з певними проблемами, які потребують уважного вивчення й 
своєчасного вирішення. При цьому слід використовувати істо-
ричний досвід музично-педагогічної освіти, що виступатиме 
міцним фундаментом для використання нових форм, методів і 
методик роботи. У зв’язку з реорганізацією вищої освіти в Укра-
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їні постала необхідність відповідного структурного реформу-
вання професійного навчання і в музично-педагогічній галузі.  

Доцільною залишається традиційна структура прилучення 
до музичного мистецтва дітей та одержання музично-
педагогічної освіти молоддю: 1) дошкільне виховання (дошкільні 
навчальні заклади та розвивальні центри) – розвиток музичних 
здібностей у дітей на музичних заняттях; 2) загальна середня 
освіта (загальноосвітні школи різних типів: навчально-виховні 
комплекси, об’єднання, гімназії, ліцеї) – виявлення особливо 
здібних учнів на уроках музичного мистецтва; 3) загальна 
спеціальна музична освіта (дитячі музичні школи та школи 
мистецтв) – навчання музично обдарованих учнів; 4) професійна 
музично-педагогічна освіта (культурно-освітні, музичні, музич-
но-педагогічні училища та коледжі) – фахова підготовка 
музично-педагогічних працівників на І та ІІ освітньо-кваліфіка-
ційних рівнях; 5) система вищих навчальних закладів (музично-
педагогічні університети, академії) – фахова підготовка музично-
педагогічних працівників на ІІІ та ІV освітньо-кваліфікаційних 
рівнях.  

На даний період у подільському регіоні існує достатня 
кількість дитячих навчальних (школи, студії, естетичні центри) та 
вищих навчальних закладів музичного спрямування (училища, 
коледжі, університети, академії). В загальноосвітніх школах 
обов’язковим є предмет «Музичне мистецтво», в дитячих 
дошкільних навчальних закладах проводяться музичні заняття. 
Сьогодні в подільському регіоні функціонують три вищі 
педагогічні заклади з музично-педагогічними та культурно-
мистецькими структурними підрозділами (факультети, інсти-
тути) – Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського, Кам’янець-Подільський націона-
льний університет імені Івана Огієнка, Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія. Всі вони готують фахівців музично-
педагогічної галузі з різними додатковими спеціалізаціями.  

Сучасний етап розвитку музично-педагогічної освіти харак-
теризується як позитивними, так і негативними тенденціями. 
Серед позитивних відзначимо: різноманітність навчальних закла-
дів, де можна отримати музично-педагогічну освіту; затверд-
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ження державних стандартів вищої освіти, що визначають зміст, 
обсяг, тривалість навчання, рівень вимог до обов’язкових резуль-
татів на кожному освітньо-кваліфікаційному рівні; багатова-
ріантність навчальних програм; випуск значної кількості 
навчальних посібників; упровадження кредитно-трансферної 
системи навчання.  

Водночас сучасний етап розвитку музично-педагогічної 
освіти ускладнюється такими негативними тенденціями:  

– різке зменшення кількості абітурієнтів на музично-
педагогічну спеціальність. Проблема наступності між загальною 
шкільною та спеціальною музично-педагогічною освітою чимдалі 
стає гострішою через падіння престижу професії вчителя музики; 

– низька музично-теоретична та інструментально-виконав-
ська довузівська підготовка абітурієнтів. На нашу думку, 
проблема пов’язана з надмірним розширенням меж і змісту 
навчання за фахом «Естрадний спів» у дитячих музичних школах 
та студіях;  

– недостатність ґрунтовних музично-педагогічних і психо-
логічних знань студентів. Така проблема пов’язана зі значним 
скороченням годин на спеціальні музичні предмети, що призво-
дить до духовного обкрадання молоді та поверхового навчання 
майбутніх учителів музики. Музично-педагогічна освіта, яку 
змушують крокувати шляхом спрощення та економії, може 
втратити своє головне призначення – художньо-творче та 
духовне виховання підростаючого покоління;  

– диспропорція між теоретичною і практичною підготовкою 
студентів спотворює бачення молодим учителем педагогічної 
діяльності в цілому. Необхідно посилити діяльнісну, процесу-
альну та практичну складову змісту навчання. Вже у вишах 
майбутній учитель має оволодіти достатнім обсягом практичних 
умінь, серед яких є важливими діагностичні, комунікативні, 
дидактико-аналітичні.  

За висновками О. Ростовського, існує нерівномірний розви-
ток музичної педагогіки в царині шкільної музичної освіти і 
професійної підготовки майбутніх учителів музики. Якщо перша 
динамічно розвивалася в гострих дискусіях навколо нових ідей і 
світових тенденцій, то подібного реформування музичної освіти в 
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педагогічних вишах не спостерігалося. Учений доводить, що 
«якщо метою музичного виховання школярів є формування 
їхньої музичної культури, то метою професійної підготовки 
майбутнього вчителя музики повинно стати формування його 
музично-педагогічної культури» [9, с. 12]. Звісно, це призведе до 
єдності навчального процесу у вишах і духовного розвитку 
особистості. Основним напрямом сучасної реформи, за тверджен-
ням О. Ростовського, стала гуманізація освіти, відродження в ній 
ідеалів і духовних цінностей, які несуть у собі суто людське, 
особистісне значення. Уявлення про освіту як про духовне 
середовище, покликане відроджувати, розвивати, зберігати 
людяність, помітно потіснило інші уявлення (про освіту як 
систему знань) [10, с. 145].  

Музично-педагогічна діяльність синтезує вираження 
загальнолюдських і національних впливів. Унаслідок цього стає 
доцільним використання досвіду національної школи в контексті 
дослідження проблем музично-педагогічної освіти. Вивчення 
традицій і здобутків української культури є однією з умов 
закріплення сучасної школи на національних засадах. На думку 
В. Кузя, виховувати молоде покоління необхідно на «глибоко 
прогресивних, віками перевірених і усталених традиціях, ідеалах 
героїчного минулого українського народу. У цьому – запорука 
формування національного характеру, свідомості, менталі-
тету» [5, с. 8]. Н. Гуральник підкреслює, що без «відтворювання 
досвіду минулих поколінь, спадщини традицій ‹...› жоден з 
індивідів наступних поколінь не може стати, власне, люди-
ною» [1, с. 316]. О. Михайличенко наголошує, що «в умовах 
розбудови української держави відбуваються процеси відрод-
ження та розвитку національної культури. Вона своїм корінням 
сягає в найдавніші часи і має неповторні специфічні риси, 
характерні тільки для української нації. Процес музичного 
виховання молоді в умовах сучасної національної освітньої 
політики повинен бути підпорядкований основним цілям розвит-
ку української національної культури» [6, с. 333]. О. Овчарук 
довела доцільність використання здобутків минулого у практиці 
сучасного музичного виховання та навчання музики, опираючись 
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на те, що «національна музично-педагогічна спадщина початку 
ХХ ст. акумулює глибокий духовний та гуманістичний потенціал 
минулих генерацій, синтезує в собі різноманітні види народно-
пісенної творчості. Процес опанування національної музичної 
спадщини відбувається на основі розвитку як загально-музичних, 
так і особистісних якостей молодшого школяра, що виявляються 
в почутті національної гідності, поваги до культурних традицій 
тієї держави, частиною якої він є, отже, відповідає завданням 
національного виховання» [7, с. 25]. А. Растригіна зауважила, що 
у складний історичний період розбудови незалежної держави й 
становлення національної системи освіти, яким є і нинішній 
період в історії розвитку культосвітніх процесів в Україні, 
великого значення набуває перегляд педагогічних ідеалів, пошук 
шляхів виховання активної, ініціативної особистості, здатної до 
самостійної творчої діяльності. Дослідниця відзначила, що 
«основна увага українськими педагогами приділялася теоре-
тичному обґрунтуванню таких виховних принципів, як народ-
ність, гуманізм, демократизм, природовідповідність, культуро-
відповідність, індивідуалізація виховання» [8, с. 32]. Саме на 
основі означених міркувань необхідно оновлювати змінювати 
зміст музично-педагогічної освіти у подільському регіоні. 

У контексті дослідження розвитку системи музично-педаго-
гічної освіти на Поділлі в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. вияв-
лено, що освітній процес був складним та суперечливим. З 
одного боку, існувало безліч проблем – недостатнє матеріальне 
забезпечення, розходження думок щодо вибору систем і методів 
навчання, нестача кваліфікованих кадрів. З іншого боку, були 
відчутні певні досягнення – вдосконалення мережі навчальних 
закладів, обов’язковість навчання предметів «Співи» та «Музи-
ка», відведення на музичні дисципліни по дві години на тиждень 
у більшості закладів, гідна мотивація вчителів та учнів, схвальне 
ставлення керівників навчальних закладів до розвитку музичної 
грамотності учнів, поява авторських методик навчання музиці, 
високий рівень викладання музичної освіти в загальноосвітніх 
закладах, про що свідчать численні програми та навчальні плани. 
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До прогресивних музично-педагогічних ідей цього періоду, 
на думку Н. Гуральник, можна віднести «відмову від автори-
тарних методів навчання з прагненням до свідомого засвоєння 
знань, творчого підходу; … домінантність у змісті навчання 
національного, загальнокультурного та загальнолюдського; 
поширення тенденцій просвітництва, що відбивалось не лише в 
музично-просвітницькій спрямованості концертної діяльності, а й 
в діяльності навчальних закладів ..., реформування музичної 
освіти...» [1, с. 105].  

Викладання музичних дисциплін вважалося одним із 
вагомих чинників естетичного розвитку та виховання учнів, 
головним завданням вчителів було пробудження у дітей інтересу 
до знань. Педагоги звертали особливу увагу на формування 
моральних якостей учнів, вважаючи їх необхідними компонен-
тами фахової підготовки своїх вихованців. У зверненні Міністер-
ства приписів (1915 р.) до колективу Вінницького учительського 
інституту йдеться про те, що педагогічним радам надається право 
при виставленні оцінки керуватися не лише оцінкою екзамена-
ційної відповіді, але й загальним враженням від достатньої 
зрілості учня, що закінчує курс навчального закладу [2, арк. 41]. 
Наведемо уривок із листа директора Кам’янець-Подільської 
чоловічої гімназії В. Должикова до попечителя Київського 
учбового округу (1882 р.): «Исходя из того, что эстетическое и 
художественное образование юношества развивает не только 
изящный вкус у учащейся молодёжи, но ограждает её отчасти от 
вредных влияний в нравственном отношении, я задумал 
организовать в гимназии оркестр, специально из духовых 
инструментов по образцу военных хоров» [4, арк. 70]. У 
Кам’янець-Подільській жіночій Маріїнській гімназії мали за мету 
«давати ученицям релігійну, моральну та розумову освіту, як 
вимагається від кожної жінки, особливо від майбутньої матері 
сім’ї» [3, арк. 51]. В циркулярі начальникам навчальних закладів 
та директорам (1915 р.) попечитель Київського учбового округу 
А. Деревицький переймається проблемами музичної освіти: «На 
преподавание музыки и пения давно уже обращено внимание как 
на одно из серьёзных средств эстетического развития учащих-
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ся» [2, арк. 53]. Ці приклади є свідченням того, що вчителі 
визнавали надзвичайну роль освіти, мистецтва та культури.  

Перспективними напрямками розвитку музично-педагогіч-
ної освіти є використання досвіду цілої когорти видатних 
персоналій подільського регіону – Ю. Богданова, Т. Ганицького, 
Г. Давидовського, А. Димінського, М. Завадського, В. Заремби, 
Є. Калиновича, А. Кривецького, І. Козловського, З. Комінека, 
М. Леонтовича, В. Петра, Є. Сіцінського, Р. Скалецького, К. Сте-
ценка, К. Широцького та ін.  

Сучасна педагогіка має можливість впроваджувати такі 
напрацювання у практику навчально-виховного процесу через 
викладання предметів музично-теоретичного, вокально-хорового 
та інструментального циклів. Ідеї та надбання музично-
педагогічної освіти можуть слугувати історико-культурною та 
теоретично-практичною основою для досягнення кращих резуль-
татів. На нашу думку, музично-педагогічна освіта функціонува-
тиме краще за таких умов: широке застосування творів 
подільських композиторів; збільшення обсягу музичних знань у 
загальноосвітніх закладах; збільшення кількості навчальних 
годин на мистецькі дисципліни; активне залучення молоді до 
концертно-просвітницької діяльності; самовдосконалення особи-
стості та її мотивація до навчальної діяльності; покращення 
підготовки науково-педагогічних працівників, які відповідають 
інтеграційному критерію «інтеграційна майстерність + мистецтво 
комунікації + нові технології» [9, с. 43-47, 175-209]. Розуміння 
вчителем своєї індивідуальної сутності, потреба мати власний 
стиль викладання дисципліни і бути конкурентоспроможним у 
сучасних соціально-економічних умовах підштовхує його до 
пошуку оптимальної особисто для нього педагогічної технології. 
Конкретна технологія висуває певні вимоги не тільки до рівня 
підготовки вчителя, а й до індивідуальної композиції особистіс-
них якостей. Тому в процесі підготовки майбутнього педагога 
важливо знайомити з різними інноваційними технологіями 
навчання і виховання, визначаючи, що повинен знати, вміти 
вчитель, та якими якостями він має володіти при використанні 
тієї чи іншої технології [11, с. 189].  
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Висновки. Отже, особливість сучасного розвитку освіти 
обумовлена політичними та економічними складностями, що 
впродовж багатьох років впливали на її зміст та структуру. 
Зазначені завдання не вичерпують усіх назрілих проблем, однак 
вирішення їх, без сумніву, сприятиме модернізації змісту та 
подальшому розвитку музично-педагогічної освіти в подільсь-
кому регіоні. 
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Вера Найда 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ПОДОЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

Статья посвящена изучению проблем современного состояния 
музыкально-педагогического образования в Подолии. Проанализированы взгляды 
отечественных ученых относительно проблемы развития системы музыкаль-
ного образования в современной Украине. Указаны негативные и позитивные 
тенденции развития образования. Автор уделяет внимание приоритетным 
направлениям и перспективам развития музыкально-педагогического образова-
ния на Подолии. Подчеркивается важность использования инновационных 
технологий, кадрового обеспечения, приобщения молодого поколения к 
музыкальному искусству и получению музыкально-педагогического образования. 
Отражено состояние современного музыкально-педагогического образования в 
подольском регионе, предопределенное необходимостью перехода к новым 
принципам формирования и развития музыкальных знаний, которые базируются 
на духовно-моральных и историко-культурных традициях украинского обще-
ства. Определено, что образование является движущей силой, изменяющей 
общество, а музыкально-педагогическое образование – важным фактором 
художественно-творческого и духовного воспитания подрастающего 
поколения.  

Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, подольский 
регион, перспективы развития. 

Vera Naida 
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF MUSIC TEACHER  

EDUCATION IN PODOLSK REGION 
The author deals with the study of the problems of modern state, factors of 

popularity of music-pedagogical education in Podillia region. The views of domestic 
scientists as for the problem of development of the system of music education in 
modern Ukraine have been analyzed. Negative tendencies of development of education 
have been mentioned and positive ones have been accentuated. In particular, the 
attention of the author is paid to the prior directions and perspectives of development 
of music-pedagogical education in Podillia region. The importance of using 
innovational technologies and staff assistance has been emphasized. The attention is 
concentrated on the structure of involving to music art and receiving music-
pedagogical education. The state of modern music-pedagogical education in Podillia 
region has been cleared out. It is stipulated by the necessity of transfer to the new 
bases of forming and development of music knowledge, which are based on spiritual-
moral and historic-cultural traditions of Ukrainian society. It is determined that 
education is a motive power, which changes society, and music-pedagogical education 
– is an important factor of artistic-creative and spiritual education of the growing 
generation. 

Keywords: music-pedagogical education, Podillia region, perspectives of the 
development. 
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м. Полтава 
 

ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
В. ВЕРХОВИНЦЯ: ОСНОВНІ ЕТАПИ  

І СПЕЦИФІКА 
 

У статті розкрито зміст диригентсько-хорової діяльності 
видатного українського педагога, музикознавця, етнографа, хореографа, 
диригента і композитора В. Верховинця (1880 – 1938), визначено основні 
етапи (початковий, професійне становлення, творча зрілість, 
новаторський) та охарактеризовано її специфіку (керівництво шкільними, 
театральними студентськими, професіональними хоровими колективами, 
застосування українського народнопісенного матеріалу, опора на класичні 
співацькі традиції, використання академічної манери співу, налагодження 
абсолютного ансамблю за рахунок ретельного добору голосів тощо). 

Ключові слова: хорове мистецтво, диригентсько-хорова діяльність, 
хоровий колектив, пісня, вокально-хорове виховання. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі реформування 
національної системи освіти, входження України до європей-
ського освітнього простору, відродження національних культур-
них традицій значно актуалізується проблема підвищення якості 
професійної підготовки вчителя музичного мистецтва, зокрема, 
формування у нього умінь і навичок вокально-хорової роботи, 
музично-естетичного виховання молодого покоління. Важливе 
значення при цьому набувають вивчення, всебічне осмислення і 
раціональне застосування у навчально-виховному процесі 
прогресивних педагогічних ідей і досвіду визначних діячів 
вітчизняної науки і культури минулого. Серед них – Василь 
Миколайович Верховинець (1880 – 1938) – репресований, 
розстріляний і посмертно реабілітований видатний український 
педагог, музикознавець, етнограф, хореограф, диригент і 
композитор. Найвагомішими з його здобутків є створення 
першого українського музично-ігрового репертуару для дітей 
(«Весняночка»), заснування національної хореографічної школи 
та розробка теоретичних засад її розвитку («Теорія українського 
народного танцю»), постановка першого українського національ-

© Н. Дем’янко, В. Яковлєв, 2015 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 11 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 11 

 

114 

ного балету («Пан Каньовський», муз. М. Вериківського), повний 
запис українського весільного обряду з музичним додатком 
(«Українське весілля»), дослідження українського пісенного 
фольклору (запис понад 400 українських народних пісень), запо-
чаткування музичного сценічного жанру – театралізованої пісні, 
організація художнього колективу нового типу («Жінхоранс»), 
створення численних хорових і вокальних творів, аранжувань 
українських народних пісень. Найважливішою особливістю 
багатогранної діяльності та спадщини В. Верховинця є їх 
підпорядкованість провідній педагогічній меті – формуванню 
національної культури молоді: засвоєнню духовних надбань 
українського народу, вихованню національної самосвідомості, 
громадянськості, гідності, патріотизму, рис національного 
характеру. 

Аналіз досліджень і публікацій. Опубліковані до цього 
часу в періодичних виданнях матеріали торкаються лише окре-
мих аспектів діяльності В. Верховинця і дають далеко неповне 
уявлення про його творчість. Так, музичній діяльності митця і 
педагога присвячені публікації М. Боровика (про значення його 
композиторської творчості для становлення радянської музичної 
культури) [7], І. Морозова (висвітлюються досягнення В. Верхо-
винця в галузі музичного мистецтва) [10], А. Трипільського 
(аналізується його хормейстерська діяльність) [11], М. Фісуна 
(про організацію і творчість «Жінхорансу») [2]. Значної уваги 
заслуговують публікації Ярослава Васильовича Верховинця. У 
статті «В.М. Верховинець. Нарис про життя і творчість» [8] він 
представив найбільш повний біографічний матеріал про митця і 
педагога, лаконічно охарактеризував його театральну, диригент-
сько-хорову, хореографічну, етнографічну, педагогічну та 
композиторську діяльність.  

Мета статті – визначити етапи та розкрити специфіку 
диригентсько-хорової діяльності В. Верховинця. 

Виклад основного матеріалу. Хорове мистецтво, як 
вагомий пласт української художньої культури, посідає чільне 
місце у творчості В. Верховинця. Воно має невичерпні духовні та 
виховні можливості, зберігає давні національні співочо-
виконавські традиції, містить шедеври визначної хорової спад-
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щини. Твори М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя, 
М. Лисенка, К. Стеценка, М. Леонтовича, С. Людкевича та інших 
видатних майстрів несуть у собі певні національні ознаки: харак-
терні особливості українського мелосу, гармонії, поліфонічного 
розвитку, ладового устрою, метроритміки. Для вирішення своїх 
педагогічних завдань В. Верховинець спирався на інтонаційно-
пісенну природу української музики, домінуючий вокально-
хоровий спосіб вираження її духовного змісту, відображення в 
ній своєрідності світосприйняття народу, історичних прикмет 
формування його художньої свідомості. Митця приваблювали 
високодуховна сутність, гуманістична спрямованість, демокра-
тичність, доступність, синтетичність хорового мистецтва, можли-
вість безпосередньої духовної єдності, духовно-морального 
вдосконалення, розвитку творчих здібностей, емоційної сфери, 
розумової діяльності виконавців у спільному процесі співу.  

У диригентсько-хоровій діяльності педагог майстерно 
поєднував найкращі традиції професійного хорового мистецтва й 
українського ліричного фольклору, що надавало їй інноваційного 
характеру. Це виявлялось, наприклад, у поданні народнопісен-
ного матеріалу в академічній манері виконання, в аранжуванні 
українських народних пісень згідно законів класичної музичної 
композиції. Хоровий спів він застосовував як засіб формування 
національної культури молоді.  

Наукове дослідження багатогранної творчості В. Верхо-
винця дозволяє виокремити основні чотири етапи його 
диригентсько-хорової діяльності: І – початковий (1899 – 1904); 
ІІ – професійне становлення (1904 – 1919); ІІІ – творча зрілість 
(1919 – 1930); ІV – новаторський (1930 – 1938). 

Необхідно зауважити, що передумови її визначного успіху 
виникли на початку життєвого шляху педагога. По-перше, у його 
родині панувала особлива творча атмосфера. Мати – Марія 
Олександрівна Костіва – мала чудовий сопрановий голос, знала 
багато народних пісень, нерідко наспівувала їх сину, з раннього 
дитинства відкриваючи перед ним чарівний світ музики. Батько – 
Микола Ілліч Костів – керував церковним хором у сільській 
церкві, збирав і записував українські народні пісні, легенди, 
обряди, організував і очолював великий хор односельців. У 
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ньому співав маленький Василь, вражаючи слухачів надзвичайно 
красивим і дзвінким дискантом. За спогадами свідків, його голос 
був справжньою прикрасою хору. Хлопчик виявляв виняткові 
музичні здібності та невпинне тяжіння до навчання. 

По-друге, дух любові та шанобливого ставлення до україн-
ського народного мистецтва, що всіляко підтримувався в родині 
Костівих, позитивно впливав на виховання Василя Микола-
йовича. Він захоплювався народними танцями і піснями, залюбки 
танцював і співав, що сприяло поступовому формуванню його 
невпинного прагнення збирати, досліджувати, зберігати і викори-
стовувати українській різножанровий фольклор у педагогічній і 
мистецькій творчості. Багаторічна ґрунтовна етнографічно-
дослідницька робота В. Верховинця значно вплинула на характер 
його різнопланової диригентсько-хорової діяльності. 

По-третє, відчуваючи нестримне тяжіння до мистецтва і 
прагнучи в майбутньому реалізуватись у ньому, Василь Микола-
йович у часи навчання в бурсі при Ставропігійському інституті 
(1892 – 1895), учительській семінарії в місті Самборі (1895 – 
1899) був частим відвідувачем українського музично-драма-
тичного та оперного театрів у Львові. Велике враження на нього 
справляли виступи видатних українських співаків Соломії 
Крушельницької та Олександра Мишуги, що мало позитивний 
вплив на його становлення як музиканта й актора. 

Перший етап диригентсько-хорової діяльності В. Верховин-
ця – початковий – співпадає з періодом вчителювання в народних 
школах Галичини і початком мистецької творчості (1899 – 1904). 
Після успішного закінчення учительської семінарії та отримання 
диплому «Городського народного вчителя» свій творчий шлях 
він розпочав в одній з народних шкіл міста Калуша (1899 – 1900), 
пізніше вчителював у селах Угриново і Бережниці Калуського 
повіту (1901 – 1904), досліджував місцевий фольклор. У школах 
педагог організовував і керував учнівськими хорами, до репер-
туару яких включав обробки українських народних пісень, 
застосовував під час хорового виконання елементи народної 
хореографії, був ініціатором і постановником аматорських 
театральних вистав. Численні виступи цих художніх колективів, 
які приваблювали шанувальників українського мистецтва і 
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користувались широкою популярністю, активізували в той час 
культурне життя всього Калуського повіту.  

Проте надзвичайна музична обдарованість, чітко визначене 
прагнення пов’язати своє життя з мистецтвом, зробити кар’єру 
сольного співака й отримати фахову вокальну освіту зумовили 
вступ В. Верховинця в 1900 р. на вокальний відділ Краківської 
консерваторії. Водночас для вдосконалення професійної підго-
товки він брав приватні уроки вокалу в Олександра Мишуги, із 
січня 1900 по серпень 1901 рр. співав у Руському народному 
театрі при львівському товаристві «Руська бесіда» [12]. Необ-
хідно зазначити, що Василь Миколайович мав чудовий лірико-
драматичний тенор і був блискучим співаком. 

Другий етап диригентсько-хорової діяльності митця – 
професійне становлення – відповідає періоду театральної та 
етнографічно-дослідницької роботи (1904 – 1919). 

Здобуті вокальні вміння і навички, накопичений досвід 
роботи з хоровими колективами й аматорськими драматичними 
гуртками в народних школах сприяли подальшій успішній 
театральній діяльності педагога. У лютому 1904 р. він удруге був 
зарахований до трупи Руського народного театру при львівсь-
кому товаристві «Руська бесіда», у складі якої гастролював 
майже всіма містами Галичини і Буковини. У багатьох 
спектаклях В. Верховинець виступав як актор-співак («Продана 
наречена», «Галька», «Катерина», «Пан професор Хитрий» та ін.) 
та за пропозицією дирекції керував театральним хором.  

Невдовзі трупу очолив видатний український актор і 
режисер Микола Карпович Садовський, що сприяло її неаби-
якому творчому злету і гучному успіху. Саме під його безпосе-
реднім керівництвом (з 1905 по 1915 рр.) поступово розкрилося 
багатогранне мистецьке обдарування В. Верховинця – співацьке, 
акторське, хормейстерське, диригентське балетмейстерське (свій 
псевдонім він обрав за порадою М. Садовського.) Дослідник 
історії українського театру в Галичині С. Чарнецький, висвітлю-
ючи цей період, писав: «Садовський виявив великий хист у тому, 
що вмів відкривати іскру божу в акторах. Люди, що їх старше 
покоління акторів не допускало до більшості ролей, раптом після 
приїзду Садовського заясніли повним блиском природного талан-
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ту: Василь Юрчак, Петро Дяків, Євген Захарчук, Костів (Верхо-
винець), останній як керівник хору. Декого з них Садовський 
забрав з собою до Києва; вони там повибивалися в театрі на 
визначні становища (Захарчук, Дяків, що став, до того, в Києві 
добрим декоратором, Верховинець – диригентом)» [8, с. 16].  

З 1906 р., приєднавшись, на запрошення М. Садовського, до 
його трупи в Києві, Василь Миколайович розпочав завзято 
працювати як хормейстер і диригент, багато часу приділяючи 
розучуванню хорових сцен із опер і спектаклів діючого реперту-
ару. Поєднання природних хормейстерського і вокального обда-
рувань з наполегливою роботою приносило плідні результати: 
хор завжди звучав злагоджено, інтонаційно чисто і виразно. До 
того ж у багатьох спектаклях В. Верховинець виступав як актор-
співак та блискуче виконував провідні партії – Петра («Наталка 
Полтавка» М. Лисенка), Андрія («Запорожець за Дунаєм» 
С. Гулака-Артемовського), Левка («Майська ніч» М. Лисенка), 
Турріду («Сільська честь» П. Масканьї), Івана та Венцеля («Про-
дана наречена» Б. Сметани), Йонтека («Галька» С. Монюшка) 
тощо. 

Величезний творчий потенціал В. Верховинця сприяв реалі-
зації цікавих задумів та відкриттю значних перспектив у роботі 
трупи М.К. Садовського. З ініціативи та за участю митця в театрі 
були здійснені нові оперні постановки («Сільська честь» П. Мас-
каньї, «Галька» С. Монюшка тощо). Пристосовуючи оркестрові 
партитури опер до звучання в умовах музично-драматичного 
театру, він переклав їх для малого складу симфонічного оркестру.  

Натхненно працюючи в декількох напрямах, педагог не міг 
залишатись відстороненим від ключової в театральному мистець-
тві – диригентської справи. Під впливом майстерності диригентів 
театру Густава Єлінека та Олександра Кошиця він професійно 
удосконалювався, з часом диригуючи багатьма спектаклями. 
Колишній тромбоніст оркестру театру М. Клодій згадував: 
«В. М. Верховинець заходив з веселою посмішкою, ставав за 
пульт і говорив: «Ну, козачки, почали! І починав диригу-
вати» [9, с. 46]. 

Роботу в театрі митець суміщав зі студіюванням теорії 
музики, гармонії, композиції під керівництвом професора 
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Г. Любомирського в теоретичному класі Музично-драматичної 
школи Миколи Віталійовича Лисенка (1907 – 1910).  

З 1915 р. В. Верховинець здійснював музичне керівництво 
трупою «Товариства українських артистів під орудою І. Мар’я-
ненка за участю М. Заньковецької та П. Саксаганського». Він 
талановито працював із хором нового творчого об’єднання, 
розучував вокальні партії з акторами, диригував спектаклями. 
Видатний український співак, народний артист СРСР Іван 
Семенович Козловський, котрий розпочинав свою сценічну 
кар’єру саме в цьому театральному колективі та відчував всіляку 
підтримку митця, пізніше писав: «Багатьох добром пам’ятаю, 
особливо Василя Миколайовича Верховинця за творче довір’я, 
натхненний труд, любов до мистецтва, майстерність, якою 
блискуче володів Василь Миколайович як співак, диригент, 
композитор. Труд його цінний сьогодні і для майбутніх 
поколінь…» [4]. 

Отже, на цьому важливому етапі відбулось становлення 
В. Верховинця як музиканта, хормейстера, диригента, збагатився 
досвід його вокально-педагогічної роботи. Спілкування і співпра-
ця з М. Лисенком, Г. Любомирським, Г. Єлінеком, О. Кошицем та 
іншими видатними українськими митцями сприяло вдоскона-
ленню його професійної майстерності. 

Третій етап диригентсько-хорової діяльності – творча 
зрілість – співпадає з періодом педагогічної роботи у вищих 
навчальних закладах (1919 – 1930).  

Багаторічний досвід музично-педагогічної, етнографічно-
дослідницької та різнобічної мистецької діяльності сприяв стано-
вленню В. Верховинця-педагога, збагатив його новими цікавими 
ідеями стосовно змісту, форм і методів навчально-виховної робо-
ти. Тому домінуючим у ній у цей час стає завдання формування 
національної культури студентської молоді засобами мистецтва. 

Працюючи лектором з методики хорового співу на дири-
гентських курсах імені М. Лисенка в Києві в 1919 – 1920 рр., 
Василь Миколайович намагався навчати і виховувати молодь на 
кращих зразках української народнопісенної творчості, вітчизня-
ної та зарубіжної хорової класики. Він наголошував на тому, що 
для успішного функціонування виконавського вокально-хорового 
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колективу конче необхідними є ретельний добір голосів за 
єдиним тембром і характером, опанування хористами правиль-
ного співацького дихання, академічна постановка голосів, 
налагодження якісного хорового ансамблю, відпрацювання 
дикційної чіткості та виразності, художньо і технічно досконала 
репрезентація хорового твору. Теоретичний матеріал лекцій педа-
гог поєднував із застосуванням практичних методів навчання – 
сольмізацією, сольним і хоровим співом, диригуванням, що було 
властиво його викладацькій діяльності. Значну увагу він приділяв 
найбільш ефективним формам навчально-виховного процесу: 
практичній роботі з дитячим хором на народнопісенному 
матеріалі, хоровим концертним виступам тощо. Наявність націо-
нального компоненту в змісті навчальних курсів була харак-
терною для його педагогічної диригентсько-хорової діяльності. 

На початок 20-х рр. ХХ ст. припадає пора професійного 
зростання і творчого піднесення Полтавської окружної хорової 
капели, яку педагог очолював разом із відомими хоровими 
диригентами і композиторами Ф. Попадичем і О. Свєшниковим. 
Співпраця трьох керівників була злагодженою та результатив-
ною, адже базувалась на принципах доброзичливості, взаємопо-
ваги, взаєморозуміння, взаємодопомоги, об’єднання творчих 
зусиль заради головної мети – досягнення високого професійно-
виконавського рівня колективу. В. Верховинець працював пере-
важно з українським народнопісенним репертуаром, О. Свєшни-
ков – з хоровими творами російських і західноєвропейських 
композиторів, Ф. Попадич – з творами українських авторів. 

Характеризуючи професійні диригентсько-хорові та вокаль-
ні якості В. Верховинця, згодом народний артист СРСР, професор 
О. Свєшников розповідав: «Це був справжній художник. Він 
багато показував, виконував сам особисто. У Василя Миколайо-
вича була прекрасна манера виконання, і він прагнув її 
прищеплювати кожному артисту хору. Він гостро відчував ритм, 
але його ритм не заважав вільному виконанню, а навпаки – 
цементував твір, і на основі цього суворого ритму розвивалась 
свобода виконавської творчості. Відчувався справжній, злагод-
жений з ансамблевого боку колектив. З В. Верховинцем хор 
завжди співав піднесено і життєрадісно, у його звучанні 
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переважали м’які інтонації. На репетиціях панувала творча 
атмосфера. Зауваження хормейстера завжди були слушними і 
цілеспрямованими» [5].  

З 1920 по 1933 рр. Василь Миколайович очолював кафедру 
мистецтвознавства Полтавського інституту народної освіти. 
Поряд із викладанням теоретичних і практичних музичних 
дисциплін, він організував і очолював студентський хор 
інституту. З метою формування національної культури молоді в 
роботі з хором пріоритетну роль педагог надавав українському 
народнопісенному репертуару: власним аранжуванням («Ой 
дівчина по гриби ходила», «Над моїми воротами», «Ой у полі 
вітер віє» та ін.), хоровим обробкам народних пісень М. Лисенка, 
М. Леонтовича, К. Стеценка, П. Козицького, Г. Верьовки, 
П. Демуцького, М. Вериківського, Ф. Попадича, С. Людкевича та 
інших українських композиторів. Разом із тим, на заняттях 
вивчались пісні інших народів, зразки української, російської та 
західноєвропейської хорової класики, революційні масові пісні, 
різножанрові авторські твори В. Верховинця. Як експерименталь-
на лабораторія, студентській хор складався з кращих співаків і 
забезпечував методичну підготовку майбутніх хорових дириген-
тів і керівників виховної роботи в школі з хорової практики, 
постановки голосу, формування вокально-хорової техніки, 
організації хорових гуртків і складання концертних програм. 
Його завданнями, як свідчать «Записки Полтавського ІНО 
1925/26 академічного року», були: «1) студіювати хорову й 
дитячу пісню українських композиторів; 2) студіювати пісні 
композиторів російських і білоруських; 3) демонструвати пісні на 
прилюдних концертах; 4) об’єднувати біля себе інші полтавські 
хори для спільних громадських виступів» [1, с. 17].  

Окрім вирішення конкретних навчально-виховних завдань, 
студентський хор на чолі з В. Верховинцем здійснював активну 
концертно-просвітницьку діяльність. Так, наприклад, під час пер-
шого триместру 1925 – 1926 академічного року були проведені 
такі культурно-масові заходи: 06.11.1925 р. – концерт, присвяче-
ний жовтневим святам, в залізничних майстернях Ю.З.Д. в 
об’єднанні з хорами залізничників і агротехніків (уранці); 
07.11.1925 р. – концерт у Полтавському міському театрі під час 
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засідання Міської ради (ввечері); 08.11.1925 р. – концерт у 
підшефній військовій частині 74 полку; 06.12.1925 р. – концерт 
на з’їзді вчителів в «Робосі» тощо [1, с. 19]. Диригентами на 
таких заходах часто виступали студенти, що сприяло вдоскона-
ленню їх професійної підготовки. Цікавою та педагогічно 
доцільною формою організації Василем Миколайовичем 
навчально-виховного процесу було систематичне проведення 
підсумкових диспутів після репетицій і концертів. 

За спогадами М. Фісуна, В. Верховинець був талановитим 
організатором і керівником хорових концертних виступів, 
блискучим майстром диригентсько-хорової справи, користувався 
повагою і прихильністю полтавської публіки. Він розповідав: «У 
1927 р. відбувся вечір-концерт у залі музичного технікуму на 
користь студентів, що потребують допомоги. На ньому з 
авторськими читаннями гуморесок виступив Остап Вишня. 
Виступали також хори ІНО, педагогічного, індустріального і 
музичного технікумів, де я навчався, хор учителів. На закінчення 
був підготовлений спільний виступ усіх хорів. Диригент 
об’єднаного хору В. Верховинець, якого полтавці знали і любили, 
повний енергії та творчого натхнення, своєю диригентською 
волею примусив зведений хор звучати то урочисто, маршем під 
час виконання твору «Грими, грими, могутня пісне!», то радісно, 
жартівливо під час виконання хорової мініатюри «Ми дзвіночки», 
то м’яко, лірично під час виконання російської народної пісні 
«Ах ты, зорька моя». Співанки зведеного хору і сам концерт, 
керований В. Верховинцем, залишили незабутній слід у моїй 
душі й серці на все моє життя» [2]. 

У 1923 – 1924 рр. педагог викладав хорове диригування і 
хоровий спів на диригентському відділі Музично-драматичного 
інституту імені М. Лисенка та керував хоровою студією при 
Музичному товаристві імені М. Леонтовича в Києві. У 1927 –
1928 рр. він очолював студентський хор Харківського музично-
драматичного інституту. У роботі з усіма навчальними хоровими 
колективами, які відрізнялись винятковою професійною майстер-
ністю і високою художньо-виконавською культурою, митець 
широко використовував український пісенний фольклор («Ой і не 
стелися», гарм. М. Лисенка, «Вишні-черешні», обр. М. Леонто-
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вича, «Ой, дуб дуба», гарм. П. Козицького та ін.), залучаючи 
молодь до національних духовних цінностей. 

Надзвичайно важливою на третьому етапі диригентсько-
хорової діяльності В. Верховинця стала робота з організації 
спільно із І. Михайленком Харківської показової хорової капели 
«Чумак» («червона українська мандрівна капела») (1927 – 1928), 
що була ініційована Музичним товариством імені М. Леонтовича 
та підтримана окружним управлінням народної освіти. До її 
складу входили 45 найкращих співаків міста. Перший концерт 
відбувся під керівництвом Василя Миколайовича 2 січня 1928 р. 
в Харкові в приміщенні драматичного театру та присвячувався 
пам’яті М. Лисенка. Репертуар цього високопрофесійного хоро-
вого колективу становили понад 150 творів: обробки українських, 
російських, білоруських, єврейських, вірменських, латвійських, 
польських народних пісень; твори українських композиторів 
(М. Лисенка, П. Козицького, М. Вериківського, В. Верховинця та 
ін.); революційні пісні; зразки світової хорової класики (твори 
Р. Шумана, Дж. Россіні, М. Глинки, О. Даргомижського, О. Боро-
діна, М. Римського-Корсакова, П. Чайковського, С. Танєєва, 
О. Гречанінова та ін.).  

Інтенсивна концертна діяльність капели «Чумак» у Харкові, 
Харківській області та інших регіонах України, численні виступи 
у робітничих клубах, на виробничих підприємствах, у селах, 
гірничих копальнях, військових частинах та інших громадських 
організаціях, проведення підсумкових диспутів сприяли підви-
щенню соціальної активності та культурно-освітнього рівня 
населення. Концерти колективу завжди проходили з надзвичай-
ним успіхом і отримували схвальні відгуки слухачів. Так під час 
місячної гастрольної подорожі Донецьким краєм гірники 
презентували артистам шахтарську лампу з адресою, в якій 
наголошувалось: «Робітництво Брянської копальні вважає за 
необхідне висловити своє здивування чудовому виконанню 
капели. Такого задоволення робітничої аудиторії бачити 
доводиться не часто. Візьміть, як щирий подарунок від нас, 
шахтарів, цю шахтарку, …хай вона вам світить, хай веде мало 
протоптаними стежками до нас робітників, до селян, де давно на 
вас чекають» [3].  
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Здійснюючи художнє керівництво багатьма хоровими 
колективами, В. Верховинець проводив колосальну роботу з 
популяризації українського народного мистецтва. Він організо-
вував численні концерти і гастрольні поїздки по містах, селах, 
військових частинах. Так, наприклад, лише хор Полтавського 
інституту народної освіти в листопаді та грудні 1925 р. взяв 
участь у 7 концертах, а капела «Чумак» упродовж місячного 
гастрольного туру Донбасом дала 30 концертів. 

Четвертий етап диригентсько-хорової діяльності В. Верхо-
винця – новаторський – відповідає періоду педагогічної та 
культурно-просвітницької роботи з мистецькими колекти-
вами (1930 – 1938). 

До 1933 р. педагог продовжував працювати зі студентським 
хором Полтавського ІНО. З метою формування національної 
культури він прагнув залучати молодь до надбань українського 
хорового мистецтва і народнопісенної творчості, розвивати в неї 
свідоме сприйняття музичних творів, здатність розуміти їхній 
зміст, усвідомлювати художню цінність. 

Проведене дослідження свідчить, що творчості В. Верхо-
винця були властиві тенденції до інсценізації пісень, поєднання 
музичного і хореографічного мистецтва в одному жанрі, 
застосування фольклорного матеріалу. Вони виникли на початку 
його творчої діяльності, поступово розвиваючись, чітко визначи-
лись у «Весняночці» та повною мірою реалізувались у роботі 
жіночого театралізованого хорового ансамблю «Жінхоранс». 

Метою створення колективу (Полтава, 1930 р.) було задово-
лення культурних запитів населення, які поступово зростали, 
виведення українського народного пісенного і хореографічного 
мистецтва на естраду, протиставлення його поширеному в той 
час низькопробному репертуару, пошук нових цікавих форм 
репрезентації етнографічного матеріалу, національне виховання 
молоді. За концепцією свого засновника, що спиралась на 
художні та філософсько-світоглядні закономірності українського 
фольклору, ансамбль мав подавати пісню в театралізованому 
вигляді. Доповнюючись елементами хореографії та драматизації, 
вона сприймалась не лише на слух, але й наочно, що значно 
посилювало емоційний вплив на глядацьку аудиторію. Нова 
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форма виконання вокальних творів зумовлювала самобутність і 
оригінальність виступів колективу. Майстерно використавши її в 
«Жінхорансі», В. Верховинець став основоположником нового 
сценічного жанру – театралізованої пісні.  

Пригадуючи виступи славетного ансамблю, заслужений 
артист УРСР Олександр Соболь розповідав: «Жінхоранс» був 
надзвичайно милим, надзвичайно приємним і, я б сказав ще – 
надзвичайно духмяним ансамблем. Дуже приємно було дивитись 
і слухати, як голосисті дівчата у національному вбранні водили 
хороводи, танцювали і власним співом собі акомпанували. 
Вражала й захоплювала органічна єдність високопрофесійного 
виконавського мистецтва та мистецтва народного з його 
характером і неповторним ароматом [6].  

Отже, високий професіоналізм, натхненна, наполеглива 
праця Василя Миколайовича як педагога-вокаліста, хормейстера, 
балетмейстера з постановки номерів і художньо-довершеним 
виконанням репертуарних творів, творча атмосфера, що панувала 
на репетиціях і концертах, забезпечили винятковий успіх 
ансамблю. Починаючи з 1932 р., колектив часто гастролював в 
Україні та далеко за її межами, а в 1935 р. оформився в Державну 
капелу. Втілюючи в життя новаторські ідеї митця, «Жінхоранс» 
став справжнім апофеозом його творчості.  

Безпосереднє відношення до діяльності В. Верховинця мала 
перша декада української літератури і мистецтва в Москві 
1936 р., у рамках якої силами українських артистів проводились 
численні мистецько-культурні заходи. Так поставлені ним 
обрядові танці та хороводи талановито і майстерно виконувались 
«Жінхорансом» в опері М. Лисенка «Наталка Полтавка». Сольні 
виступи й участь ансамблю в багатьох концертах мали 
грандіозний успіх, отримували схвальні відгуки фахівців,  
журналістів і шанувальників народного мистецтва. У заключному 
концерті провідних українських митців 22 березня 1936 р. на 
сцені Великого театру колектив виконав сім інсценізованих 
народних пісень: «На вгороді калина», «Ой вишенько-
черешенько», «Очерет лугом гуде», «Ой дівчина Уляна», «Казала 
мені Солоха», «Сиділа на колодці», «Ой чия то хата біла». За 
видатні досягнення в галузі культури і мистецтва після 
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закінчення декади Радянський уряд нагородив В. Верховинця 
орденом «Знак Пошани». 

Улітку 1936 р. під час двомісячного гастрольного турне по 
Далекосхідному краю «Жінхоранс» дав 75 концертів для 
трудящих, воїнів Радянської Армії та моряків Тихоокеанського 
флоту. Невтомно популяризуючи українську народну творчість і 
хорове мистецтво, В. Верховинець багато часу приділяв культур-
но-просвітницькій роботі, організації у військових частинах і 
з’єднаннях самодіяльних хорових колективів із військово-
службовців і членів сімей командного складу армії. 

Висновки. Отже, диригентсько-хорова діяльність 
В. Верховинця була змістовною та різноплановою. У ній можна 
визначити основні чотири етапи: І – початковий; ІІ – професійне 
становлення; ІІІ – творча зрілість; ІV – новаторський. Упродовж 
усього життя митець організовував і успішно очолював професіо-
нальні та самодіяльні хорові колективи: шкільні, театральні та 
студентські хори, Харківську показову хорову капелу «Чумак», 
жіночий хоровий театралізований ансамбль «Жінхоранс» тощо. 
Вони відзначались високим професіоналізмом і винятковою 
художньо-виконавською культурою. Збагачуючи здобутки 
української нації в галузі хорового мистецтва, В. Верховинець 
використовував його з метою формування національної культури, 
гармонійного розвитку і духовного вдосконалення молоді. 

Подальшого наукового дослідження заслуговують питання 
використання творчої спадщини В. Верховинця в навчально-
виховному процесі загальноосвітньої школи, позакласній і 
гуртковій вокально-хоровій роботі, організації музично-
естетичної діяльності дошкільників тощо. 
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ДИРИЖЁРСКО-ХОРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В. ВЕРХОВИНЦА: 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СПЕЦИФИКА 

Хоровое искусство занимает видное место в творчестве выдающегося 
украинского педагога, музыковеда, этнографа, хореографа, дирижёра и 
композитора В. Верховинца (1880 – 1938). В дирижёрско-хоровой деятельности 
он искусно сочетал лучшие традиции профессионального хорового искусства и 
украинского песенного фольклора. В ней можно определить четыре этапа. 

Первый этап – начальный – совпадает с периодом учительства в 
народных школах Галичины и началом творческой деятельности В. Верховинца 
(1899 –1904). В школах г. Калуша, сёл Угриново и Бережницы Калушского уезда 
он руководил ученическими хорами, в репертуар которых включал обработки 
украинских народных песен, применял элементы народной хореографии, был 
постановщиком любительских театральных представлений.  

Второй этап дирижерско-хоровой деятельности педагога – 
профессиональное становление – соответствует периоду театральной и 
этнографическо-исследовательской работы (1904 – 1919). Он работал в труппе 
Русского народного театра при львовском обществе «Русская беседа», в 
театре М. Садовского как певец и хормейстер. Осуществлял музыкальное 
руководство театром «Общества украинских артистов под руководством 
И. Марьяненко с участием М. Заньковецкой и П. Саксаганского». Разучивал 
хоровые сцены из опер и спектаклей действующего репертуара, работал с 
солистами как педагог-вокалист, дирижировал многими спектаклями.  

Третий этап – творческая зрелость – совпадает с периодом 
педагогической работы В. Верховинца в высших учебных заведениях (1919 –
1930). Он работал со студенческими хоровыми коллективами: на дирижерских 
курсах имени Н. Лысенко в Киеве, в Полтавском институте народного 
образования, в Музыкально-драматическом институте имени Н. Лысенко, 
Харьковском музыкально-драматическом институте. Учил и воспитывал 
молодёжь на лучших образцах украинского народного творчества, 
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отечественной и зарубежной хоровой классики. Был руководителем 
Полтавской окружной хоровой капеллы, хоровой студии при Музыкальном 
обществе имени М. Леонтовича в Киеве, организатором и руководителем 
Харьковской хоровой капеллы «Чумак».  

Четвёртый этап – новаторский – соответствует периоду 
педагогической и культурно-просветительской работы В. Верховинца с 
художественными коллективами (1930 – 1938). Он руководил студенческим 
хором Полтавского института народного образования, создал художест-
венный коллектив нового типа – женский театрализованный хоровой ансамбль 
«Женхоранс». Исполнение песен соединил с драматизацией и хореографией. Все 
хоровые коллективы, которыми руководил педагог, отличались высоким 
профессионализмом и исключительной художественно-исполнительской 
культурой. 

Ключевые слова: хоровое искусство, дирижёрско-хоровая деятельность, 
хоровой коллектив, песня, вокально-хоровое воспитание. 
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CHOIR CONDUCTOR ACTIVITY OF V. M. VERKHOVINETS: MAIN 
STAGES AND SPECIFIC FEATURES 

Choral art takes a prominent place in the creativity of a famous Ukrainian 
teacher, musicologist, ethnographer, choreographer, director and composer 
V. Verhovinets (1880-1938). In conducting and choral activities he skillfully combined 
the best traditions of professional choral art and Ukrainian folk song, applied 
academic style of singing, established absolute ensemble through careful selection of 
voices. It is possible to identify four main phases: I – initial; II – professional 
development; III – creative maturity; IV – innovative. The first phase V. Verhovinets 
coincided with the period of teaching in public schools in Galicia and with the 
beginning of artistic creativity (1899–1904). He ran for school choirs in schools in the 
town Kalush, villages Uhrynovo and Berezhnytsya Kalush district, was director of 
amateur theater productions. The repertoire consisted of Ukrainian folk songs with 
application folk dance elements.  

The second phase of choir conductor activity was the period of theatrical and 
ethnographic research (1904–1919). He worked in the troupe of Russian theater in 
Lviv, at the theater of M. Sadovsky as a singer and a choirmaster. He carried 
conducting in the theater «Society of Ukrainian artists under the direction of 
I. Maryanenko involving M. Zankovetska and P. Saksahansky». He practiced choral 
scenes from operas and plays of the current repertoire, worked as a teacher of solo 
singer, he conducted many performances. 

The third phase coincided with the period of teaching in higher education 
(1919–1930). He worked with student choirs: the course of conducting in the name of 
M. Lysenko in Kiev, Poltava Institute of people’s Education, Music and Drama 
Institute of M. Lysenko, Kharkov Institute of Music and Drama. He taught and 
educated young people with the best examples of Ukrainian folk-song work, native and 
foreign choral classics. He was head of Poltava district choir, choral studies at the 
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Music Society of N.D. Leontovich in Kiev, Kharkov organizer and leader of the choir 
«Chumak». 

The fourth phase was the period of educational and cultural work with art 
collectives (1930–1938). He continued to lead the student choir in Poltava Institute of 
people’s Education, created a new type of collective art - theatrical female choir 
«Zhinhorans». Performing songs he combined with choreography and dramatization. 
Choir conductor activity of the artist was characterized by the use of Ukrainian folk-
song material support for classical singers tradition of academic style of singing and 
setting the absolute ensemble through careful selection of votes. All choirs, directed by 
V.M. Verhovinets, were differed by professionalism and exceptional vocal and choral 
culture. 

Keywords: choral art, conducting and choral activities, choir, song, vocal and 
choral training. 
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ДО ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОГО ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА (на прикладі ВІА «ЧЕРЕМОШ») 

 
У статті здійснюється ретроспективний аналіз творчого шляху 

ВІА «Черемош» Чернівецької обласної філармонії (1977 – 1990 рр.), 
засновниками якого були Л. Затуловський і Ю. Смілянський. В ансамблі 
співали І. Бобул, П. Дворський, Ауріка, Євген і Лідія Ротару під керів-
ництвом Л. Затуловського, О. Сєрова, П. Теодоровича, О. Тищенка, пісні 
яких виконували відомі естрадні співаки С. Ротару, І. Суручану, В. Леон-
тьєв, В. Кікабідзе, Й. Кобзон, Ф. Кіркоров та ін. Автор ділиться власними 
спогадами про артистів і керівників гурту, із якими він працював разом. 
Доведено значущість ВІА «Черемош» у становленні регіональної естрад-
ної культури Буковини, ширше – українського музичного естрадного 
мистецтва. 

Ключові слова: естрадне мистецтво, ВІА «Черемош», професійна 
підготовка фахівців із естрадного мистецтва, українське музичне 
естрадне мистецтво. 

Постановка проблеми. Упродовж ста років естрадне 
мистецтво впевнено завоювало культурний і віртуальний простір 
світу, а останнім часом – і мистецьку освіту. Так, відділення 
естрадного співу відкриваються в початкових мистецьких 
навчальних закладах (школах естетичного виховання), середніх 

© В. Рурак, 2015 
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спеціальних і вищих навчальних закладах освіти і культури 
(училищах, академіях, інститутах, університетах) тощо. Підготов-
ка спеціалістів здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівня-
ми «молодший спеціаліст», «бакалавр», «магістр», тому потребує 
принципового оновлення зміст професійної підготовки студентів, 
зокрема з історії розвитку вітчизняного та світового естрадного 
музичного мистецтва, що й визначає актуальність порушеної 
нами проблеми. 

Аналіз досліджень і публікацій. Естрадне мистецтво було 
предметом наукового аналізу В. Белобрагіна, Є. Гершуні, В. Гри-
гор’єва, Ю. Дмитрієва, А. Коннікова, Є. Кузнєцова, Л. Мархасєва, 
В. Откидача, Н. Провозіної, О. Рибакової, Б. Савченка, А. Троїць-
кого, О. Уварової, А. Цукера, зокрема в соціально-культурному 
(А. Жарков [4], П. Вікке, А. Дугін, Є. Дуков, А. Кравцов, Л. Лузі-
на, І. Панасов, М. Черноус), загальномистецькому (В. Валькова, 
М. Іоф’єв, В. Конен, Б. Роганков та ін.) та методичному контекс-
тах (С. Клітін, Л. Руденко). Історію та сьогодення української 
естрадної музики розкрили О. Гриценко [9], І. Лепша [7], М. Поп-
лавський [10], Л. Прохорова [11], О. Сапожнік [13] та ін. Музичну 
культуру Буковини систематизували Є. Антонюк-Гаврищук [1] і 
А. Плішка [6], що свідчить про актуальність і перспективність 
досліджуваної проблеми. 

Мета статті – у процесі ретроспективного аналізу творчого 
шляху вокально-інструментального ансамблю «Черемош» роз-
крити витоки українського естрадного музичного мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. Буковинський край, зелений 
мальовничий куточок України, дав багатьох відомих на весь світ 
виконавців і композиторів, чия музика звучала чи не в усіх 
країнах і концертних залах України та за її межами. Вони несли 
українську пісню, інструментальні композиції, фольклор у 
найвіддаленіші куточки світу та збентежували серця слухачів. 
Однією з перлин у намисті буковинських вокально-інстру-
ментальних ансамблів (далі – ВІА) був «Черемош», назва якого 
походить від стрімкої гірської річки, що протікає в західній 
Україні. В 1977 р. стрімким вихором увірвався в мистецьке життя 
колектив, який згодом набув популярності та народного визнан-
ня. «Черемош» прийшов на зміну знаному ВІА «Червона рута», 
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який перевели до кримської філармонії в Ялту [3; 5]. Засновни-
ками «Черемошу» були Леонід Борисович Затуловський (музич-
ний керівник) і Юзеф Наумович Смілянський (художній керів-
ник). Авторові статті пощастило зустріти на своєму життєвому та 
творчому шляху цих прекрасних, інтелігентних людей, фахівців 
своєї справи, яким, на мій погляд, дав Всевишній творчий талант 
і хист нести людям радість і натхнення. 

Заслужений діяч мистецтв України, лауреат Республікан-
ського конкурсу молодіжної пісні, Республіканського конкурсу 
народної творчості, Міжнародної премії імені Сіді Таль 
Л. Затуловський народився в Білій Церкві 1 вересня 1935 р. 
[6, c. 20–21]. Його батько був військовослужбовцем, можливо, 
тому Леонідові притаманна пунктуальність і конкретність. Після 
закінчення в 1955 р. Чернівецького музичного училища, якому 
згодом присвоєно ім’я видатного сина буковинського краю Сидо-
ра Воробкевича, по класу духових інструментів, він постійно 
проживає в Чернівцях. Автор статті мав нагоду бути учасником 
естрадно-симфонічного оркестру Чернівецького об’єднання 
музичних ансамблів, засновником і керівником якого був Леонід 
Борисович. Його професіоналізм і вміння згуртувати навколо 
музичних ідей музикантів різного віку і музичних уподобань у 
мене, двадцятип’ятирічного юнака, викликало повагу й бажання 
запозичити в маестро м’якість і витонченість у роботі, 
вишуканий підхід до різножанрових музичних творів і вміння 
точно, влучно, оригінально передати їхні музичні образи. Деякі з 
учасників даного колективу в далекому 1967 р. брали участь у 
першому на Буковині естрадно-самодіяльному ансамблі 
«Юність», «Орбіта» при обласному Будинку вчителя м. Чернівці. 
Згадується виконання симфонічної поеми «Буковина», «Буко-
винські рапсодії» № 1 – 3 для симфонічного оркестру нашого 
художнього керівника Л. Затуловського. Ми, виконавці-почат-
ківці, навіть намагалися виконати сюїту «Блукаючі зірки», яка 
згодом звучала в інтерпретації камерного оркестру «Найани» 
(диригент Ю. Вельдман) у філармонії в Нью-Йорку. 

Леонід Борисович – автор музики до трьох спектаклів 
Заслуженої артистки України Сіді Таль; багато і плідно співпра-
цював з народним артистом України Яном Табачником (аранжу-
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вав естрадні композиції для новоствореного ВІА «Новий день» 
Запорізької філармонії). Ним написано понад 85 естрадних 
пісень, зокрема таких популярних, як «Забудь печаль» на слова 
Тамари Севернюк у виконанні Народного артиста України 
Василя Зінкевича, «Чарівне танго» в інтерпретації буковинської 
співачки, Народної артистки України Лілії Сандулеси. Перу 
Л. Затуловського належить багато високопрофесійних аранжу-
вань у різних музичних стилях, у тому числі й українських, 
єврейських, молдавських, румунських фольклорних творів. 
Багато музикантів починали свою творчу кар’єру зі знайомства з 
Леонідом Борисовичем і отримали неоціненний досвід роботи з 
майстро. Немало музикантів високого класу зробили свої перші 
кроки в мистецтві в дитячій музичній школі № 1, де відомий 
композитор і зараз продовжує виховувати й наставляти на 
творчий шлях юних виконавців.  

З Юзефом Наумовичем Смілянським мені судилося разом 
працювати з 1984 по 1986 рр. у ВІА «Альтаїр» Будинку культури 
залізничників м. Чернівці. В колективі Юзеф Наумович був 
неперевершеним організатором. Ми його ніжно називали «Папа», 
оскільки він всі життєві проблеми чи то на гастролях, чи то вдома 
вирішував настільки мудро й швидко, що проблем нібито й не 
було. Офіційно Ю. Смілянський був директором колективу і 
конферансьє. Після хвилини вступного слова і спілкування з 
глядачами він ставав рідним для всіх присутніх у концертній залі. 
Юзеф Наумович зізнавався, що сценічної майстерності він 
навчився у свого знаменитого дядька Народного артиста Аркадія 
Райкіна. 

Л. Затуловський та Ю. Смілянський запросили до колективу 
одну із сестер Софії Ротару Лідію, яка на той час була солісткою 
ВІА «Товтри» Хмельницької обласної філармонії під керівниц-
твом відомого чернівецького композитора, засновника ВІА «Кар-
пати» при Палаці культури працівників легкої промисловості у 
Чернівцях, нині заслуженого діяча мистецтв України Валерія 
Громцева [2; 3; 5]. Побіжно згадаємо, що 13 вересня 1970 р. у 
телевізійній передачі «Камертон доброго настрою» саме ВІА 
«Карпати» вперше виконав пісню В. Івасюка «Червона рута». 
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Народилася Лідія Михайлівна Ротарь 8 квітня 1951 р. в 
с. Маршинці Новоселицького району Чернівецької області. Росла 
в багатодітній сім’ї, дітей в сім’ї було шестеро [2]. Мало хто знає, 
що після Хмельницького перед тим, як стати співачкою Черні-
вецької обласної філармонії, Лідія працювала медсестрою, 
навчаючись на вечірньому відділенні факультету іноземних мов 
Чернівецького університету (французька мова), згодом продов-
жувала здобувати вищу освіту в Києві в Інституті іноземних мов. 
У 1990 р. вона залишає колектив, адже народжує доньку, яку 
назвали на честь сестри Софією. Дочка стала співачкою й відома 
під псевдонімом Соня Кей. 

На репетиції «Черемошу» в філармонію часто навідувалась 
студентка Чернівецького музичного училища диригентсько-
хорового відділення Ауріка Ротару. Вона народилася 22 жовтня 
1958 р., почала співати з чотирьох років. Перший ВІА, у складі 
якого співала Ауріка, називався «Червоні маки» (м. Новоселиця). 
Вона навчалася в Чернівецькому музичному училищі й паралель-
но працювала в Чернівецькій філармонії у ВІА «Черемош». У 
1980 р. Ауріка закінчує музичне училище і поступає до 
Одеського педагогічного інституту імені К.Д. Ушинського [2].  

Після появи в колективі Ауріки Л. Затуловський і Ю. Смі-
лянський створюють дует сестер. Як показав час, це було 
напрочуд мудре рішення. Глядачі захоплювалися виступами 
сестер Ротару, особливо після участі Софії, Ауріки та Лідії в 
новорічному «Голубому вогнику» на центральному телебаченні з 
піснею «PRIMAVARA» [5; 7; 9]. До колективу приєднується 
соло-гітарист Сергій Хлябич, який приїхав із Полтави, згодом він 
став чоловіком Лідії Ротару. Недовго в «Черемоші» працював 
брат дівчат Євгеній Ротару – соліст ВІА «Орізонт» (1982 – 
1989 рр.) під керівництвом Олега Мільштейна [12]. 

У такому складі «Черемош» у квітні 1979 р. здобув звання 
лауреата ІІ ступеня за виконання пісні «Забудь печаль» на 
І Всеукраїнському фестивалі комсомольської пісні у Хмельниць-
кому, а також виборов І місце в конкурсі «Молоді голоси» у 
Чернівцях [5]. 

Згодом керівником ансамблю стає Петро Христофорович 
Теодорович, який народився 18 травня 1950 р., закінчив Киши-
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нівську державну консерваторію імені Гавриїла Музическу по 
класу композиції Народного артиста СРСР Євгенія Доги. Пісня 
П. Теодоровича «Melancolie Dulce Melodie» на слова Григорія 
Вієру принесла успіх сестрам Ротару і ВІА «Черемош». Пісні 
композитора були популярними у виконанні таких відомих 
артистів, як Софія Ротару, Іон Суручану, Валерій Леонтьєв, 
Вахтанг Кікабідзе, Йосиф Кобзон, Анастасія Лазарюк, Наталя 
Гундарева, Олександр Михайлів, Філіп Кіркоров, Микола Кара-
ченцов, Валентина Легкоступова та ін. До речі, у ВІА «Теодор» 
П. Теодоровича перші кроки в естрадному мистецтві зробив 
Філіп Кіркоров [14]. 

З 1982 р. керівником «Черемошу» став Олександр Сєров. 
Він перейшов до колективу з Волинського ВІА «Світязь». Наро-
дився Олександр Миколайович 24 березня 1954 р. в с. Ковальовка 
Миколаївської області в сім’ї робітників. У школі грав на альті в 
духовому оркестрі, любив слухати твори Тома Джонса, що й 
вплинуло на майбутнє творче життя митця, на його манеру 
виконання й вокальне звукоутворення. В 1970 р. він закінчує 
Миколаївське музичне училище, служить в армії, грає в оркестрі 
Миколаївського Будинку Офіцерів. Після завершення служби 
О. Сєров працює у Краснодарській філармонії вокалістом-інстру-
менталістом у ВІА «Ива», навчається в Краснодарському інсти-
туті культури за фахом «Керівник естрадних оркестрів» [8].  

У «Черемоші» О. Сєров працював до 1984 р. Автор статті 
неодноразово спостерігав репетиції колективу, які натхненно і 
завзято, навіть інколи досить емоційно проводив Олександр 
Миколайович, що сприяло досягненню колективом високих 
музичних результатів. Так, у 1983 р. на міжнародному конкурсі в 
Ялті О. Сєров як соліст отримує ІІ премію з піснею «Эхо первой 
любви» Є. Мартинова, вперше бере участь у передачі «Шире 
круг» на центральному телебаченні, у 1984 р. випускає платівку 
«Мир для влюбленных» і починає сольну кар’єру. Декількома 
штрихами окреслимо його творчі досягнення: «Гран-прі» на 
міжнародному конкурсі «Інтерталант» (Прага, 1987), «Гран-прі» 
на міжнародному конкурсі (Будапешт, 1988); гастролі в Німеч-
чині, Канаді, США, Ізраїлі; співпраця з німецьким музикантом 
Дітером Боленом, британським виконавцем популярної музики, 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 11 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 11 

 

136 

королем британських чартів Кліффом Річардом. 1991 р. йому 
присвоєно звання заслуженого артиста РРФСР, а 2004 р. – 
Народного артиста Росії [8]. 

Останнім музичним керівником ВІА «Черемош» був Олек-
сандр Васильович Тищенко. Він народився 29 липня 1961 р. в 
Києві в родині музикантів (батько – хоровий диригент, мати – 
оперна співачка). З чотирьох років навчався в дитячій музичній 
школі № 5, закінчив Київське державне вище музичне училище 
імені Р. М. Глієра та Київську консерваторію імені П. І. Чай-
ковського. О. Тищенко заснував один із перших арт-рокових 
гуртів «Зимовий сад», який розпочав професійну діяльність у 
Хабаровській філармонії. Перший магнітоальбом гурту прозвучав 
за кордоном, після чого весь колектив звільняють із робо-
ти [8; 10; 13]. Саме в цей час О. Тищенко очолює «Черемош», 
який згодом переїжджає до Вінниці. На початку 90-х років Олек-
сандра Васильовича як композитора, аранжувальника і співака 
запросили до співпраці з американською співачкою Денін. З його 
переїздом і завершенням творчої кар’єри Лідії та Євгена Ротару 
існування ВІА «Черемош» призупиняється [3]. 

Його учасники продовжили самостійний творчий шлях. Так, 
А. Ротару приносить популярність участь у фестивалях «Песня 
года» й «Шире круг» (Москва), «Пісня року» та «Київська весна» 
(Київ), «Белые ночи» (Сакт-Петербург), «Слов’янський базар» 
(Вітебськ, Білорусь), у Ялтинському фестивалі «Кримські зорі» 
тощо. Вона отримала звання «Заслужена артистка України» 
(1996), нагороджена орденом «Свята княгиня Ольга», орденом 
святої великомучениці Катерини ІІ ступеня. Артистка гастролює 
в Україні, Німеччині, Австрії, США, Канаді, Ізраїлі, Білорусії, 
Узбекистані, Грузії, Казахстані, Росії, Вірменії, Азербайджані. Її 
концертне агентство веде благодійну діяльність [2]. 

У «Черемоші» співали майбутні народні артисти України 
Іван Бобул (Іво Бобул) і Павло Дворський. Так, І. Бобул у 1980 р. 
працював у Чернівецькій обласній філармонії в естрадному гурті. 
Із композитором Л. Дутківським записав першу платівку. Автору 
статті випала щаслива нагода працювати разом із Іво Бобулом у 
ВІА «Жива вода» Чернівецької обласної філармонії та ВІА 
«Віватон» Тернопільської філармонії, де останній був солістом, а 
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автор статті – музичним керівником. І. Бобул – заслужений 
артист України (1995), народний артист України (1998); нагород-
жений Хрестом пошани «Закон. Честь. Мужність» (2001); орде-
ном Миколи Чудотворця І ступеня Фонду міжнародної премії 
(2002); орденом Ярослава Мудрого V ступеня (2003); Хрестом 
пошани Святого князя Олександра Невського (2004). 2000 р. на 
алеї зірок у м. Чернівці І. Бобулу встановлено іменну зірку [1; 6]. 

Народний артист України (1994) Павло Ананійович Дворсь-
кий народився 1 лютого 1953 р. в с. Ленківці Кельменецького 
району Чернівецької області [6]. Він був однокурсником і 
одногрупником автора статті, закінчив у 1976 р. відділення 
хорового диригування та відділення народних інструментів 
(баян) Чернівецького музичного училища. Викладач сольфеджіо і 
гармонії даного навчального закладу Гама Скупінський запросив 
його у ВІА «Смерічка» Чернівецької філармонії. В ансамблі 
«Черемош» П. Дворський знайшов свою дружину, тому й певний 
період працював у колективі. 

Висновки. Проведений нами ретроспективний аналіз 
творчого шляху ВІА «Черемош» дав змогу констатувати його 
значущість у становленні не лише регіональної естрадної 
культури, а й українського музичного естрадного мистецтва 
загалом, бо його школу пройшли І. Бобул, П. Дворський, Ауріка, 
Євген і Лідія Ротару; ним керували композитори Л. Затуловський, 
О. Сєров, П. Теодорович, О. Тищенко, чиї пісні виконували 
відомі естрадні співаки України та Росії (Софія Ротару, Іон 
Суручану, Валерій Леонтьєв, Вахтанг Кікабідзе, Йосиф Кобзон, 
Філіп Кіркоров, Лілія Сандулесу, Анастасія Лазарюк, Микола 
Караченцов та ін.). 
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Виктор Рурак 

У ИСТОКОВ УКРАИНСКОГО ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА 
(на примере вокально-инструментального ансамбля «Черемош») 

В статье осуществлен ретроспективный анализ творческого пути 
ВИА »Черемош» Черновицкой областной филармонии (1977 – 1990 гг.), 
основателями которого были Л. Затуловский (музыкальный руководитель) и 
Ю. Смелянский (художественный руководитель). Высокопрофессиональную 
школу коллектива прошли И. Бобул, П. Дворский, Аурика, Евгений и Лидия 
Ротару под руководством композиторов Л. Затуловского, А. Серова, 
П. Теодоровича, А. Тищенко. Их песни исполняли известные эстрадные певцы 
Украины и России (София Ротару, Ион Суручану, Валерий Леонтьев, Вахтанг 
Кикабидзе, Иосиф Кобзон, Лилия Сандулесу, Анастасия Лазарюк, Наталья 
Гундарева, Александр Михайлов, Филипп Киркоров, Николай Караченцов, 
Валентина Легкоступова и др.). 

Безусловную ценность статьи составляет то, что ее автор, 
заслуженный деятель искусств Украины Виктор Рурак делится собственными 
воспоминаниями об артистах и руководителях ансамбля «Черемош», с 
которыми он работал и учился вместе. Интересно узнать, что известная песня 
В. Ивасюка «Червона рута» впервые прозвучала 13 сентября 1970 г. в 
телевизионной передаче «Камертон хорошего настроения» в исполнении 
вокально-инструментального ансамбля «Карпаты» Дворца культуры 
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работников легкой промышленности г. Черновцы (руководитель – ныне 
заслуженный деятель искусств Украины Валерий Громцев). В статье 
раскрыты истоки украинского эстрадного музыкального искусства, доказана 
значимость ВИА «Черемош» в становлении не только региональной эстрадной 
культуры Буковины, но и украинского музыкального эстрадного искусства в 
целом. Представленный фактический материал может использоваться в 
процессе профессиональной подготовки эстрадных исполнителей. 

Victor Rurak 

TO THE ORIGINS OF UKRAINIAN VARAITY ART 
(after the example of vocal-instrumental ensemble «Cheremosh») 

A retrospective analysis of the creative way the vocal-instrumental ensemble 
«Cheremosh» of Chernivtsi Regional Philharmonic (1977 – 1990), founded by Leonid 
Zatulovskyi (musical director) and Jozef Smilyansk (artistic director) is given in the 
article. Highly professional school of collective was passed by Ivo Bobul, Paul 
Dvorsky, Viktor Pavlik, Aurica, Eugene and Lydia Rotaru under the direction of 
composers Leonid Zatulovskyi, Peter Teodorovich, Alexander Tishchenko. Their songs 
were performed by well-known pop singers of Ukraine and Russia (Sofia Rotaru, Ion 
Surucheanu, Valeryi Leontiev, Vakhtang Kikabidze, Joseph Kobzon, Lily Sandulesa, 
Anastasiia Lazaryuk, Nataliia Gundareva, Alexander Mikhailov, Philip Kirkorov, 
Nikolay Karachentsov, Valentina Legkostupova etc.). 

Certainly the value of the article is that its author, Honored Artist of Ukraine 
Victor Rurak shares his own memories about artists and managers of ensemble 
«Cheremosh», with whom he worked and studied together. It is interesting to know 
that well-known song by V. Ivasyuk «Chervona Ryta» was first performed September 
13, 1970 in the television program «Kamerton of good mood» performed by vocal-
instrumental ensemble «Karpaty» of Chernovtsy Culture Palace of Light Industry 
(Head – now the Honored Artist of Ukraine Valery Gromtsev). 

Thus, the article reveals the origins of Ukrainian pop music; the importance of 
vocal-instrumental ensemble «Cheremosh» in regional pop culture of Bukovina, 
more – Ukrainian musical variety art is proved. The factual material presented in the 
article can be used in the variety art professionals professional training. 

Keyword: pop art, vocal-instrumental ensemble «Cheremosh», art professionals 
professional training, Ukrainian pop music. 
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НАВЧАННЯ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ НАРАТИВІВ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА  

 
Всі види мистецтв служать  
найвеличнішому з мистецтв –  
мистецтву жити на землі.  

Бертольд Брехт 
 

У статті проаналізовано теоретичні засади навчання створення 
цифрових наративів майбутніх учителів мистецтва. Акцентовано увагу 
на тому, що потенційні можливості мистецтва в поєднанні з сучасними 
цифровими технологіями мають невичерпний потенціал для вдосконалення 
вітчизняної системи освіти. Характерною особливістю професійної 
підготовки вчителів до наративно-цифрового навчання є формування 
навичок критичного сприймання інформації в медіапросторі та збагачен-
ня досвідом творчої діяльності, формування умінь творення образного 
світу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Охаракте-
ризовано наративно-цифровий підхід у навчанні майбутніх учителів, 
етапи створення цифрових наративів. 

Ключові слова: цифрове мистецтво, цифровий наратив, творчість, 
наративно-цифровий підхід. 

 

Постановка проблеми. У реаліях розвитку інформаційного 
соціуму, коли стало можливим нагромадження й одержання 
необхідної інформації в режимі швидкого доступу в будь-якій 
формі в різних місцях, коло нерозв’язаних важливих проблем, що 
надзвичайно стрімко постають перед вітчизняною педагогічною 
спільнотою, постійно збільшується. Особливої значущості, на 
нашу думку, набули проблеми швидкої розробки й інтегрованого 
використання мистецьких і цифрових технологій, які поєднують 
мистецтво, програмне, технологічне і технічне забезпечення в 
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освітньому процесі, що повинен ґрунтуватися на гуманістичній 
парадигмі, сприяти розвитку духовно-творчого начала людини. 

Слід зазначити, що основними положеннями гуманістики є 
визнання людини найвищою цінністю у світі, повага до її гідності 
та унікальності, створення умов для максимального вияву твор-
чого потенціалу, вільного розвитку здібностей, талантів, самопіз-
нання, самореалізації, адже людина має право на щастя, свободу 
й вільне самовизначення. На відміну від адаптивно-авторитарних 
підходів, що реалізуються через регламентовано-контрольовану 
організацію навчального процесу, уніфікацію програм, здебіль-
шого, авторитарну комунікацію, гуманістичний підхід ґрунтуєть-
ся на особистісній орієнтації, індивідуалізації та диференціації у 
навчанні. Найголовніше в цьому підході – можливість отримання 
радості від процесу учіння, творчий розвиток, розуміння важли-
вості та необхідності постійної самоосвіти й самовдосконалення, 
максимальне врахування індивідуальних потреб і здібностей 
кожного. Визначальну роль у цьому відіграє мистецтво.  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемі інтеграції 
мистецтв у освіті відведена значна роль у науковій діяльності 
видатного Вченого-Педагога, фундатора вітчизняної педагогіки 
добротворення, талановитого теоретика й практика педагогічної 
майстерності, ініціатора й керівника розробленої державної 
програми «Вчитель», невтомного реформатора й утілювача 
концепції єдності мистецтва й педагогіки у професійну підготов-
ку вчителів – академіка Івана Андрійовича Зязюна. Його 
педагогічні ідеї та творчі задуми реалізовувались на посаді 
ректора Полтавського педагогічного інституту, міністра освіти, 
директора академічного науково-дослідного інституту. У книзі 
«Педагогіка добра: ідеали і реалії», яку, безсумнівно, можна 
віднести до одного з кращих вітчизняних науково-автобіогра-
фічних наративних досліджень, учений обґрунтовує ідею 
педагогічної майстерності. Базовою основою цієї ідеї є теорія 
інтегративної єдності мистецтва та педагогіки. Учений доводить 
її наукову вірогідність і практичну дієвість, перевірену власним 
досвідом: «Педагогічна робота стала для мене справжнім 
мистецтвом, за допомогою якого вдалося входити у внутрішній 
світ студентів і переживати з ними дивні катарсистичні стани, 
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збудники і зумовлювачі оптимізму в нелегкій педагогічній 
творчості» [2, с. 69]. 

Мистецтво в усі часи відігравало виключно важливу роль у 
розвитку особистості. Особлива місія йому відводиться і в 
інформаційному соціумі, який, відкриваючи можливості для 
самореалізації людини, все ж намагається уніфікувати й конфор-
містично втиснути її в свої обриси. В цьому контексті актуалізу-
ється проблема інтеграції мистецтва й сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій у творчому розвитку особистості. Цей 
процес спрямований на пошук втраченої довіри до можливостей 
повернути привабливість реаліям власного життя, повагу до себе, 
позитивну самооцінку як важливих чинників відкриття доступу 
до власних творчих можливостей і знаходження джерел внутріш-
нього спонтанного відновлення власної цілісності, що є важли-
вим і значущим для гармонійного співіснування та взаємодії в 
інформаційному суспільстві. Тому використання у професійній 
підготовці майбутніх учителів кращих зразків мистецьких над-
бань людства в поєднанні з потужним потенціалом сучасних тех-
нологій має сприяти саме збереженню й розвитку людської самоі-
дентичності, духовного потенціалу людини, етносу, народу, нації. 

Для підтвердження особливого статусу мистецтва в освітніх 
практиках звернемо увагу на думку українського вченого, яскра-
вого представника наукової школи академіка І. Зязюна, професо-
ра М. Лещенко: «Особливий статус у навчальних закладах повин-
но зайняти мистецтво. Саме воно уможливлює творення казкової, 
фантастичної атмосфери навчально-пізнавальної реальності, 
виступає чудодійним засобом залучення навчальної інформації 
до внутрішнього світу дитини. Мистецтву притаманна власти-
вість підвищувати енергетичний потенціал пізнавально-активно-
го поля, яким характеризується модифікована в класі реаль-
ність… Справжнє мистецтво заражає і заряджає вкладеними в 
нього почуттями і енергією… Ефективність мистецького впливу 
при цьому посилюється за рахунок продуктивної уяви і творчої 
фантазії, які є неминучою передумовою вираження свого бачення 
предмета. Кажуть, що в нього при створенні була вкладена 
справжня душа митця. Осягаючи цю душу, ми звертаємо очі 
усередину себе, вдивляємось у власну душу» [3, с. 24-25]. 
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Використання потенційних можливостей мистецтва в 
поєднанні з інтерактивними, мультимедійними, зокрема, цифро-
вими засобами та сучасними комп’ютерними програмами 
свідчить про їх майже невичерпний потенціал для вдосконалення 
вітчизняної системи освіти. Таке інтегроване застосування з 
перевіреними в міжнародній освітній практиці технологіями 
надає унікальну можливість сфокусувати увагу на розв’язанні 
проблеми піднесення культурного рівня кожної людини, збере-
ження та розвитку її особистісної неповторності, позитивно-
спрямованого творчого начала, розуміння необхідності постій-
ного самовдосконалення й саморозвитку. 

Проблемі застосування цифрового наративу як методу 
поєднання мистецтва усної оповіді з інформаційно-комунікацій-
ними технологіями в навчальному процесі присвячені праці 
Р. Ленхема (Lanham R.) [6], С. Махоні (Mahony S.) [7], 
Дж. Охлера (Ohler J.) [8], І. Піразо (Pierazzo E.) [7], С. Толісано 
(Тolisano S.) [10], Б. Хірша (Hirsch B.) [5]. 

Метою статті є дослідження проблеми навчання створення 
цифрових наративів майбутніх учителів мистецтва, використання 
яких спрямоване на розвиток креативних здібностей, процесів 
самопізнання, вивчення й переосмислення власного досвіду. 

Виклад основного матеріалу. Використання в навчально-
виховному процесі сучасних інформаційно-комунікаційних і 
мистецьких технологій уможливлює широкий доступ до інформа-
ційних джерел, інтерактивний характер взаємодії з інформацією 
дає можливість людині самій стати творцем культурних, літера-
турних, кінематографічних та інших мистецьких витворів, побу-
дувати власну реальність. Розмаїття способів представлення й 
переробки інформації (цифровий текст, відео, звук та інші форми 
створення віртуальної реальності) забезпечують благодатне під-
ґрунтя для реалізації потенціалу особистості, створюють простір 
її гармонійного перебування в інформаційному середовищі. 

Однією з важливих характеристик сучасної педагогічної 
науки є те, що в ній все частіше з’являються нові терміни, понят-
тя, пов’язані не тільки з трансформаційними процесами в тради-
ційній дидактиці, а й з іншими науковими дисциплінами, що 
стосуються інформаційно-комунікаційної взаємодії, серед яких 
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особливий інтерес представляють «цифрове мистецтво», «цифро-
ві наративи». Цифрове мистецтво (від англ. digital arts – комп’ю-
терне мистецтво, дигітальне мистецтво) зарубіжними науковцями 
трактується як творча діяльність, що ґрунтується на використанні 
інформаційних (комп’ютерних) технологій, результатом якої є 
художні твори в цифровій формі. Цифрові витвори можуть 
існувати у вигляді зображення, звуку, мультиплікації, відео, Web-
сайту, віртуальної галереї, мультимедійного наративу та ін. [11].  

У широкому розумінні категорія «цифрове мистецтво» за-
стосовується відносно сучасного мистецтва, що створюється за 
допомогою цифрових технологій. Ця категорія може застосовува-
тися й до творів мистецтва, створених іншими засобами, а згодом 
були модифіковані за допомогою відповідних комп’ютерних 
програм і цифрових засобів. За допомогою цифрових технологій 
можна трансформувати традиційні види мистецтва, наприклад, 
такі, як живопис, малюнок, скульптуру, у нові форми мережного 
мистецтва, зокрема, цифрові інсталяції (цифровий дизайн), 
віртуальний мистецький простір (віртуальні картинні галереї, 
віртуальні музеї), які зараз чекають на своє визнання в художній 
практиці. 

У даний час до поняття «цифрове мистецтво» можуть бути 
віднесені як твори традиційного мистецтва, що були перефор-
матовані в цифрову форму, що відтворює аутентичний первин-
ний матеріальний носій (відсканована фотографія, малюнок, 
картина та ін.) або створені за допомогою сучасних комп’ю-
терних технологій, так і принципово нові види художніх творів, 
основним середовищем існування яких є комп’ютерний простір. 

До цифрового мистецтва належать цифровий живопис, 
комп’ютерна графіка (ASCII-графіка, ANSI-графіка, демо), 
комп’ютерна музика, електронні тексти (гіпертекстова літера-
тура, цифрова поезія). Цифрове мистецтво має еволюційний 
характер, оскільки інформаційні технології та програмне забезпе-
чення, за допомогою яких воно розвивається, швидко змінюються 
й постійно вдосконалюються. Незаперечним є потужний вплив 
традиційного мистецтва на розвиток особистості, але сьогодні 
вже можна спрогнозувати, що бурхливий розвиток цифрових 
технологій поступово розмиватиме межі між традиційними 
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творами мистецтва і новими, цифровими, мультимедійними 
творами, створеними за допомогою комп’ютерних технологій.  

Застосування цифрового мистецтва у професійній підготов-
ці вчителів передбачає формування творчих компетентностей, які 
включають вміння інноваційно й нестандартно діяти, розширю-
вати канали сприймання й переробки навчальної інформації в 
процесі поєднання реальних і віртуальних компонентів пізнаваль-
ного середовища. На нашу думку, цьому сприятиме оволодіння 
вчителями мистецтвом створення цифрових наративів. 

Зарубіжні вчені визначають цифровий наратив як авторську 
оповідь, що поєднує цифрові зображення, текст (словесний, 
відео, музичний) і створює найбільш сприятливі умови для 
передачі повної інформації з досліджуваної теми та її засвоєння 
шляхом розширення каналів сприймання.  

До поняття «цифровий наратив» можна віднести: цифрові 
тексти, презентації, розповіді, розміщені на блогах, твітер-рома-
ни, романи для читання, розміщені на екрані мобільного телефо-
на, відеокліпи, анімаційні фільми, відеоблоги, фотоколажі, описи 
подій у соцмережах, ігрові квести та ін. [8, с. 10]. 

Цифровий наратив, на думку багатьох учених, має такі влас-
тивості: сегментність, послідовність оповіді, тобто представлення 
всіх її фрагментів у цілісну історію, складові частини якої 
пов’язані хронологічно й концептуально; особиста присутність – 
той, хто переглядає (слухає, читає) повинен стати співучасником 
оповіді, для цього в цифровому наративі використовується звук, 
текст, відео та високий ступінь деталізації, бо при наявності 
різноманітних медіа, наратив не повинен фіксуватися на одній із 
форм, а має представляти світ у відображеннях різних форм – 
відео, аудіозапису, гри, письмової оповіді. Цифровий наратив 
створює додаткову реальність, що розподіляє простір на часові 
проміжки чи фрагменти, які дозволяють побачити його в різних 
вимірах (теперішньому, майбутньому). 

Цифрові наративи стають однією з важливих інтерактивних 
форм сучасної комунікації, властивої для всіх в притаманної 
людям різного віку, уподобань, професій (дітям і батькам, учням і 
вчителям, викладачам і студентам). «Ця інноваційна форма 
оповідання виникла, – зазначає американська дослідниця Дж. Ох-
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лер, – одночасно з розвитком, поширенням та надзвичайно 
широкою доступністю інформаційно-комунікаційних технологій 
великому колу споживачів, що, у свою чергу, уможливило людям 
обмінюватися різними аспектами свого життєвого досвіду шля-
хом створення історій або представлення ідей» [8, с. 12]. Отже, 
джерелами створення цифрових наративів є мистецтво усної 
оповіді й інформаційно-комунікаційні технології. 

Мистецтво оповідання історій – одне з найдавніших 
мистецтв, що відроджується в сучасній глобальній культурі. В 
час швидкого розвитку та зміни реалій глобального цифрового 
соціуму, майже безальтернативного перебування людини в 
множинних реальностях, що постійно технологічно вдосконалю-
ються та трансформуються, зазнає кардинальних змін і це мисте-
цтво, яке тривалий час було панівним у сфері передачі досвіду. 
Тому педагогічна освіта повинна запропонувати нові дидактичні 
підходи з обов’язковим використанням сучасних цифрових 
інформаційно-комунікаційних технологій як в навчально-вихов-
ному процесі, так і у професійній підготовці майбутніх учителів. 

Провідний дослідник у галузі застосування наративу в 
освітніх процесах, американський учений Дж. Брунер наголошує, 
що людина налаштована на те, щоб розповідати історії, тобто 
упорядковувати розрізнені відомості, систематизувати їх в єдине 
ціле й обмінюватися результатами з оточуючими. Якщо учням 
надати можливість розвивати й використовувати цей природний 
дар, то вони поступово набуватимуть необхідних у житті 
комунікативних компетентностей, відчуття впевненості у власних 
можливостях, що в свою чергу допомагає розвитку дивергентних 
інтелектуальних навичок [1]. Отже, активне залучення майбутніх 
учителів до процесу навчання методик створення цифрових 
наративів – це новий наративно-цифровий підхід, у ході якого 
інтегруються мистецькі й цифрові технології та забезпечується 
набуття знань і навичок, необхідних їм як у навчальній, так і 
професійній діяльності для досягнення успіху в сучасному світі. 

Наративно-цифрове навчання – це така взаємодія вчителя 
з учнями, у ході якої раціонально-логічна та почуттєво-емоційна 
характеристики інформації передаються й засвоюються не тільки 
через вербальний, але й інші інформаційні канали за допомогою 
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інформаційно-комунікативних технологій, що дає можливість 
розширити, збільшити, поновити ряд смислів та їх відтінків, що 
виникають в ході отримання нового досвіду. Наративно- цифрове 
навчання характеризується певним рівнем творчості, що увираз-
нюється в різних способах структурування, передачі й презента-
ції інформації. Тому характерною особливістю професійної 
підготовки вчителів до наративно-цифрового навчання є прищеп-
лення навичок критичного сприймання інформації в медіапрос-
торі та збагачення досвідом творчої діяльності, тобто формування 
умінь творення образного світу за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій. Такий підхід зумовлено необхідністю 
залучення учнів до творчого виготовлення інформаційної продук-
ції як обов’язкового етапу в процесі формування інформаційно-
комунікаційної та медіакомпетентності, що набуває особливого 
значення в сучасному медіапросторі – інтегральному середовищі, 
яке використовується для зберігання, передачі й подання 
інформації або даних. 

Наративно-цифрове навчання необхідно застосовувати для 
реалізації таких завдань: глибше пізнання, розуміння навколиш-
нього світу; активізація процесів самопізнання, пошуку життєвих 
смислів; розвиток здібностей до аналізу й мистецького представ-
лення отриманого досвіду; актуалізація вміння висловлювати 
(представляти) власну думку; творча самореалізація; стимулю-
вання уміння постійно вчитися, самовдосконалюватися. 

Для успішної реалізації наративно-цифрового навчання 
майбутній учитель повинен оволодіти мистецтвом творення 
цифрових наративів. Цей процес передбачає творчу реалізацію 
послідовних етапів. Надамо характеристику найважливіших із 
них: визначення теми наративу, продумування сюжетної лінії 
наративу, унікальна інтерпретація наративу за допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

Етап визначення теми наративу передбачає знаходження, 
придумування, окреслення творчого задуму цифрового наративу. 
Творча ідея може бути присвячена особистісному досвіду, 
видатній особистості, національному герою, людині, про яку 
хотілося б розповісти, проблемі дослідження довкілля, прочи-
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таній книзі, переглянутому фільму чи спектаклю, науковому 
відкриттю, історичній події, витвору мистецтва та ін. 

Етап продумування сюжетної лінії наративу характери-
зується виокремленням основних елементів, ключових подій і 
розподіл їх відповідно до початку, середини й кінця оповіді, 
визначенням часових проміжків, упродовж яких відбувається 
перебіг подій – із минулого в теперішнє чи в майбутнє. 

Етап унікальної інтерпретації (з власної точки зору) 
наративу за допомогою ІКТ ґрунтується на положенні, що 
наратив – це не просто оповідь чи виклад певних фактів, це 
спосіб передати іншим досвід того, що автор зміг відчути, 
побачити й пережити. Застосування інформаційно-комуніка-
ційних технологій повинно допомогти розкрити, підтримати, 
довести авторську точку зору, а також сприяти детальному 
вивченню й кращому розумінню досліджуваної проблеми. 

Ефективною в цьому контексті є програма Power Point, що 
входить до складу інтегрованого пакета MS Office. За допомогою 
цієї програми розробляють цифрові наративи у формі презента-
цій, що складаються з наборів слайдів, у яких текст поєднується з 
графічними об’єктами, фотокартками, звуком, відео та мульти-
плікаційними ефектами. Слайди можна подати як у чорно-білій 
гамі, так і у вигляді кольорових зображень. Для цього використо-
вують шаблони оформлення, створені професійними дизайнера-
ми або розроблені самостійно. Слайди можуть містити тексти, 
таблиці, діаграми, рисунки, відеокліпи, звуковий супровід, гіпер-
посилання на інші слайди та документи (презентації, таблиці, 
діаграми тощо, доступні на даному комп’ютері або в Інтернет- 
просторі). Створені в Power Point слайди можна відразу перегля-
нути і за потреби змінити. Програма Power Point є дієвим засобом 
реалізації творчого задуму, унікальної інтерпретації наративу. 
Вміння її використовувати є важливою складовою професійної 
компетентності майбутнього вчителя.  

Одним із результатів проведеного експериментального 
дослідження є доведення, що впровадження наративно-цифро-
вого навчання створює атмосферу толерантності й довіри, в якій 
пізнання нового стає захоплюючим дійством, що мотивує розви-
ток творчих здібностей і талантів. У ході експерименту особливо 
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ефективними виявилися біографічні дослідження різнопланової 
тематики: «Видатні особистості», «Люди, що змінили світ», 
«Еврика!», «Світлини героїв». Ефективній реалізації творчих 
задумів студентів сприяло використання різноманітних техно-
логій, які уможливили рефлексивно-емоційну передачу набутого 
досвіду за допомогою тексту, аудіо- і відеообразів. Наративно-
цифровий підхід дозволив учасникам дослідження (викладачам і 
студентам) на основі вивченого й трансформованого досвіду 
дійти висновку, що земний шлях кожної людини передбачає пев-
ні випробування, у яких вона здобуває життєвий досвід, численні 
ситуації, вибір розв’язання яких впливає на її подальшу долю, і 
що від кожного з нас значною мірою залежить, яким є наше 
життя сьогодні, буде наше майбутнє, зокрема, і професійне.  

Проведене дослідження показало, що створення цифрових 
наративів на основі поєднання мистецьких та інформаційно-
комунікаційних технологій підсилює гуманістичну складову 
професійної підготовки майбутнього вчителя, надаючи їй ознак 
креативності, індивідуальної спрямованості та особистісної 
значущості.  

Висновки. Отже, поєднання мистецьких та інформаційно-
комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх 
учителів створює умови для реалізації на практиці принципів 
демократичного, гуманістичного, особистісно орієнтованого, 
творчого, інтерактивного навчання. Мистецтво створення цифро-
вих наративів сприяє розвитку науково-дослідницьких умінь 
студентів, покращенню творчих навичок створення оповідей, 
викладу своїх думок у різних образних формах, покращує засво-
єння знань, оскільки емоційна складова та багатоканальність 
інформаційного впливу цифрового наративу дозволяє запам’я-
тати більший об’єм матеріалу, що вивчається, удосконалює 
цифрову грамотність, що є важливою індивідуальною і професій-
ною компетентністю людини в інформаційному суспільстві. 

Подальшого дослідження потребують зміст і форми 
навчання майбутніх учителів творчо застосовувати інформацій-
но-комунікаційні технології для стимулювання розвитку здібнос-
тей учнів, їх зацікавлень, креативної поведінки, дивергентного 
мислення. 
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Лариса Тимчук 
ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ИСКУССТВУ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ НАРРАТИВОВ 
В статье идет речь о теоретических основах обучения будущих учителей 

искусства создания цифровых нарративов. Отмечается, что потенциальные 
возможности искусства в сочетании с современными цифровыми технологиями 
имеют почти неисчерпаемый потенциал для совершенствования отечествен-
ной системы образования. Характерной особенностью профессиональной 
подготовки учителей к нарративно-цифровому обучению является привитие 
навыков критического восприятия информации в медиапространстве и 
обогащения опытом творческой деятельности, формирование умений создания 
образного мира с помощью информационно-коммуникационных технологий. 
Автор характеризует нарративно-цифровой подход в обучении будущих 
учителей, этапы создания цифровых нарративов (этап определения темы 
нарратива, этап обдумывания сюжетной линии, этап уникальной 
интерпретации нарратива с помощью информационно-коммуникационных 
технологий). 

Ключевые слова: цифровое искусство, цифровой нарратив, творчество, 
нарративно-цифровой подход. 
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Larisa Tymchuk 
FUTURE ART TEACHERS TRAINING TO CREATION OF DIGITAL 

NARRATIVES  
The article deals with the theoretical basis of future art teachers training to 

creation of digital narratives. It is noted that art combined with modern digital 
technology show their  inexhaustible potential for improving the national education 
system. Narrative digital learning – is the interaction of teacher and pupils, in which 
rational-logical and sensory-emotional characteristics of information transferred to 
and absorbed not only through verbal, but also other information channels by using of 
information and communication technologies that makes it possible to extend, enlarge, 
renew a number of meanings and their shades  arising in the context of new 
experience. Narrative digital learning is characterized by a certain level of creativity 
that expresses different ways of structuring, transfer and presentation of information. 
Characteristic feature of teacher training to the narrative digital learning is fostering 
the skills of critical perception of information in the media space and enriching the 
experience of creative activity, formating the skills of creating imaginative world using 
information and communication technologies. The narrative-digital approach to future 
teachers training, stages of digital narratives creation (the stage of determination of 
narrative theme, the stage of storyline thinking, the stage of the unique narrative 
interpretation by means of information and communication technologies) are 
characterised. 

Keywords: digital art, digital narrative, creativity, digital narrative approach. 
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ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
 

У статті визначаються найважливіші функції естетичної культури 
особистості, закономірності розвитку її структурних компонентів. 
Означено напрями оптимізації процесу формування естетичної культури 
майбутніх педагогів. Проаналізовано умови формування естетичної куль-
тури у навчально-виховному процесі. Автором визначено елементи 
художньо-естетичної складової, націленої на формування духовності 
особистості, визначено розвивальну культуротворчу домінанту школи 
загалом. Зроблено акцент на ролі поєднання емоційної привабливості 
комп’ютерної гри й аудіовізуальних, інформаційних можливостей 
обчислювальної техніки, які мають потужний потенціал для формування 
естетичної культури мабутніх педагогів. 

Ключові слова: естетична культура, структурні компоненти 
естетичної культури, інформаційно-комунікаційні технології, особис-
тість, майбутній педагог. 

 

Постановка проблеми. Глобалізація як провідна ознака 
сучасності та соціокультурні процеси в Україні, що формуються 
на ґрунті багатовікових вітчизняних традицій і в загальному 
контексті європейської та світової інтеграції з орієнтацією на 

© Н. Гомеля, 2015 
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загальнолюдські фундаментальні демократичні цінності грома-
дянського суспільства, зумовлюють необхідність переосмислення 
концептуальних засад використання інформаційно-комуніка-
ційних технологій на підґрунті естетичного виховання майбутніх 
педагогів. Нові тенденції розвитку культури інформаційного 
суспільства, пов’язані з глобальним поширенням мас-медіа, не 
можуть не впливати на систему освіти та виховання, яка в усі 
часи гнучко реагувала на соціокультурні умови і потреби. 
Естетичне ставлення майбутніх педагогів до світу, до різних 
видів мистецтва формується переважно під впливом стихійних 
факторів соціального оточення, зокрема засобів масової інформа-
ції, особливо телебачення. Дисципліни художньо-естетичного 
циклу – культурологія – посідають занадто скромне місце в 
ситемі підготовки майбутніх педагогів. Тому педагогічна освіта у 
відриві від усієї позанавчальної виховної діяльності закладів 
освіти об’єктивно не може реалізувати необхідний комплекс 
культуротворчих функцій, притаманних мистецтву [1].  

З прийняттям «Національної доктрини розвитку освіти 
України в ХХІ столітті» та «Концепції загальної середньої освіти 
(12-річна школа)» розпочинається новий етап трансформації 
українського шкільництва, інтегрування його у світову освітню 
систему. Ці стратегічні державні документи визначають основні 
цілі, пріоритети, умови, очікувані результати та інші найважли-
віші положення розвитку освіти в Україні на найближчі десяти-
ліття. В них зроблено акцент на ролі національного й громадян-
ського виховання, зокрема його художньо-естетичної складової, 
націленої на формування духовності особистості, визначено 
розвивальну культуротворчу домінанту школи загалом. Тому 
сьогодні набуває все більшого визнання розуміння того, що 
реальність світу створюється багатьма голосами культур із 
власними дискурсами. Для нового ймовірнісного стилю мислення 
характерне прийняття культурної різноманітності, «консенсусної 
або соціальної раціональності», яка виникає в результаті обгово-
рення різноманітних ідей, альтернативних суджень, варіативних 
перспектив. Мистецька спадщина, акумулюючи емоційно-есте-
тичний досвід поколінь, втілює і передає ціннісне ставлення до 
світу крізь призму етнонаціональної специфіки, тому вона є 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 11 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 11 

 

155 

ефективним засобом виховання моральності, патріотичних почут-
тів, громадянської позиції. Цінності мистецтва важливі також із 
огляду на сучасне існування дітей і молоді в полікультурному 
просторі. Завдяки універсальності художньо-образної мови, вони 
передають зрозумілу для різних народів смислову інформацію, 
дають змогу особистості вступати в невербальний діалог із 
різними культурами минулого й сучасності, розуміти інших і 
розширювати у такий спосіб свій власний духовний світ, його 
унікальність і самобутність. 

Отже, сучасні педагогічні навчальні заклади мають стати 
осередками виховання справжньої духовності, плекання творчої 
особистості, виховання людини, що характеризується високою 
емоційно-естетичною культурою, а художньо-естетичне вихован-
ня, на наше переконання, потрібно розглядати не лише як процес 
набуття художніх знань і вмінь, а, насамперед, як універсальний 
засіб особистісного розвитку майбутніх педагогів на основі 
виявлення індивідуальних здібностей, різнобічних естетичних 
потреб та інтересів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми художньо-
естетичного виховання і його зв’язку з формуванням життєвого 
досвіду особистості, у якому провідну роль виконує освітня 
система, розглядалися у працях філософів (І. Зязюн, М. Каган, 
І. Кант, В. Разумний, Ф. Шіллер), фахівців творчих професій і 
мистецтвознавців (Л. Волошин, О. Дацко, Є. Лазарєв, Н. Сбіт-
нєва, Р. Шмагало), психологів (Г. Балл, В. Рибалка, В. Роменець), 
педагогів (Т. Андрущенко, І. Бех, М. Лещенко, О. Отич, О. Руд-
ницька), фахівців технічного профілю (О. Магницький, В. Піра-
йнен, О. Половінкін). Проте роль естетичної освіти в розвитку 
художньо-технічної творчості майбутніх педагогів професійного 
навчання недостатньо розглянута в теорії та методиці професій-
ної освіти, що й зумовило вибір теми дослідження.  

Мета статті – розглянути основні засади формування 
художньо-естетичного досвіду майбутніх педагогів засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до «Концепції 
художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах» (автор Л. Масол, 2004) основними 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 11 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 11 

 

156 

завданнями є: розширення і збагачення емоційно-естетичного і 
художньо-естетичного досвіду, формування культури почуттів, 
універсальних якостей творчої особистості; розвиток загальних і 
художніх здібностей, художньо-образного мислення; виховання в 
учнів естетичного ставлення до дійсності, мистецтва, природного 
і предметного середовища, сучасної техніки, засобів масової 
інформації; виховання художніх інтересів, смаків, морально-
естетичних ідеалів; формування системи знань та уявлень про 
сутність, види і жанри мистецтва, особливості художньо-образної 
мови різних видів мистецтв; опанування художніх вмінь і 
навичок, навичок художньої самоосвіти та самовиховання; 
формування потреб у художньо-творчій самореалізації та духов-
но-естетичному самовдосконаленні відповідно до індивідуальних 
можливостей і вікових етапів розвитку; готовності викорис-
товувати отриманий досвід у самостійній діяльності згідно з 
універсальними загальнолюдськими естетичними цінностями та 
власними духовно-світоглядними позиціями; формування худож-
ньої компетентності [1]. Ці завдання не менш актуальні і для 
професійно-технічної освіти, зокрема для майбутніх педагогів 
професійного навчання. 

Як зазначає В. Разумний, естетична освіта здійснюється 
через регульовану, багатопланову, але цілісну сукупність дій 
(інтелектуальних, ігрових, предметно-творчих, художньо-образ-
них), у результаті яких реалізується педагогічний процес за 
універсальною формулою «потреба – переживання – дія». У 
цьому процесі домінантою є художньо-образні дії, які в 
широкому значенні розуміють як мистецтво, яке може бути 
присутнім і в трудових вміннях і навичках, і в будь-яких видах 
праці (наприклад, спорті) [3, с. 12-13]. Учений називає педагогіку 
естетичної освіти художньою педагогікою, зазначаючи, що вона 
вирішує два завдання: «збереження великих і плідних традицій 
художньої педагогіки як зафіксованих, так і цілком фольклорних, 
а також збагачення їх новим, унікальним і невідомим раніше 
естетичним досвідом інформаційної цивілізації, що означає 
лавиноподібне залучення все нових і нових мільярдів представ-
ників роду людського до емоційного аспекту духовної культури 
та одночасне колосальне зростання практичного значення цього 
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аспекту, неспіврозмірне з усім тим, що людство знало рані-
ше» [3, с. 13]. У надрах цієї педагогіки ще на зорі історії людства 
зародилась і викристалізувалась бінарна художня педагогіка, яка 
будувалася на відношенні «майстер – підмайстер (учень)», коли 
передавався емоційний досвід від людини до людини. Її розквіт 
припав на період цехової організації різних ремесел, але, як 
показує історичний досвід, ця традиція триває й дотепер, тільки 
вже називається по-різному: майстер-клас, стажування в майстра, 
навчання в школі майстра тощо. 

Цікавим є досвід зарубіжних країн у підходах до визначення 
освітньо-виховного статусу мистецьких дисциплін, їх короткий 
огляд і порівняння дають змогу виділити оригінальні риси 
національних систем і загальні тенденції [4]. 

У Німеччині середня освіта здобувається в таких типах 
навчальних закладів: основна школа, реальна школа і гімназія. 
Навчальним планом основної школи передбачено вивчення пред-
метів «Музика» та «Художнє виховання» у 5–6-х класах по 2 год. 
на тиждень, в інших – предмет «Музика» залишається обов’яз-
ковим (1 год. на тиждень), а «Художнє виховання» входить до 
складу обов’язково-вибіркових предметів (2 год. на тиждень). 

В англомовних країнах поширення набули різноманітні 
інтегровані курси з естетичним компонентом. Естетизація 
педагогічного процесу в школах англомовних країн – США, 
Канаді, Великій Британії – здійснюється за технологією 
створення естетичного поля і передбачає чотири основні шляхи 
реалізації програми «Виховання мистецтвом»: 

– розробка інтегративного курсу (об’єднання образотвор-
чого, музичного, хореографічного, драматичного мистецтв), на 
викладання якого відводиться шоста частина щоденного наванта-
ження: застосовується «групове викладання», тобто співробітни-
цтво викладачів мистецтвознавчого циклу;  

– доповнення змісту кожної навчальної дисципліни естетич-
ним компонентом («естетика мовлення», «естетика математики», 
«естетика природознавства» тощо) і водночас диференційоване 
вивчення предметів мистецтвознавчого циклу; 
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– періодичне проведення тематичних занять-блоків, де 
окремі мистецтвознавчі та загальноосвітні дисципліни інтегру-
ються навколо спільних для них понять; 

– викладання мистецтва як базової основи загальної освіти 
(«Образотворче мистецтво і математика», «Музика і фізика», 
«Хореографія і література» тощо). 

У скандинавських країнах – Швеції, Данії, Норвегії, 
Фінляндії – розповсюдження набуло варіативне навчання: школи 
мають значну свободу вибору при складанні навчальних планів і 
програм із різних предметів, які обирають педагогічні колективи 
та адміністрація навчальних закладів. Наприклад, музика викла-
дається впродовж 9–10-ти років як обов’язковий предмет по 1–
2 год. щотижня у молодших і середніх класах і по 1 год. в 
старших класах (окрім середніх шкіл Норвегії). Водночас закла-
ди, які мають відповідні умови, організовують різноманітні 
заняття з мистецтва (гра на музичних інструментах, хоровий спів, 
оркестр, естрадні ансамблі, ритміка тощо). У Швеції в початковій 
школі практикується інтегроване навчання, у середній – виклада-
ється предмет «Мистецтво» (по 3–4 год. на тиждень), який 
охоплює широке коло художніх явищ. Різноманітні творчі конта-
кти існують між загальною та спеціальною мистецькою освітою. 

Згідно з освітньою реформою в Латвії мистецька загальна 
освіта набула досить вагомого значення як фактор розвитку 
емоційної сфери та художньо-творчого самовираження особис-
тості. Предмети «Музика» (спів, гра на інструментах, сприймання 
музики), «Візуальне мистецтво» (малювання, ліплення) і «Літера-
тура» (з елементами театру) складають єдиний цикл, який 
викладається протягом усіх 9-ти років навчання в початковій та 
основній школах. На музику та візуальне мистецтво виділено 
сукупно 4 години на тиждень (по дві години на кожний предмет). 

У Японії, де в державних школах діють єдині програми і де 
завжди приділялася значна увага естетичним чинникам освіти, 
кількість навчального часу на художньо-естетичний компонент 
(разом із літературним) доходить до 50%. Музика вивчається 
тричі на тиждень у 1-му класі, двічі – у 2–8-х класах, один раз на 
тиждень у 9-му класі. Майже всі школи створюють хорові колек-
тиви. Існує своєрідна практика організації великих зведених 
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оркестрів юних скрипалів. Опанування образотворчого мистецтва 
ґрунтується на поєднанні національних традицій із вивченням 
світової художньої спадщини. 

Таким чином, навіть побіжний компаративний аналіз змісту 
художньо-естетичної освіти і виховання в різних країнах дає 
підстави для висновків щодо провідних світових тенденцій у цій 
галузі, до яких, на нашу думку, належать: підвищення ролі та 
статусу мистецтва в навчально-виховному процесі загальноосвіт-
ніх навчальних закладів; вивчення різних видів мистецтв (поліху-
дожня освіта й виховання), орієнтація на створення інтегратив-
них курсів, особливо у молодших класах школи; охоплення худо-
жньо-естетичним вихованням усіх ланок школи з пріоритетним 
значенням початкової художньої освіти; поширення міждисцип-
лінарних зв’язків у межах не тільки художньо-естетичного та 
спорідненого гуманітарного циклів, а й з іншими, так би мовити, 
віддаленими предметами; використання мистецтва і як засобу 
розвитку спеціальних художніх здібностей і мислення, і як уніве-
рсального способу стимулювання творчого потенціалу особис-
тості, що безпосередньо дає підстави стверджувати про підсилен-
ня художньо-естетичної складової у підготовці педагогів. 

Аналіз педагогічної теорії дає підстави констатувати, що 
естетична культура є діалектичною, зорієнтованою на таке розу-
міння співвідношення індивідуального й соціального, коли 
особистісне начало в людині усвідомлюється на рівні універ-
сальної культури, а загальнолюдські цінності набувають глибо-
кого особистісного змісту, тому тільки культурна особистість 
може стати носієм естетичної культури. А це висуває нові вимоги 
до навчально-виховної роботи по формуванню естетичної культу-
ри особистості, зміст якої полягає у створенні сприятливих умов 
для культурного розвитку кожного члена суспільства, а також у 
можливості безпосередньо життєвої реалізації системи цінностей, 
їх втілення в самому бутті. Саме турбота про природність проті-
кання культурного процесу (а значить, і про встановлення 
природніх зв’язків у самому бутті) може забезпечити розширення 
простору, по-справжньому сприятливого для розвитку творчої, 
вільної індивідуальності. 
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Нами також з’ясовано, що найважливішим компонентом 
змісту естетичної культури особистості є естетична діяльність, 
спрямована на: організацію естетики середовища, у якому живе, 
вчиться, працює, відпочиває людина, та естетики її поведінки; 
розвиток творчих здібностей, уяви, образного мислення, фантазії 
особистості в галузі музики, образотворчого мистецтва, 
літератури, театральних занять; пропаганду мистецтва, худож-
ньо-естетичних ідеалів (концертна, лекторська діяльність та ін.); 
самоосвіту та самовиховання з метою духовно-естетичного збага-
чення особистості та ін.; практичну реалізацію художніх задумів 
у вигляді виконання різних творчих робіт тощо. 

Отже, завданням естетичного виховання є формування 
здібностей до естетичного сприймання, до естетичного оцінюван-
ня, до художньо-естетичної діяльності (творчості). Саме рівень 
розвитку цих здібностей і дає певну якість естетичного ставлення 
до світу – естетичну культуру особистості. Відтак, естетична 
культура, характеризуючись різною спрямованістю, концентру-
ючи в собі основні, визначальні орієнтири творчої діяльності, 
детермінує в загальних рисах розгортання інтелектуально-
духовних процесів. 

Однак на особистісне становлення сучасної людини, 
розвиток її духовності впливає не лише культура. Серед процесів, 
які здійснюють усе більший вплив на особистісний розвиток 
молоді, нами виділено процес інформатизації суспільного життя. 
Нові інформаційні технології починають все ширше використову-
ватися в якості суспільного продукту, який забезпечує інтенси-
фікацію всіх сфер економіки, прискорення науково-технічного 
прогресу, педагогічної науки, демократизацію суспільства. Тому 
виникає необхідність ретельного розгляду положень інформати-
зації освіти та її ролі в організації навчально-виховного процесу 
як школи так і вищого навчального закладу. 

Розв’язання соціально-педагогічних проблем ефективного 
використання комп’ютерів у навчально-виховному процесі, 
формування комп’ютерної освіченості, розробки психологічних 
основ управління навчальною діяльністю здійснено у працях 
Б. Гершунського, Ю. Машбиць, В. Монахова та ін. Проблеми 
вдосконалення змісту і методики вивчення основ інформатики 
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досліджують А. Єршов, М. Жалдак, А. Кушніренко, М. Лапчик, 
Н. Морзе, Ю. Рамський, Г. Фролов та ін. Певний науковий 
потенціал зібрано також у галузі методики використання 
комп’ютерів у навчально-виховному процесі, яку досліджували 
Р. Вільямс, В. Гриценко, А. Довгялло, В. Каймін, Г. Клейман, 
К. Маклін, Є. Маргуліс, І. Підласий, Й. Рівкінд та ін. 

Як стверджує професор О. Малафіїк, саме за допомогою 
комп’ютерних засобів розвивається творча уява людини, що є 
основою для її художньо-творчої діяльності [2]. Одним із шляхів 
розвитку творчої уяви є розвиток композиційної уяви і на цій 
основі – композиційного мислення. Як відомо, композиція – це 
побудова художнього твору, зумовлена його змістом і характе-
ром. Зрозуміло, що для того, щоб побудувати ту чи іншу 
композицію, потрібно мати певний «будівельний» матеріал, яким 
є образи пам’яті чи мислення. Але цим матеріалом можуть 
скористатися тільки ті, хто володіє досвідом творчої діяльності. 
Студенти, особливо першокурсники, такого досвіду ще не мають, 
тому їм потрібна допомога у виконанні цієї діяльності. Перш за 
все їм потрібно надати композиційний матеріал або в натуральній 
формі, що практично неможливо, або ж у формі різних моделей. 
Саме ці моделі й можуть бути пред’явлені за допомогою комп’ю-
тера на заняттях із інформатики [2]. 

Аналіз робіт вітчизняних науковців дає змогу зробити 
висновок, що поєднання емоційної привабливості, властивої 
комп’ютерній грі, й аудіовізуальних, обчислювальних, інформа-
ційних можливостей обчислювальної техніки несе в собі не лише 
великий дидактичний, але й виховний потенціал, який має бути 
реалізований у шкільній і вишівській навчальній практиці. 

У працях Р. Вільямса, К. Макліна та інших науковців 
ґрунтовно досліджені різні сфери застосування комп’ютерів у 
школі та інших навчальних закладах: ігри, обробка текстів, 
створення педагогічних програмних продуктів; методика вико-
ристання навчальних програм, які пропонують структурований 
матеріал (задають питання, приймають і аналізують відповіді, 
дають кваліфіковану й швидку оцінку, повідомляють додаткову 
інформацію для пояснення незрозумілих місць). 
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У процесі дослідження нами визначено переваги застосуван-
ня комп’ютерів у навчально-виховному процесі вищого навчаль-
ного закладу. Так, серед переваг комп’ютера є його «витримка» і 
«спокій», «приязність» у ставленні до користувача. Комп’ютери 
можуть бути досить ефективно застосовані для посилення 
наочності у процесі використання навчальної інформації шляхом 
реалізації звукових, графічних та інших його можливостей. 
Оскільки наочно-образні компоненти мислення відіграють 
виключно важливу роль у ході навчальної діяльності, то їх 
застосування у процесі пояснення та обґрунтування багатьох 
теоретичних понять, виявляється надзвичайно ефективним. 
Комп’ютер може бути досить корисним під час розгляду матема-
тичних абстракцій (наприклад, поняття вектора), для пояснення 
такого роду навчального матеріалу студентам, які в силу свого 
образного мислення з чималими зусиллями засвоюють знання 
точних наук. 

З аналізу соціально-педагогічної, психологічної та мето-
дичної літератури ми дійшли висновку, що використання 
комп’ютерної техніки на заняттях із метою формування худож-
ньо-естетичної культури студентів повинне задовольняти таким 
педагогічним вимогам: 

 у процесі формування художньо-естетичної культури 
серед основних принципів навчання педагог особливу увагу має 
звернути на дотримання принципу зв’язку навчання з життям 
(використання аналогів сучасних систем обробки текстової, 
графічної, музичної інформації); 

 вивчення інформаційних технологій студентами має 
проходити спочатку на інтуїтивно-практичному рівні, на основі 
змісту, близькому до життєвого досвіду студентів (ігри, кіно і 
т. і.), пізніше – художньо-образному (створення конкретних 
моделей, рисунків тощо) і нарешті – науково-прикладному 
(створення програм, рекламних проспектів, веб-сторінок і т. д.); 

 оскільки студентській молоді властиві специфічні 
особливості її розвитку та становлення, тому викладач має досить 
чітко продумувати структуру заняття, його організацію, 
обґрунтування оцінки знань студентів, прогнозувати художньо-
естетичні інтереси студентів і їх творчу продуктивну діяльність. 
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Висновки. Отже, інформаційну підготовку студентів у 
нашому дослідженні ми розглядаємо як процес формування в них 
системи знань про інформаційні технології, вмінь і навичок їх 
практичного використання, а також як засіб розвитку їхньої 
естетичної культури. У цьому контексті ми вважаємо за 
необхідне розширити перелік переваг комп’ютерного навчання, а 
саме: можливість моделювання процесів і явищ (особливо тоді, 
коли природний експеримент неможливий), програмування, 
проектування. Наприклад, значний ефект дає комп’ютерне 
моделювання динаміки екосистеми для формування розуміння 
складності природних взаємозв’язків і формування екологічної 
свідомості; а також – використання завдань на «занурення» 
студентів у певне соціально-культурне середовище чи виробничу 
ситуацію через діалогову взаємодію з моделями історичних, 
соціальних, культурних явищ чи виробничих процесів 
(навчально-імітаційні ігри, навчальні та ігрові середовища, творчі 
проекти тощо). 

На наш погляд, майбутнім педагогам необхідно пропону-
вати не сукупність художньо-естетичних знань, а їх систему, і 
головний акцент при цьому повинен робитися на їх трасфор-
мацію в художньо-естетичні почуття, ідеали та в продуктивну 
творчу діяльність, зокрема, засобами інформаційно-комунікацій-
них технологій. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В статье определяются важнейшие функции эстетической культуры 
личности, закономерности развития ее структурных компонентов. Отмечены 
направления оптимизации процесса формирования эстетической культуры 
будущих педагогов. Проанализированы условия формирования эстетической 
культуры в учебно-воспитательном процессе. Автор определяет элементы 
художественно-эстетической культуры, нацеленной на формирование 
духовности личности, развивающую культуротворческую доминанту школы в 
целом. Сделан акцент на роли сочетания эмоциональной привлекательности, 
присущей компьютерной игре, и аудиовизуальных, информационных 
возможностей вычислительной техники, имеющих можный потенциал для 
формирования эстетической культуры будущих педагогов. Данный процесс 
должен отвечать следующим требованиям: 1) связь обучения с жизнью; 
2) изучение информационных технологий в определенной последовательности 
(интуитивно-практический уровень – художественно-образный – научно-
практический); 3) учет художественно-эстетических интересов студентов 
как основы проектирования их творческой деятельности; 4) погружение 
будущих учителей в социокультурную среду или производственные ситуации 
посредством диалогического взаимодействия с компьютерными моделями 
исторических, социальных, культурных явлений (учебно-имитационные игры, 
учебные и игровые среды, творческие проекты, педагогические ситуации и 
т.д.); 5) преподаватель должен предлагать студентам не совокупность 
разрозненных художественно-эстетических знаний, а их систему посредством 
информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: эстетическая культура, структурные компоненты 
эстетической культуры, информационно-коммуникационные технологии, 
личность, будущий педагог. 

Nina Gomelya 
FORMATION OF AESTHETIC CULTURE OF THE FUTURE TEACHER 
MEANS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

In the article the major functions of aesthetic culture of personality, 
conformities to law of development of its structural components are determined. 
Directions of optimization of process future teachers’ aesthetic culture forming are 
marked. The terms of forming of aesthetic culture are analysed in an educational 
process. 

The author determines the elements of artistic-aesthetic culture, aimed at 
forming of spirituality of personality, developing culture forming dominant of school 
on the whole. An accent is done on the role of combination of emotional attractiveness, 
inherent computer game, and audiovisual, informative possibilities of the computing 
engineering, having possible potential for forming of aesthetic culture of future 
teachers. This process must answer the followings requirements: 1) teaching 
connected with life; 2) a study of information technologies is in a certain sequence of 
intuitional and practical level – artistic-vivid – scientific and practical; 3) account of 
artistic-aesthetic interests of students as bases of planning of their creative activity; 4) 
immersion of future teachers in a socio-cultural environment or production situations 
by means of the dialogic co-operating with the computer models of the historical, 
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social, cultural phenomena (educational-imitation games, educational and playing 
environments, creative projects, pedagogical situations, etc.); 5) a teacher must offer 
to the students not aggregate of separate artistic-aesthetic knowledge, but their system 
by means of of informative-communication technologies. 

Keywords: aesthetic culture, aesthetic structural components of culture, 
information and communication technology, identity, future teacher. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД 
БАТЬКІВ ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ  
В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 
У статті акцентовано увагу на інклюзивній освіті як одному із 

пріоритетних напрямів розвитку освітньої галузі, що задекларовано в 
законодавстві України; розроблено модель супроводу батьків учня з 
особливими потребами в умовах інклюзивної освіти, для ефективності 
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реалізації якої необхідно створити певні умови, що представлені в моделі; 
визначено мету та завдання соціально-педагогічного супроводу батьків 
учня з особливими потребами; проаналізовано основні складові 
запропонованої моделі: напрями, етапи, групи методів супроводу; 
охарактеризовано типи сприйняття батьками порушень у розвитку 
дитини; визначено стилі виховання та спілкування в сім’ях ыз дітьми з 
особливими потребами; охарактеризовано тактики роботи з батьками й 
очікувані результати їх соціально-педагогічного супроводу; окреслено 
проблеми й перспективи подальшого дослідження. 

Ключові слова: інклюзивна освіта, учні з особливими потребами, 
соціально-педагогічний супровід, педагогічна компетентність, типи 
сприйняття батьками порушень у розвитку дитини, стилі сімейного 
виховання, методи супроводу, етапи залучення і співпраці школи з 
батьками. 

 
Постановка проблеми. Сьогодні всі визнають: сім’я, 

будучи головним соціальним інститутом, переживає кризу. 
Наслідком цього є її нездатність виконувати основні функції, 
високий відсоток розлучень, ускладнена демографічна ситуація, 
збільшення кількості педагогічно занедбаних дітей, знехтування 
традиціями національного виховання, згасання емоційного зв’яз-
ку між поколіннями, зниження довіри до сім’ї. Особливо гостро і 
складно цей період переживають сім’ї з дітьми, які мають 
порушення у психофізичному розвитку зі статусом інваліда.  

Іншим соціальним інститутом, не менш важливим у житті 
дитини, є школа, яка знаходиться на етапі реформування та 
експериментів, що не завжди мають позитивний результат. 
Основне завдання школи: створити умови для самоосвіти й 
самовиховання учнів із метою їх гармонійного розвитку, надання 
всім дітям рівних можливостей у досягненні життєвого успіху.  

Про актуальність проблеми залучення дітей із особливими 
потребами до освітнього простору свідчать і основні завдання, 
окреслені в «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року». Згідно з Указом Президента України серед 
пріоритетних завдань реформування освітньої галузі щодо дітей 
із особливими освітніми потребами є не лише розроблення відпо-
відної методики раннього виявлення та проведення діагностики, 
але й удосконалення мережі спеціальних навчальних закладів, 
створення нових моделей і форм організації освіти для осіб із 
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особливими освітніми потребами; відкриття дошкільних груп 
компенсуючого типу для дітей із особливими освітніми потреба-
ми, які проживають у сільській місцевості; розширення практики 
інклюзивного та інтегрованого навчання в дошкільних, загально-
освітніх та позашкільних навчальних закладах дітей і молоді, що 
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та 
ін. [1]. На сьогодні розроблено і впроваджено в дію ряд норма-
тивно-правових документів, які регулюють питання інклюзивної 
освіти, серед них: «Державний стандарт початкової загальної 
освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку», «Концепція розвитку інклюзивної освіти», 
«Положення про спеціальні класи для навчання дітей з 
особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних 
закладах», «Про одержання документа про освіту учнями з 
особливими потребами у загальноосвітніх навчальних закладах», 
«Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах» та ін. [2]. 

Таким чином, входження дітей з особливими потребами в 
освітній простір є вимогою суспільства, відображеною в 
нормативно-правовій базі, яка потребує суттєвого доопрацю-
вання. Щоб ідеї інклюзивної освіти стали реальністю, необхідно 
об’єднати зусилля соціальних інститутів. При цьому потрібно 
приділити особливу увагу і надати відповідний супровід батькам 
учнів з особливими потребами. 

Аналіз досліджень та публікацій. Визначальними категорі-
ями досліджуваної проблеми є інклюзивна освіта, учні з 
особливими потребами та соціально-педагогічна підтримка бать-
ків. Жодне з цих понять не знайшли свого відображення в 
«Енциклопедії освіти», що свідчить про інноваційність дослід-
жуваної проблеми та недостатність її наукового обґрунтуван-
ня [3]. Загалом поняття «інклюзивна освіта» прийнято 
застосовувати з метою окреслення системи освітніх послуг, що 
ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на 
освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає 
навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах 
загальноосвітнього закладу [4, с. 8]. Учень з особливими потреба-
ми – це поняття, яким визначаємо дитину шкільного віку з 
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освітніми, комунікативними, медичними, психологічними, побу-
товими, соціальними потребами, пов’язаними зі стійким розла-
дом здоров’я, які відрізняються від потреб більшості її однолітків 
і які мають враховуватись при взаємодії з такою дитиною [5, с. 8]. 
Щодо обґрунтування взаємодії педагогів із батьками в інклюзив-
ній освіті застосуємо поняття соціально-педагогічного супроводу, 
зміст якого розглянуто в численних дослідженнях вітчизняних і 
зарубіжних науковців (В. Виноградов, І. Звєрєва, С. Коляденко, 
Н. Пастух, Л. Пономаренко, М. Рожков, І. Рогальська, В. Стрель-
цова, Т. Шанскова та ін.). Це поняття розглядається як супровід 
сім’ї в системі освіти, який спрямований на створення соціальних 
умов для задоволення законних інтересів, свобод, реалізації права 
дитини на освіту, її розвиток і сприяє взаємодії закладів освіти, 
сім’ї і суспільства у вихованні дітей, їхній адаптації до умов 
соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу 
батькам та особам, які їх замінюють [6, с. 21]. Опираючись на 
дане загальноприйняте визначення та керуючись метою нашого 
дослідження, соціально-педагогічний супровід батьків учнів з 
особливими потребами в системі загальної середньої освіти 
окреслюємо як комплекс заходів, що забезпечують реалізацію 
прав дитини, функціональну спроможність сім’ї як соціального 
інституту виховання, створюють можливість оптимізації процесу 
взаємодії педагогічного колективу інклюзивної школи з батьками 
учнів-інвалідів шляхом залучення їх до команди фахівців і 
надання необхідної соціальної, педагогічної, психологічної, 
медичної та іншої допомоги. 

Реалізація соціально-педагогічного супроводу передбачає 
наявність фахівця, який його здійснюватиме. Чітко визначити, 
хто має ним бути, наразі, складно, адже у процесі підготовки і 
вчителя, і психолога, і соціального педагога здійснюється форму-
вання відповідних компетенцій. Крім цього, до складу команди 
інклюзивного класу можуть входити різні фахівці, що залежить 
від індивідуальних потреб учня та мети його інтеграції, і серед 
них може бути той, хто ефективно виконуватиме функції 
супроводу. Вважаємо, що пріоритетно здійснювати соціально-
педагогічний супровід сім’ї учня з особливими потребами в 
системі шкільної освіти має соціальний педагог. 
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За останні роки питання щодо розвитку сім’ї, інклюзивної 
освіти, особистості з особливими потребами стали надзвичайно 
актуальними в наукових дослідженнях. Так, особливості роботи 
із сім’єю дитини з особливими потребами вивчали О. Безпалько, 
Л. Борщевська, Н. Грабовенко, В. Жмир, І. Іванова, А. Капська, 
Д. Кизимович, В. Курбатов, А. Маллер, Є. Мастюкова, І. Ніжаща, 
Н. Писаренко, Т. Соловйова, Т. Титаренко, Г. Цикото, Я. Юрків 
та чимало інших науковців, які досліджували різні аспекти 
супроводу сім’ї та дітей з особливими потребами, організацію 
інклюзивної освіти. 

Отже, меті статті – обґрунтувати модель соціально-
педагогічного супроводу батьків учня з особливими потребами в 
умовах інклюзивного середнього загальноосвітнього закладу. 

Виклад основного матеріалу. Необхідно зауважити, що, 
розробляючи модель, ми зважали на те, щоб вона відповідала 
таким критеріям: інформативності, доступності, несуперечності, 
відкритості, а також зручності в користуванні. Такий підхід дав 
можливість поєднати в моделі соціально-педагогічного супрово-
ду батьків дітей із особливими потребами в системі загальної 
середньої освіти цільовий, змістовий, процесуальний та 
оцінювально-результативний компоненти (рис. 1). 

У процесі супроводу батьків учня з особливими потребами 
педагог визначає основні напрями роботи з ними, що залежить 
від запитів чи проблем сім’ї і завдань навчально-виховного 
процесу у школі. Виділимо деякі елементи моделі для більш 
детального розгляду, серед них: 

- мотиваційний (стимулювання батьків до вирішення 
проблем; усвідомлення значущості сім’ї в розвитку, реабілітації 
та корекції учня; формування спонукальних мотивів у батьків до 
активної участі в командній роботі фахівців; прагнення вдоско-
налювати власні педагогічні здібності); 

- інформаційний (надання інформації, необхідної для 
вирішення складної життєвої ситуації; формування педагогічної 
грамотності; ознайомлення з особливостями інклюзивної освіти і 
відповідних можливостей і ресурсів навчального закладу; інфор-
мування про стан і динаміку розвитку дитини в навчально-
виховному процесі; надання загальної інформації правового, 
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медичного, психолого-педагогічного характеру; ознайомлення з 
фахівцями та структурами, які надають необхідну допомогу 
сім’ям, де є діти з особливими потребами); 

- психологічний (психологічна діагностика, спрямована на 
виявлення особливостей сім’ї, її основних характеристик; надан-
ня консультацій із питань психологічного здоров’я та поліпшення 
взаємин із навколишнім середовищем; обговорення проблем і 
надання порад із розв’язання соціальних і психологічних проб-
лем; організація та координація психотерапевтичних груп і груп 
взаємодопомоги; психологічна корекція та психологічна реабілі-
тація); 

- корекційний (допомога в залученні додаткових ресурсів для 
задоволення матеріальних інтересів і потреб сімей чи осіб, які 
перебувають у складних життєвих обставинах; налагодження 
гармонії сімейних стосунків; підвищення рівня педагогічної 
культури батьків; розв’язання соціально-побутових проблем; 
вироблення єдиного бачення, підходу в батьків, спільного зі 
школою, щодо розвитку особистості учня); 

- адаптаційний (пристосування сім’ї до нових умов і розкла-
ду життєдіяльності, що пов’язано з навчанням дитини в інклю-
зивному класі; налагодження ефективної комунікації з педагогіч-
ним колективом, командою фахівців інклюзивного класу); 

- проектувальний (визначення вектору розвитку сім’ї, кола 
обов’язків батьків щодо супроводу учня в навчальному процесі; 
укладання індивідуальної програми розвитку учня і планування 
системи заходів із метою її реалізації; визначення спільних 
пріоритетних довготривалих і короткотривалих завдань у роботі з 
учнем); 

- профілактичний (навчання долати труднощі та конфлікти з 
оточенням; сприяння в запобіганні виникненню непорозумінь і 
конфліктів між членами сім’ї; запобігання виникненню проблем у 
процесі роботи з учнем, педагогічним колективом, у команді 
фахівців інклюзивного класу). 

До основних груп методів супроводу батьків належать: 
соціальні (методи соціальної діагностики, профілактики, контро-
лю, реабілітації, соціально-економічні методи, організаційно-
розпоряджувальні методи); психологічні (психодіагностичні, 
психокорекційні, психотерапевтичні); педагогічні (організаційні, 
методи навчання, виховання) [7]. 
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Рис.1. Модель соціально-педагогічного супроводу батьків учня  
з особливими потребами в системі загальної середньої освіти 
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Етапи взаємодії з батьками учнів із особливими потребами 
мало чим відрізнятимуться від етапів співпраці з іншими 
батьками, однак мають певні змістові особливості: 

1. Підготовчий (планування взаємодії з батьками): збирання 
і вивчення первинної інформації про дитину з особливими 
потребами, її сім’ю та родину, отримання контактів для зв’язку; 
структурування інформації, яку необхідно повідомляти батькам 
на різних етапах співпраці; визначення відповідальних осіб у 
взаємодії з батьками; планування і прогнозування змісту, струк-
тури, засобів спілкування; визначення часу і тривалості для 
першої зустрічі; обрання й облаштування місця зустрічей. 

2. Контактний (створення і підтримка атмосфери довіри, 
зняття емоційного напруження, формування мотивації до спів-
праці): зняття психологічних бар’єрів; знаходження спільних 
інтересів щодо дитини; формування в батьків адекватних уявлень 
про структуру порушень психофізичного розвитку дитини і про 
можливості її освіти й соціалізації; визначення принципів спілку-
вання; визначення меж взаємовідповідальності у співпраці зі 
школою; виявлення якостей, небезпечних для спілкування; адап-
тація до сторін і встановлення контакту; укладання договору про 
співпрацю. 

3. Діагностичний (отримання й систематизація інформації 
про сім’ю та учня): інституційний аспект сім’ї: умови життя 
сім’ї, структура сім’ї, спосіб життя сім’ї, успішність функціону-
вання сім’ї, етапи життєвого циклу сім’ї, домінуючий стиль 
спілкування та виховання, організація дозвілля, психологічний 
клімат, матеріальне становище, загальна і реабілітаційна культу-
ра сім’ї, ставлення до патології дитини ін.; сімейний мікроклімат 
і педагогічна компетентність батьків: стилі спілкування членів 
сім’ї, типи виховання дітей, взаємодія підсистем сім’ї, виконання 
сімейних функцій; медичний аспект розвитку дитини: анамнез, 
діагноз, специфічні потреби, прогнозування, реабілітаційна 
активність сім’ї; соціальний аспект розвитку дитини: рівень 
самостійності, адекватність самовизначення й самооцінки, широ-
та й різноманітність соціальних контактів, простір і середовище 
життєдіяльності, здатність до усвідомленого вибору своєї долі, 
досвід взаємовідносин із людьми та світом. 
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4. Моделювальний (узгодження шляхів виходу сім’ї із кризи 
та взаємодії системи «школа-сім’я»): з’ясування цілей і перс-
пектив співробітництва; визначення шляхів подолання можливо-
го негативного педагогічного досвіду батьків, проблем у взаємо-
дії з дитиною, конфліктності та кризи сім’ї; узгодження кандида-
тур у команду фахівців інклюзивного класу; ознайомлення із 
членами команди фахівців, які здійснюватимуть супровід розвит-
ку дитини; встановлення загальних і єдиних вимог до виховання і 
навчання дитини; визначення завдань і очікуваних результатів у 
роботі з учнем; обговорення необхідних ресурсів, можливих 
рішень при виникненні різних ситуацій; погодження плану дій на 
навчальний рік, увесь період перебування у школі; укладання 
індивідуального плану розвитку та навчального плану дитини; 
визначення способів контролю за реалізацію наміченого плану. 

5. Діяльнісний (реалізація укладеної моделі співпраці, запла-
нованих заходів): корекція внутрішньосімейного середовища; 
здійснення педагогізації батьків; взаємодія батьків із членами 
команди фахівців інклюзивного класу; реалізація індивідуального 
плану розвитку та навчального плану дитини; виконання заплано-
ваних корекційно-реабілітаційних заходів; моніторинг навчаль-
ного, корекційного, реабілітаційного процесів, співпраці школи 
та батьків; здійснення консультативного супроводу батьків. 

6. Рефлексивний (підбиття підсумків співпраці, осмислення 
результатів): узагальнення і аналіз отриманих результатів щодо 
розвитку дитини з особливими потребами; визначення пріоритет-
них потреб у подальшому розвитку дитини; прогнозування 
майбутніх заходів і шляхів співпраці. 

Під час супроводу сім’ї варто додатково звернути увагу на 
рівень її благополуччя. Чим він вищий, тим легше співпрацювати 
щодо корекційно-реабілітаційного розвитку та соціалізації учня з 
особливими потребами. З. Шевців визначає такі ознаки благопо-
лучної сім’ї: координація дій у вирішенні всіх питань внутріш-
ньосімейного життя; взаєморозуміння і взаємоповага; спільність 
інтересів у багатьох сферах духовного життя; узгодження вико-
нання обов’язків із прагненнями й інтересами членів сім’ї; 
раціональне визначення способів вирішення всіх сімейних 
проблем; розуміння завдань сімейного виховання [8].  
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Під час діагностики сім’ї учня необхідно особливу увагу 
приділити визначенню типу сприйняття батьками порушення в 
дитини та стилю сімейного виховання. Найбільш ґрунтовні, на 
нашу думку, типи сприйняття батьками порушення в дитини 
розробив В. Козявкін: 1) поверхневе сприйняття (уявлення бать-
ків про важкість і перспективи розвиненого захворювання їхньої 
дитини має недостатньо повний і адекватний характер); 
2) демонстративне сприйняття (порушення в розвитку дитини 
батьки сприймають як незаслужений удар долі, що випробовує 
їхню витримку й силу любові); 3) катастрофічне сприйняття 
(батьки сприймають захворювання своєї дитини як непоправну 
катастрофу, вони не вірять у можливість її одужання, не уявля-
ють шляхів і методів відновлення порушених функцій організму, 
не вживають яких-небудь наполегливих і регулярних зусиль для 
її лікування); 4) самообвинувальне сприйняття (надмірно хвороб-
ливе й загострене сприйняття наявного в дитини захворювання 
поєднується в батьків із тенденцією бачити причину його виник-
нення у власних помилках і промахах, вважають себе винними в 
народженні такої дитини); 5) адекватне сприйняття (батьки 
загалом правильно розуміють характер захворювання дитини, 
відповідально ставляться до своїх обов’язків щодо її лікування й 
виховання) [9]. 

Особливу увагу у взаємодії з батьками необхідно приділити 
підвищенню їхньої компетентності у вихованні дітей. Батьківська 
компетентність – це комплексна динамічна характеристика 
подружньої пари, що проявляється в актуальній здібності до 
якісного виконання батьківських функцій стосовно народження, 
догляду, виховання та розвитку дітей [10]. 

Залежно від рівня батьківської компетентності вирізняють 
різні стилі сімейного виховання та спілкування, що є сукупністю 
установок батьків, їх емоційного ставлення до дитини, сприй-
няття дитини батьками і відповідних способів поводження з нею. 
Поширені стилі виховання та спілкування в сім’ях з дітьми з 
особливими потребами: гіпопротекція (знижена емоційність 
контактів батьків із дитиною, проекція на дитину з боку обох 
батьків чи одного з них власних небажаних якостей) – призво-
дить до формування в дитини емоційної нестійкості, високої 
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тривожності, нервово-психічної напруженості, породжує комп-
лекс неповноцінності, емоційну беззахисність, непевність у своїх 
силах; домінуюча гіперпротекція (поєднання загостреної уваги 
до дитини з великою кількістю обмежень і заборон) – в одних 
дітей, що відрізняються енергійністю, у підлітковому віці нерідко 
виникають протести, афективні реакції; в інших, з астенічними, 
тривожно-недовірливими рисами особистості, ще більше підси-
люється несамостійність, непевність у собі, нерішучість, невмін-
ня постояти за себе і свої інтереси; культ хвороби (перебільшена 
турбота батьків про стан здоров’я дитини) – сприяє розвитку в 
дитині інфантильності, формуванню егоїстичної фіксації на 
турботах про власне здоров’я, завищений рівень домагань. На 
будь-які труднощі виробляється істеричний спосіб реагування, 
що характеризується наявністю застрашливих іпохондричних 
висловлювань і переживань; потуральна гіпопротекція (безконт-
рольність і вседозволеність відносно батьків до дитини поєдну-
ється з некритичною оцінкою ними її поведінки) – формує в 
дитини бажання завжди, за всяку ціну бути в центрі уваги 
навколишніх, слухати їх захоплені відгуки про свої видатні здіб-
ності; в дитині формуються істероїдні риси особистості; емоційне 
знехтування (відсутність або штучність емоційного зв’язку між 
батьками та дитиною) – у більш енергійних дітей такий тип 
виховання викликає бурхливий протест і реакцію емансипації. У 
тихих і безініціативних дітей він сприяє формуванню аутичних 
рис, емоційної нестійкості, підвищеної стомлюваності; 
репресивний стиль (авторитарна домінуюча батьківська 
позиція) – в дитини відзначається афективно-агресивна поведінка, 
плаксивість, дратівливість, підвищена збудливість, що ускладнює 
її фізичний і психічний стан, можуть проявлятися суїцидальні 
схильності; підвищена моральна відповідальність (надмірно 
великі очікування та надії батьків щодо майбутнього своєї дити-
ни) – у тихих, боязких, малоенергійних дітей такий тип вихован-
ня сприяє виникненню почуття тривожності, розвитку різних 
страхів і побоювань; суперечливе виховання (застосування 
членами родини несумісних виховних підходів) – у дитини 
розвиваються й закріплюються такі негативні особистісні 
особливості, як нещирість, егоїзм, черствість і байдужність до 
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проблем своїх близьких, слабість або повна відсутність яких-
небудь моральних принципів; співробітництво (конструктивна, 
гнучка форма взаємовідповідальних стосунків батьків і дитини в 
спільній діяльності) – в дитини формуються почуття захищеності, 
впевненості в собі, потреби в активному встановленні міжособис-
тісних відносин як у родині, так і поза домом; виховання поза 
родиною (дитина виховується в умовах закритої школи-
інтернату, будинку дитини) – в дитини нерідко формуються такі 
особистісні особливості, як емоційна холодність або, навпаки, 
підвищена чутливість, своєрідна система життєвих цінностей і 
моральних норм [9; 11, с. 58-60]. 

Учені залежно від того, як здійснювати взаємодію із сім’єю 
чи групою батьків у межах супроводу, визначають такі тактики 
роботи з батьками: 1) безпосередня робота з конкретною сім’єю 
передбачає відвідування сім’ї, аналіз архітектурної доступності; 
інтерв’ювання батьків про потреби, проблеми і ресурси; спосте-
реження за стосунками в сім’ї; демонстрація стратегій поведінки, 
навчання, вирішення проблем сім’ї; 2) опосередкована робота з 
конкретною сім’єю включає запис інформації і коментарів 
батьків і спеціалістів у спеціальному щоденнику; представлення в 
звітах результатів реабілітації; письмові повідомлення, інформа-
ція для батьків; організовані соціальним працівником конферен-
ції за участю інших спеціалістів; заняття у вихідні дні, надання 
інформації про можливості відпочинку; 3) безпосередня робота з 
групою батьків передбачає зустрічі з батьками, обмін інформа-
цією, звіт про хід реабілітації і успіхи дитини, обговорення дій і 
планів на майбутнє; педагогізація батьків; організація спеціаль-
ного курсу для батьків із тієї чи іншої тематики; організація 
спільних заходів (відпочинок, концерти) з батьками і спеціаліс-
тами; залучення батьків до підготовки та проведення особливих 
заходів – свят, фестивалів; допомога батькам в організації групо-
вих екскурсій для дітей (у зоопарк, кінотеатр, театр, спортивні 
змагання і т. д.); 4) опосередкована робота з групою батьків 
передбачає надання батькам інформаційних послуг, графіку 
роботи спеціалістів, змісту заняття; поширення інформаційних 
буклетів; організація виставок книг чи ігрового матеріалу в 
методичному кабінеті чи куточку для батьків; 5) розвиток 
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контактів між сім’ями передбачає організацію відвідування 
досвідченим фахівцем сім’ї; допомога в організації асоціацій чи 
груп самодопомоги батьків; участь у регулярних зустрічах бать-
ків удома чи в спеціальному місці; залучення батьків до ремонту 
чи налагодження обладнання; сприяння батькам у захисті їх прав; 
залучення батьків до роботи у громадських організаціях; 
допомога батькам в організації клубів за інтересами і заходів для 
дітей [12, с. 87]. 

Висновки. Подальша розробка моделі соціально-педагогіч-
ного супроводу батьків учнів з особливими потребами вимагати-
ме експериментального дослідження ефективності пропонованої 
моделі, визначення рівнів, критеріїв і показників ефективності 
взаємодії батьків і школи, обґрунтування системи підготовки 
психолого-педагогічних кадрів до взаємодії з батьками в системі 
інклюзивної освіти. 

Список використаної літератури 
1. Указ Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013 «Про 

Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua 
/documents /15828.html/. – Назва з екрану. Мова укр. 

2. Освіта осіб з особливими потребами: нормативно-правова база. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/ 
education/56/693/normativno_pravova_baza11/. – Назва з екрану. Мова укр. 

3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : 
Юрінком Інтер, 2008. – 372 с.  

4. Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх 
навчання : наук.-метод. посібн. / Колупаєва А. А., Савчук Л. О.  – К. : Наук. 
світ, 2010. – 196 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»). 

5. Соловйова Т. Г. Соціально-педагогічні засади роботи з батьками дітей з 
особливими потребами : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 «Соцільна 
педагогіка»/ Т. Г. Соловйова ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 
2009. – 22 с. 

6. Пастух Н. В. Сутність і зміст поняття  «соціально-педагогічний супровід 
неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням» / 
Н. В. Пастух // Вісник Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка. – 2013. – № 23(1). – С. 19-26. – (Педагогічні науки). 

7. Класифікація основних методів, які використовуються соціальним педагогом 
// Соціальний педагог в освіті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://sites.google.com/site/socialnijpedagogvosviti/klasifikacia-metodiv-roboti. – 
Назва з екрану. Мова укр. 

8. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності [Текст] : навч. посіб. 
/ З. М. Шевців. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 246  с. 

9. Козявкин В. И. Детские церебральные параличи. Медико-психологические 
проблемы / В. И. Козявкин. – Львов : Українські технології, 2005. – 234 с. 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 11 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 11 

 

178 

10. Олійник Л. М. Усвідомлене та відповідальне батьківство [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://liyalno1.blogspot.com/2014/01/blog-post.html. 
– Назва з екрану. Мова укр. 

11. Психологічний довідник учителя : в 4 кн. / упоряд. В. Андрієвська ; наук. 
ред. С. Максименка. – К. : Главник, 2005. – кн. 4. – 96 с. 

12. Петрович В. С. Група взаємодопомоги батьків, котрі мають дітей з ДЦП / 
В. С. Петрович // Проблеми педагогічних технологій. – 2002. – № 1. –    
С. 87-94. 

Зоряна Удыч 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье акцентировано внимание на инклюзивном образовании как 

одном из приоритетных направлений развития образования Украины, что 
задекларировано в законодательстве Украины; разработана модель 
сопровождения родителей ученика с особыми потребностями в условиях 
инклюзивного образования, для эффективности реализации которой необходимо 
создать определенные условия, представленные в модели; определены цели и 
задачи социально-педагогического сопровождения родителей ученика с особыми 
потребностями; рассматриваются основные составляющие разработанной 
модели: направления, этапы, группы методов сопровождения; 
охарактеризованы типы восприятия родителями нарушения у ребенка; 
определены стили воспитания и общения в семьях с детьми с особыми 
потребностями; выяснена тактики работы с родителями и ожидаемые 
результаты их социально-педагогического сопровождения; очерчены проблемы 
и перспективы дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, ученики с особыми 
потребностями, социально-педагогическое сопровождение, педагогическая 
компетентность, типы восприятия родителям нарушений в развитии ребенка, 
стили семейного воспитания, методы сопровождения, этапы привлечения и 
сотрудничества школы с родителями. 

Zorianа Udych 
SOCIO-PEDAGOGICAL SUPPORT PARENTS OF CHILDREN WITH 

SPECIAL NEEDS IN GENERAL SECONDARY EDUCATION 
Ukraine is experiencing the reformation of education meaning equal 

opportunities for student development regardless what their status is. More 
specifically, inclusive classes are to be opened on the basis of secondary schools to 
cater for special need students – those having congenital or acquired defects of 
psychophysical development. Thus, the article focuses on inclusive education as one of 
priority trends of education development as enshrined in the Ukrainian legislation; 
defines one of conditions required to introduce inclusive education: the students with 
special needs have to be accompanied by their parents. With this in mind, a model is 
developed that calls for certain conditions for its effective implementation. The 
conditions are also described in this model. In addition, the purpose and tasks of 
social and pedagogical accompaniment of students with special needs by their parents 
are determined; the key components of the model are studied: trends (motivational, 
correctional, informational, psychological, preventive, design (adaptive) as well as 
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stages (preparatory, contact, diagnostic, modeling, activity, and reflexive), 
accompaniment principles (purposefulness, family priority, individual approach, 
concordance of actions, flexibility, transparency, confidentiality, availability, 
complexity, continuity, partnership, and variety), and methods for such 
accompaniment are suggested (social, psychological, and pedagogical). Since the 
major role in parent interaction is played by objective diagnostics of the student’s 
family development status, the article also dwells on the family’s welfare, types of 
parental perception of the child’s physical or mental disability, dominant styles of 
their child’s upbringing and communication in the families where children with 
special needs are raised. Finally, the strategies of working with parents and 
anticipated results of their social and pedagogical accompaniment are discussed, and 
the problems and prospects of further research are outlined. 

Keywords: inclusive education, students with special needs, social and 
pedagogical guidance, pedagogical competence, parental perception of the child’s 
development disabilities, styles of upbringing, methods of accompaniment, stages of 
involvement and parent-school interaction. 
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ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ 
СПІВАЦЬКИХ НАВИЧОК У ДОШКІЛЬНИКІВ  

ТА УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

Стаття присвячена проблемі наступності у формуванні співацьких 
навичок у дітей дошкільних навчальних закладів і початкової школи. У 
статті розроблено критерії та показники їх сформованості у 
дошкільників та молодших школярів. Визначено відсоткове співвідношення 
їх рівнів. 

Ключові слова: наступність, співацькі навички, критерії, показники, 
рівні, дошкільники, учні початкової школи. 

Постановка проблеми. У зв’язку зі змінами, що відбува-
ються в початковій освіті, важливого значення набуває проблема 
наступності навчання, що забезпечує безперервний, поступовий 
процес формування якостей, необхідних для становлення особис-
тості. Актуалізується проблема інтенсивного розвитку довільної 

© О. Велігура, 2015 
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уваги, музичної пам’яті, фонематичного та різних видів музич-
ного слуху (мелодичного, гармонічного, вокального) завдяки 
одному з видів діяльності школярів – співу. Він впливає на 
формування комунікативних навичок, самоствердження (розумін-
ня дитиною того, що вона може), відповідальності, спостережли-
вості (сприймання, пам’яті, мислення, уяви), сміливості, допитли-
вості, кмітливості, цілеспрямованості, наполегливості, стараннос-
ті, взаєморозуміння, креативності, культури співу, сценічної 
поведінки та здатності до самореалізації. Окрім того, ще відбува-
ється формування рефлексії поведінки і так званої рефлексії 
співу. 

Означені якості починають формуватися з дошкільного 
дитинства. У зв’язку з цим постає питання взаємозв’язку 
дошкільних навчальних закладів із початковою ланкою освіти. На 
сьогодні визначено пріоритетні завдання охоплення дошкільним 
вихованням усіх дітей і створення передумов для поступового 
переходу до навчання у початковій школі. Створення загального 
розвивального середовища з однаковими психолого-педагогіч-
ними умовами, формами роботи та особистісно орієнтованим 
підходом до кожного вихованця. Разом із тим, у дошкільних 
навчальних закладах і початковій школі такий підхід зумовлює 
зміну звичних стереотипів. Це призводить до призвичаєння квалі-
фікованого педагогічного персоналу, що працює за усталеними 
програмами вже кілька десятків років, та зміни їхніх поглядів і 
звичок щодо виховання дітей і усвідомлення ними факту, що 
саме така побудова навчального процесу може сприяти всебічно-
му, багатогранному, ширшому та послідовному розвитку суб’єк-
тів навчання, забезпечить їх особистісне зростання у період від 
3 до 10 років, що є пріоритетним положенням «Національної 
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки». 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема наступності в 
освіті надзвичайно широка й багатогранна і є об’єктом 
досліджень у різних галузях науки: філософії, психології, 
педагогіці; естетичному й музичному вихованні. Філософський 
аспект наступності розглядають Є. Баллер, Г. Ісаєнко, Б. Кедров 
та ін. Я. Коменський і Й.- Г. Песталоцці вперше обґрунтували 
поняття «наступність у навчанні», яке згодом стало предметом 
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багатьох досліджень у національній і зарубіжній педагогіці. Так, 
у педагогіці проблему наступності вивчали Ш. Амонашвілі, 
Т. Андреєва, А. Богуш, В. Котирло, В. Кузнєцова, Н. Мойсеюк, 
Г. Назаренко, О. Савченко та ін. Науковці виділяють кілька умов 
для створення комфортного клімату першокласників, а саме: 
створення емоційного клімату, побудова навчального процесу з 
урахуванням психофізіологічних особливостей шестирічних 
першокласників, наявність необхідного обладнання, врахування 
індивідуальних особливостей дитини тощо.  

Психолого-педагогічні основи наступності обґрунтували 
Л. Виготський, В. Давидов, Д. Ельконін, О. Запорожець, 
Я. Коломінський, Г. Костюк, Г. Люблінська та ін. Наступності в 
музично-естетичному вихованні присвячені праці Р. Любар, 
Л. Куришевої та ін. Проаналізували спільну роботу дитячого 
садка і школи А. Богуш, Н. Бушуєва, І. Лапшина, Н. Манжелій, 
Л. Порядченко, С. Уфімцева, Т. Форостюк, О. Чепка та ін. 
Підготову дітей до навчання розглядали Я.-А. Коменський, 
С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін. 

Метою статті є визначення рівнів сформованості співаць-
ких навичок у дошкільників та учнів початкової школи з 
урахуванням динаміки їх формування шляхом забезпечення 
наступності між двома ланками освіти. 

Виклад основного матеріалу. Навчальний процес між 
дошкільною і початковою освітою має перерваний характер, тому 
всі знання, вміння й навички, отримані молодшими школярами в 
дошкільному віці не мають прогресивного розвитку. Для вирі-
шення цієї проблеми, забезпечення ефективності навчання, на 
нашу думку, є доцільним забезпечення наступності в навчально-
виховному процесі дошкільних навчальних закладів та початко-
вої школи. 

Дослідно-експериментальну роботу ми проводили на базі 
дошкільного навчального закладу №6 «Сонечко»(м. Семенівка) 
та загальноосвітньої школи-гімназії №2 (м. Семенівка). У 
констатувальному експерименті було залучено 200 дітей. 

Для виявлення наявних рівнів сформованості співацьких 
навичок нами було використано такі методи: бесіда, опитування, 
інтерв’ю (у роботі з дошкільниками й молодшими школярами) та 
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анкетування, тестування (серед учнів початкової школи), а також 
спеціальні методи (наочні, словесні та практичні). 

На першому етапі експерименту ми застосували словесні 
(бесіда, вербальні пояснення) та практичні методи (використання 
розспівів і вправ для формування співацьких навичок, спів 
репертуару). Оцінювання співу дітей відбувалось за двома 
категоріями: «відповідний» та «невідповідний спів». Відсоткове 
співвідношення представлено у таблиці № 1. 

Таблиця № 1 

 

Установа 

Назва групи ДНЗ  
або клас 

Відповід- 
ний 

спів Невідповід- 
ний 

спів 

К-ть дітей % К-ть дітей % 

ДНЗ №6 Сер. гр. «Барвінок» 14 7,0 5 2,5 

ДНЗ №6 Сер. гр. «Ластівка» 10 5,0 9 4,5 

ДНЗ №6 Сер. гр. «Квіточка» 7 3,5 12 6,0 

ДНЗ №6 Гр. з порушенням 
мовлення «Журавлик» 

2 1,0 10 5,0 

ДНЗ №6 Гр. з порушеннями 
мовлення «Лілея» 

4 2,0 11 5,5 

Гімназія 
№2 

 1-А 7 3,5 10 5,0 

Гімназія 
№2 

 1-Б 8 4,0 11 5,5 

Гімназія 
№2 

 2-А 7 3,5 16 8,0 

Гімназія 
№2 

 2-Б 6 3,0 16 8,0 

Гімназія 
№2 

 3-А 5 2,5 13 6,5 

Гімназія 
№2 

 3-Б 5 2,5 12 6,0 
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Враховуючи важливість визначених нами основних 
компонентів та їх структурних одиниць формування співацьких 
навичок, ми вважали за доцільне використати окреслені змістовні 
характеристики для обґрунтування критеріїв рівня сформованості 
досліджуваного феномену. 

Обґрунтування критеріїв, на нашу думку, повинно відобра-
жати сутнісну стійку характеристику сформованості основних 
співацьких навичок. Рівень їх сформованості визначається 
такими критеріями: 1) сформованість співочого дихання; 
2) активність співацької дикції; 3) інтенсивність артикуляції; 
4) точність співочої інтонації; 5) відповідність звуковедення. 

Після проведення першого етапу експерименту було 
виявлено рівні сформованості співацьких навичок дітей за 
розробленими критеріями та показниками. Критерії та показники 
представлено у таблиці № 2.  

Таблиця № 2 

Співвідношення критеріїв та показників рівня сформованості 
співацьких навичок дошкільників і молодших школярів 

Кри-
терії 

Показники
4 

роки 
5 

років 
6 

років 
7 

років 
8 

років 
9 

років 
10 

років
Сформо-
ваність 
співо-
чого 
дихання 

Оволодіти  
початко-
вими 
навичками 
співацько-
го (ниж-
ньоребер-
но-діафра-
гматич-
ного) 
дихання, 
м’якою 
атакою 
звуку 

Оволодіти  
початко-
вими 
навичками 
співацько-
го (ниж-
ньоребер-
но-діафра-
гматич-
ного) 
дихання, 
фіксацією 
дихальної 
установки, 
м’якою 
атакою 
звуку   

Оволодіти  
початко-
вими 
навичками 
співацько-
го (ниж-
ньоребер-
но-діафра-
гматич-
ного) 
дихання, 
фіксацією 
дихальної 
установки, 
м’якою 
атакою 
звуку, 
початкове 
відчуття 
співацької 
опори, 
розвине-
ність 
рефлексії 

Засвоєн-
ня нави-
чок спі-
вацького 
дихання і 
відчуття 
опори 
звуку, 
вміння 
викорис-
товувати 
м’яку і 
тверду 
атаки 
звуку, 
розвине-
ність 
рефлексії 

Засвоєння 
навичок 
співацько-
го дихання 
і відчуття 
опори 
звуку, 
вміння 
викорис-
товувати 
м’яку і 
тверду 
атаки 
звуку, 
розвине-
ність 
рефлексії 

Засвоєння  
співацько-
го дихан-
ня, різних 
типів 
атаки 
звуку у 
зв’язку з 
різними 
характера-
ми творів, 
розвине-
ність 
рефлексії 

Удоско-
налення 
співаць-
кого 
дихання, 
розвине-
ність 
рефлек-
сії 
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Актив-
ність 
співаць-
кої 
дикції 

Початко-
вий етап 
формуван-
ня 
дикційних  
навичок 

Подаль-
ший етап 
активізації 
дикції 

Чіткість 
дикції в 
різних за 
темпом 
музтворах 
і динаміч-
них відтін-
ках, розви-
неність 
рефлексії 

Жанрова, 
темпова, 
мовна 
відповід-
ність 
дикції, 
розвине-
ність 
рефлексії 

Вільне 
викорис-
тання 
дикцій-
них 
навичок, 
розвине-
ність 
рефлексії 

Етап реа-
лізації 
дикції як 
високоху-
дожнього 
засобу 
відтворен-
ня образу 
твору, роз-
виненість 
рефлексії 

Етап 
удоскона
лення 
дикцій-
них 
навичок, 
розвине-
ність 
рефлек-
сії 

Інтен-
сивність 
артику-
ляції 

Початко-
вий етап 
формуван-
ня артику-
ляції 

Подаль-
ший етап 
інтенси-
фікації 
артикуля-
ції 

Інтенсив-
ність 
артикуля-
ції у 
різних 
темпах 
музтворів, 
розвине-
ність 
рефлексії 

Жанрова, 
темпова, 
мовна 
відповід-
ність 
артикуля
ції, 
розвине-
ність 
рефлексії 

Вільне 
викорис-
тання 
артикуля-
ційних 
навичок, 
розвине-
ність 
рефлексії 

Етап 
реалізації 
артику-
ляції як 
високо-
художньо-
го засобу 
відтворен-
ня образу, 
розвине-
ність 
рефлексії 

Етап 
удоско-
налення 
артику-
ляційних 
навичок, 
розвине-
ність 
рефлекс-
сії 

Точність 
співочої 
інтона-
ції 

Початко-
вий етап 
формуван-
ня вміння 
видобува-
ти музич-
ну інтона-
цію 

Подаль-
ший етап 
формуван-
ня вміння 
видобува-
ти музич-
ну інтона-
цію 

Точність 
інтонуван-
ня мело-
дій, інтер-
валів, 
повторю-
ваних 
звуків, 
розвине-
ність 
рефлексії 

Відповід-
ність 
інтонації 
до стилю, 
розвине-
ність 
рефлексії 

Точність 
інтонуван-
ня склад-
них мело-
дичних і 
інтерваль-
них мело-
дій, розви-
неність 
рефлексії 

Етап 
реалізації 
інтонації 
як високо-
художньо-
го засобу 
відтворен-
ня образу, 
розвине-
ність 
рефлексії 

Етап 
удоско-
налення 
співочої 
інтона-
ції, 
розвине-
ність 
рефлек-
сії 

Вірність 
звукове-
дення 

Початко-
вий етап 
формуван-
ня нави-
чкок 
легкого 
звуку на 
доступній 
ділянці 
діапазону 

Подаль-
ший етап 
формуван-
ня нави-
чок 
легкого 
звуку на 
доступній 
ділянці 
діапазону 

Розвине-
ність 
умінь: 
чергуван-
ня співу і 
мовлення, 
викорис-
тання 
legato, 
staccato, 
акцентів у 
різній 
динаміці, 
розвине-
ність 
рефлексії 

Форму-
вання 
навичок 
контро-
лю якості 
звуку, 
розвине-
ність 
рефлексії 

Удоскона-
лення 
умінь: чер-
гування 
співу і 
мовлення,
викорис-
тання 
legato, 
staccato, 
акцентів, 
різної 
динаміки, 
контроль 
якості зву-
ку, розви-
неність 
рефлексії 

Етап 
реалізації 
звукове-
дення як 
високо-
художньо-
го засобу 
відтворен-
ня образу, 
розвине-
ність 
рефлексії 

Етап 
удоско-
налення 
звукове- 
дення, 
розвине-
ність 
рефлек-
сії 
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Рівні сформованості співацьких навичок дошкільників та 
учнів початкової школи на першому етапі констатувального 
експерименту представлено у таблиці №3. 

Таблиця №3 
Рівні сформованості співацьких навичок у дошкільників  

та учнів початкової школи 

Рівні 
Дошкільники  Учні початкової школи 

Кількість дітей   %  Кількість дітей    % 

Високий (активний)          11   5,5            16     8 

Середній (діяльний)          36   18            42    21 

Низький (пасивний)          37   18,5            58    29 

Високий рівень (активний) – діти активні на уроках (музич-
них заняттях), уважні, виявляють інтерес до різних музичних 
завдань. У дітей присутнє нижньореберно-діафрагматичний тип 
дихання, спостерігається активна артикуляція та чітка дикція, 
більш-менш точно інтонують мелодію, відрізняють відповідність 
звуковедення та вміло відтворюють основні його типи самостійно 
та за показом учителя, регулюють силу звуку, що свідчить про 
наявність рефлексії співу. 

Середній (діяльний) – діти активні, уважні, із захопленням 
виконують різні музичні завдання, користуються костоабдомі-
нальним типом дихання, відрізняють основні типи звуковедення, 
проте відтворюють їх тільки наслідуючи вчителя. У дітей 
артикуляційний апарат ще не сформований і не здатен активно 
працювати із задіянням всіх груп мімічних м’язів, тому спостері-
гається в’яла артикуляція та нечітка дикція. Відрізняється 
діяльний рівень від активного тим, що діти більш-менш точно 
інтонують мелодію, проте частина їх під час співу відтворює 
загальний напрям мелодії, тобто відсутня повноцінна координа-
ція між слухом і голосом. 

Низький (пасивний) – діти здебільшого пасивні, 
сором’язливі. Причина полягає не у відсутності інтересу до співу, 
а у несміливості проявити себе в колективі однолітків. Здебіль-
шого користуються відповідним співацьким диханням, не 
намагаються співати дзвінко, співають тихим звуком, уникають 
голосного співу. Через це їх дикція в’яла. Боязко відповідають на 
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запитання, проте тестування та інтерв’ювання засвідчили, що такі 
діти рефлективні. 

На другому етапі експерименту було застосовано такі 
методи: опитування, інтерв’ю (у роботі з дошкільниками і 
молодшими школярами) та анкетування, тестування (серед учнів 
початкової школи). За точну відповідь кожна дитина отримала 
10 балів, за неточну – 7-8. Ми підбили підсумки та виявили рівні 
сформованості співацьких навичок у дошкільників і молодших 
школярів після проведення другого етапу констатувального 
експерименту. Їх представлено у таблицях №4, 5 та 6. 

Таблиця № 4 
Рівні сформованості співацьких навичок у дошкільників  

(загальна кількість – 84 дитини) 

Рівні Кількість дітей % 

Високий (активний) 15 17,86 

Середній (діяльний) 34 40,47 

Низький (пасивний) 35 41,67 

 
Таблиця №5 

Рівні сформованості співацьких навичок в учнів початкової школи 
(загальна кількість – 116 дітей) 

Рівні  Кількість дітей  % 

Високий (активний) 22  18,97 

Середній (діяльний) 56  48,27 

Низький (пасивний) 38  32,76 

 
Таблиця №6 

Рівні сформованості співацьких навичок у дошкільників 
та учнів початкової школи (загальна кількість виборки – 200 дітей) 

Рівні 
Дошкільники  Учні початкової школи 

Кількість дітей   % Кількість дітей    % 

Високий (активний)           15   7,5            22    11 

Середній (діяльний)          34   17            56    28 

Низький (пасивний)          35   17,5            38    19 
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Проведені два етапи констатувального експерименту 
дозволили дійти таких висновків: на основі розроблених 
критеріїв і показників ми встановили рівні сформованості 
співацьких навичок у дітей 4-10-річного віку. Загальна кількість 
респондентів – 200 дітей, з них: 84 – дошкільники (42%) та 116 – 
учні початкової школи (58%). На першому етапі ми виявили 
перевагу середнього рівня в дошкільників (18%) та учнів 
початкової школи (21%). Другий етап засвідчив домінування 
середнього та низького рівнів (17% – середній, 17,5% – низький – 
у дошкільників; 28% – середній, 19% – низький в учнів 
початкової школи). 

Елена Велигура 
ДИАГНОСТИКА УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ  

ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Статья посвящена проблеме преемственности в формировании 
певческих навыков у детей дошкольных учебных заведений и начальной школы. 
Определено, что процесс пения играет огромную роль в становлении личности, 
так как влияет на формирование у ребенка коммуникативных навыков, 
самоутверждения, ответственности, наблюдательности, смелости, пытли-
вости, любознательности, сообразительности, целеустремленности, настой-
чивости, старательности, взаимопонимания, креативности, культуры пения, 
сценического поведения, рефлексии поведения, рефлексии пения и способности к 
самореализации. 

Диагностический эксперимент, в котором приняли участие 200 детей от 
4 до 10 лет, проходил в два этапа. На первом этапе использовались словесные 
(беседа, объяснение) и практические методы (использование распевок, 
вокальных упражнений и исполнение знакомого песенного репертуара). 
Оценивание качества пения осуществлялось по двум категориям: 
«соответствующее» и «не соответствующее пение». На втором этапе уровень 
сформированности певческих навыков респондентов определялся по таким 
критериям: сформированность певческого дыхания, активность певческой 
дикции, интенсивность артикуляции, точность певческой интонации, 
соответствие звуковедения. Автор определил показатели каждого из 
вышеназванных критериев, что позволило в процессе диагностики выделить 
уровни сформированности певческих навыков: высокий (активный); средний 
(деятельный); низкий (пассивный). Второй етап диагностического 
эксперимента свидетельствует о доминировании среднего и низкого уровней 
сформирорванности певческих навыков как у дошкольников, так и у учащихся 
начальной школы. 

Ключевые слова: преемственность, певческие навыки, критерии, 
показатели, уровни, дошкольники, ученики начальной школы. 
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Olena Veligura 
THE DIAGNOSTIC OF LEVELS FORMATION  

SINGERS SKILLS OF PRE-SCHOOL CHILDREN  
AND PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

The article outlines the relevance of formation singing skills primary school 
children and pre-school children. It is indicated that development occurs through 
singing account, musical memory, phonemic and various musical ear (hearing 
melodic, harmonious hearing and hearing vocal). It is emphasized that it affects the 
education of these necessary qualities as communication skills, self-responsibility, 
observation (perception, memory, thinking and imagination), courage, curiosity, 
intelligence, determination, perseverance, diligence, understanding, creativity, culture 
music, scene behavior, the ability to implement, forming reflection of conduct of 
behavior and so-called reflection singing. With this causes a complex process 
requiring implementation of continuity, prospects and succession in the educational 
process.  

In the article the criteria and index of theirs formation, determined proportion 
in the per cents theirs levels are elaborated. 

Diagnostic experiment, which was attended by 200 children from 4 to 10 years, 
was held in two stages. At the first stage verbal (conversation, explanation) and 
practical methods (use descant, vocal exercises and performance of familiar songs 
repertoire) were used. Assessment of singing quality was performed according to two 
categories: “appropriate” and “inappropriate singing”. At the second stage the level 
of formation of singing skills of the respondents was determined by the following 
criteria: maturity of singing breathing, activity of singing diction, articulation 
intensity, accuracy of singing tone, appropriate sound making. The author has 
identified indicators for each of the aforementioned criteria, which allowed in 
diagnosing to identify levels of formation of singing skills: high (active); medium 
(actionable); low (passive). The second stage of the diagnostic experiment 
demonstrates the dominance of medium and low levels of singing skills formation of 
pre-school and primary school children. 

Keywords: the continuity, the singers skills, the criteria, the indices, the levels, 
pre- school children, primary school children. 

Одержано 10.03.2015 р. 
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РЕЦЕНЗІЇ 

 

 
ПСИХОЛОГІЧНА НАУКА ЯК РУШІЙ КУЛЬТУРИ  

 
(рецензія на колективну монографію «Культуротвірна функція  
психологічної наук / Г. О. Балл, Н. А. Бастун, О. В. Губенко, 
В. В. Депутат, О. В. Завгородня [та ін.]; за ред. Г.О. Балла 

(К.-Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 264  с.) 
 

Однією з книг, виданих у 
2014 р. за результатами планових 
досліджень науковців Національної 
академії педагогічних наук 
України, є колективна монографія 
«Культуротвірна функція 
психологічної науки». Вона 
написана творчою групою 
науковців лабораторії методології і 
теорії психології Інституту 
психології імені Г. С. Костюка, яку 
очолює член-кореспондент НАПН 
України Г. О. Балл. У монографії 
відображено результати творчого 
пошуку авторського колективу 
протягом 2011 – 2014 рр.  

Відображені у монографії результати теоретичного 
дослідження мають чітку практичну спрямованість. Але ця 
спрямованість реалізується насамперед на методологічному рівні: 
увага зосереджується на принципах і механізмах  впливу 
наукових здобутків на суспільне та індивідуальне буття. Вкажемо 
хоча б на один момент, виокремлюваний у цьому зв’язку 
авторами. Психологічні знання можуть призначатися для 
використання різними суб’єктами: по-перше, представниками 
наукового співтовариства (як психологічного, так і ширшого); по-

© Е. Помиткін, 2015 
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друге, фахівцями, які працюють з людьми й людськими 
спільнотами, – практичними психологами, педагогами, менед-
жерами, політиками тощо; по-третє, самими людьми (точніше, 
тими суб’єктами, які є водночас об’єктами людинознавчих 
знань). Тож специфіка повідомлюваних суспільству знань (їхньо-
го змісту й форми їхнього представлення) має бути узгоджена із 
типом їхнього адресата. 

Аналізуючи суспільну роль психологічної науки, автори 
спираються на категорію культури у її найширшому трактуванні. 
Згідно з ним, культура становить сукупність тих складників 
людського буття, які забезпечують дві функції: функцію 
соціальної пам’яті та функцію соціально значущої творчості. До 
того ж, самі ці функції автори теж трактують широко. Вони 
виходять з того, що соціальна пам’ять – це пам’ять не лише 
спільнот (і людства в цілому), а й кожного соціалізованого 
індивіда; вона знаходить вияв, зокрема, в тому, що він володіє 
(якоюсь мірою) суспільно виробленими знаннями й способами 
дій. Так само, творчість цього індивіда можна вважати (якоюсь 
мірою) соціально значущою навіть за умови, що її результати 
поки що невідомі нікому, окрім нього. Адже, по-перше, завдяки 
цим результатам вже збагатилася свідомість одного з членів 
суспільства. По-друге, їх отримання індивідом є необхідним 
першим кроком для їх подальшого поширення.   

У книзі обґрунтовується трактування людської культури як 
системи її модусів. Охарактеризовано їх головні типи: а) загаль-
нолюдський; б) особливі (властиві етнічним, професійним, віко-
вим, гендерним та іншим компонентам соціуму); в) індивідуальні 
– властиві окремим особам. Ми стисло відтворили тут лише деякі 
положення змісту першого розділу монографії (автори Г. О. Балл, 
В. В. Депутат, І. Є. Разделенко).  

У другому розділі (автор – Н. А. Бастун) психологічну науку 
і практику охарактеризовано у контексті динаміки культурно-
цивілізаційних процесів сучасної епохи. Простежено, зокрема, 
зміни у соціальному замовленні на освіту та на принципи 
виховання підростаючого покоління, у розумінні того, що є 
нормальним, а що аномальним у психіці людини, і так само – у 
ставленні до тих осіб, які лишаються поза межами психічної 
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норми. Охарактеризовано переорієнтацію світової та вітчизняної 
педагогічної психології від парадигми «привласнення дитиною 
культурно-історичного досвіду людства» до парадигми 
«спілкування між культурно-історичним досвідом людства та 
культурним досвідом дитини».  

У третьому розділі Г. О. Балл і В. О. Мєдінцев пропонують 
систему формалізованих засобів, здатних істотно розширити 
можливості поглибленого аналізу культурних процесів (і, зокре-
ма, впливів на культурний простір, забезпечуваних психологіч-
ною наукою). У розділі окреслено також перепони на шляху 
універсалізації представлень людинознавчих наукових знань з 
використанням сучасних інформаційних технологій. Ці перепони 
пов’язані насамперед із труднощами формалізації змісту людино-
знавства. Автори пропонують шляхи послаблення вказаних труд-
нощів, зокрема через розрізнення предметних знань і доступні-
ших для формалізації метазнань (знань про предметні знання). 

Психологічна підтримка становлення особистості як один з 
головних напрямків реалізації культуротвірної функції психоло-
гічної науки глибоко аналізується у четвертому розділі (автор – 
О. В. Завгородня). Спеціальну увагу приділено тут засадам 
психологічної підтримки художньо обдарованих осіб. Ця підтри-
мка має бути спрямована: на отримання такою особою 
безпосереднього досвіду відкритого вільного самовираження та 
зворотного зв’язку в діалозі з компетентним співбесідником; на 
усвідомлення нею себе людиною, що має індивідуальний шлях 
розвитку; на осмислення своїх психологічних проблем (зокрема, 
власної «інакшості», невідповідності стереотипам) в контексті 
особистісного та творчого становлення.  

У п’ятому розділі (автор – С. О. Мусатов) на базі аналізу 
людської комунікативності й комунікативної парадигми у 
людинознавстві окреслено вимоги до творчого внеску психолога-
консультанта, реабілітатора, психотерапевта тощо у перетворен-
ня комунікативно навантажених проблемних ситуацій. Цей 
внесок має передбачати втілення у переживання й дії комунікан-
тів гуманістично орієнтованих патернів свідомості й поведінки, 
які передбачають партнерство й обопільне вдосконалювання.  
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У шостому розділі (автор – О. В. Губенко) у контексті 
визначення психологічних засад дослідження і вдосконалення 
культури творчої діяльності характеризується діалектична взає-
модія таких компонентів психіки та людської активності, як 
логіка й інтуїція, раціональне та ірраціональне. Розкриваєтьься 
значення для аналізу інтелектуально-творчої активності таких 
діадних категорій, як «опредметнення» і «розпредметнення», 
«статичний інтелект» і «динамічний інтелект». Взаємодію 
феноменів, відповідних цим категоріям, простежено на матеріалі 
історії науки й людської культури загалом. Проаналізовано також 
авторський досвід використання названих категорій у розробці 
методик розвитку творчого мислення школярів.  

У сьомому розділі (автор – Ю. М. Крилова-Грек) виокремле-
но основні патерни поведінки у міжособових і міжгрупових 
конфліктних ситуаціях. Простежено також особливості конфлікт-
ного спілкування в он-лайн просторі. Проаналізовано роль 
творчості у владнанні конфліктних ситуацій та розв’язуванні 
конфліктів. Окреслено переваги, що їх дають психологічні знання 
при обиранні шляхів поведінки у конфліктних ситуаціях, а 
головне – у винайденні рішень, спрямованих на їх врегулювання. 

У восьмому розділі (автор – В. Ф. Литовський) охаракте-
ризовано розуміння ролі діалогу в розвитку людини визначними 
дослідниками цієї категорії. Розкрито вплив відповідних 
концепцій діалогу на формування діалогічного підходу до 
організації шкільного навчання в ХХ столітті і на початку ХХІ 
століття. Окреслено, на засадах цього підходу, шляхи формуван-
ня культури писемного мовлення школяра. 

У монографії з єдиних теоретико-методологічних позицій 
аналізується широке коло актуальних і водночас складних 
проблем. Турбота про теоретичну коректність поєднується при 
цьому із турботою про забезпечення значущості отримуваних 
результатів для суспільної (передусім, освітньої) практики. 

Сподіваємося, що актуальність обговорюваних у монографії 
проблем, високий рівень їх опрацювання та ясність викладу 
заслужено привернуть до неї увагу фахівців. 

Рецензент – Едуард Помиткін 
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ПРОСВІТНИЦЬКО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛАВР – 

ДУХОВНИХ ОСЕРЕДКІВ НА УКРАЇНСЬКИХ 
ЗЕМЛЯХ (ХVІІІ – ХХ СТОЛІТТЯ) 

 
(рецензія на монографію В. В. Фазана «Просвітницько-виховна 
діяльність Лавр – духовних осередків на українських землях 

(ХVIII – початок ХХ століття)». – 
Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 378 с.) 

 
Уся історія українського 

народу та його просвіти тісно 
пов’язана з Українською 
Православною Церквою. Основним 
напрямком культурницької 
діяльності Православної Церкви в 
Україні була її освітня діяльність. 
Головними осередками просвіти 
були Лаври та монастирі, які 
навколо себе згуртовували велику 
кількість освічених ченців і людей. 
Важко переоцінити їх тисячолітній 
внесок у формування ментальності 
народу. Просвітня діяльність Лавр 
виявлялася передусім у створенні 
великої кількості освітніх закладів 

для людей різних соціальних станів. Саме Лаврські та 
монастирсько-парафіяльні школи, бурси і духовні семінарії свого 
часу відкрили шлях у світ знань для більшості українців. Ці 
навчальні заклади формували й церковний соціум, у якому учні 
розвивались як християнські особистості. Тривалий період 
Лаврсько-парафіяльні школи були єдиною формою навчання для 
дітей незаможних, переважно сільських, верств населення, яке 
традиційно здійснювалося Православною Церквою. Відтак, 
досвід практичного використання в них принципів морально-
етичного навчання й виховання викликає інтерес до діяльності 

© Т. Тхоржевська, 2015 
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Лаврських і монастирських шкіл на сучасному етапі розвитку 
педагогічної науки, бо починаючи з 1917 року після 
відокремлення Церкви від школи втрачено і спадок православної 
педагогіки, а нині він потребує якісно нового осмислення.  

У сучасних умовах виховні функції православ’я актуалізу-
ються. Представники прогресивної педагогічної громадськості 
проявляють глибоку зацікавленість щодо просвітницько-виховної 
діяльності Лавр. У зв’язку з цим уважаємо за доцільне звернення 
автора до означеної проблеми, оскільки в основі реалізації 
просвітницько-виховної діяльності Лавр означеного періоду 
покладено знання як основу розвитку людини – християнина.  

Автор зібрав великий фактичний матеріал, який відображає 
розвиток просвітницько-виховної діяльності Лавр досліджува-
ного періоду. Не викликає сумнівів обрана автором структура 
монографії, яка містить три розділи, спрямовані на вирішення 
завдань дослідження. Автор пропонує перелік літератури, який 
може стати в нагоді всім, хто прагне поглибити й розширити 
власні знання з історії та теорії вітчизняної педагогічної думки. 

Загалом автор цілком справедливо розглядає ідею просвіт-
ницько-виховної діяльності Лавр як методологічне підґрунтя 
нової парадигми, яке спрямоване на активізацію новаторських 
пошуків педагогів-учених і вчителів-практиків щодо вдоскона-
лення навчально-виховного процесу відповідно до міжнародних 
освітніх стандартів. 

В. В. Фазан закликає до актуалізації ідеї релігійності та 
духовності в діяльності загальноосвітніх навчальних закладів 
України. У зв’язку з цим він умотивовано визначає основні 
напрями використання досвіду просвітницько-виховної діяльнос-
ті Лавр на українських землях ХVІІІ – початку ХХ століття.  

Рецензоване монографічне дослідження має вагоме теоре-
тичне значення і практичну цінність. Воно свідчить про високу 
науково-методичну компетенцію автора. Позитивно оцінюємо 
логічний виклад матеріалу, високий рівень висновків і узагаль-
нень, жваву й доступну мову. Видання корисне вченим, викла-
дачам вищої школи, працівникам органів управління освітянської 
галузі, учителям і студентам педагогічних навчальних закладів.  

Рецензент – Тетяна Тхоржевська 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ 
Й МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ 

 

 

УЧЕНИЙ, ФІЛОСОФ, ПЕДАГОГ 

(круглий стіл «Наукова спадщина академіка І. А. Зязюна  
та актуалітети сучасної педагогічної освіти в Україні», 

18 травня 2015 р., м. Київ) 
 

У Педагогічному музеї 
України Київського міського 
будинку вчителя за ініціативи 
співробітників відділу змісту 
та організації педагогічної 
освіти Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих 
НАПН України 18 травня 
2015 р. відбувся круглий стіл 
«Наукова спадщина академіка 

І. А. Зязюна та актуалітети сучасної педагогічної освіти в 
Україні» в рамках закриття виставки, присвяченої пам’яті 
видатного українського Педагога, Наставника, Філософа 
І. А. Зязюна. Репрезентація виставки відбувалася з 3 березня 
2015 р., за період представлення якої проведено 57 екскурсій, 
понад 1500 педагогів, студентів були їх учасниками і понад 3000 
відвідувачів мали можливість ознайомитися з науковими, 
особистими здобутками ученого-педагога. 

У роботі круглого столу взяли участь українські науковці, 
колеги, друзі І. А. Зязюна: доктори педагогічних наук, 
професори, академіки Н. Г. Ничкало, І. Д. Бех, Г. Г. Філіпчук, 
директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор Л. Б. Лук’янова, а 
також співробітники Інституту педагогіки, Національного 
педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Київського 
професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка та ін. 

© О. Кутова, 2015 
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Розпочався круглий стіл зі змістовної екскурсії, яку провів 
директор музею кандидат педагогічних наук О. П. Міхно. На 
основі реальних фактів він охарактеризував основні чинники 
професійного становлення й особистісного розвитку Івана Андрі-
йовича, акцентувавши увагу на тому, що вірними навчителями 
ученого-філософа впродовж усього життя залишалися Г. С. Ско-
ворода, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський, а також викладач 
Київського університету імені Тараса Шевченка, доктор педаго-
гічних наук, професор В. О. Кудін. 

Учасники круглого столу мали унікальну можливість 
прослухати відеовиступ І. А. Зязюна, який актуалізував проблеми 
розвитку естетичного досвіду вчителя, засадничі принципи 
психопедагогіки – фундаментальної науки, яка покликана 
формувати Людину в Людині та є основою «педагогіки серця». 

 

 
 
Директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України професор Л. Б. Лук’янова відзначила, що ідеї, 
наукова спадщина Івана Андрійовича розвиваються співробітни-
ками заснованого й очолюваного ним упродовж 20 років інсти-
туту в діяльності численних центрів педагогічної майстерності, у 
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наукових працях, у збірниках наукових статей, у дисертаційних 
дослідженнях. 

Академік, директор Інституту проблем виховання НАПН 
України І. Д. Бех зауважив, що Іван Андрійович творив 
філософію освіти в рамках основних проблем: освіта і світ, освіта 
і життя. Учений зауважив, що у виступах І. А. Зязюна «бриніли 
філософсько-освітні психологічні проблеми», з особистістю 
вченого пов’язана «ера духовно-раціональної освіти». 

Академік Г. Г. Філіпчук відзначив, що Іван Андрійович все 
своє життя присвятив проблемі виховання Людини в Людині 
(«олюдненню людини»), що презентовано в авторській моногра-
фії «Націєтворчість освіти» (2015), присвяченій Івану Зязюну – 
Просвітнику, Педагогу, Навчителю. У цій книзі представлені 
матеріали про відомих українських учених – подвижників націо-
нальної освіти. Серед них у контексті розв’язання проблеми 
педагогіки людськості Георгій Георгійович оприлюднив резуль-
тати наукової рефлексії досягнень соратника І. А. Зязюна, 
співзасновника Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, акаде-
міка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти дорослих 
НАПН України Н. Г. Ничкало. 

Нелля Григорівна, яка понад 20 років працювала пліч-о-пліч 
з Іваном Андрійовичем, згадуючи його мудре керівництво, 
вимогливість і толерантність до людей, відзначивши високий 
рівень його морально-етичної, духовної культури, наголосила, що 
час культурних цінностей у вимірах наукової спадщини 
І. А. Зязюна ніколи не мине, ідеї Івана Андрійовича потрібні у 
вирішенні актуальних проблем філософії андрагогіки, філософії 
мистецької педагогіки і педагогіки мистецтва та багатьох інших 
напрямів сучасної гуманітарної науки. 

Учасники круглого столу мали можливість згадати Вчителя, 
Філософа, Людину з серцем справжнього Педагога, чиє життя і 
професійна діяльність послуговуються зразком вірності 
пріоритетам Краси, Добра й Істини в науково-освітньому вимірі. 

 
Ольга Кутова 
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ЯСКРАВЕ СУЗІР’Я «ГРАЦІЯ» 
 

(до 40-річчя народного ансамблю спортивного бального танцю 
«Грація» Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка) 
 

Полтавщина багата на таланти, якими примножується її 
честь і слава. На небосхилі полтавського краю особливо яскраво 
сяє сузір’я, що називається «Грація» – народний ансамбль 
спортивного бального танцю «Грація» Полтавського національ-
ного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, який 
створив і очолює нині лауреат національних і міжнародних 
конкурсів, суддя міжнародної категорії Всесвітньої ради танцю, 
Президент Полтавського обласного осередку Асоціації спортив-
ного бального танцю України, тренер вищої категорії зі спортив-
них бальних танців, професор кафедри хореографії Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 
заслужений працівник культури України Петро Горголь.  

В ансамблі «Грація» народилося багато зірок, які розсипа-
лися по всій Україні й по всьому світові. Кожна із цих зірок 
яскрава та неповторна… Але сяяти вони можуть тільки разом, 
тільки в парах й у колективі, що став взірцем високої художньої 
майстерності у танцювальному мистецтві. 

У 2015 році ансамбль відзначає своє 40-річчя. До цієї 
знаменної дати колектив підготував два великі заходи – традицій-
ний фестиваль спортивного бального танцю «Парад грацій» і 
святковий гала-концерт у Полтавському обласному академічному 
музично-драматичному театрі імені М. В. Гоголя. 

«Грація» вразила глядачів яскравими танцювальними 
композиціями європейських та латиноамериканських танців, 
композиціями формейшн, а також високопрофесійними висту-
пами солістів (Олена Довгань і Влад Комельков, Аліна Курлова 
та Євген Давиденко, Анастасія Пльонкіна та Олександр Васи-
ленко, Оксана Федорова та Михайло Бутенко, Анна Дудка і Тарас 
Гречихо, Вікторія Васильчук та Іван Міхно, Анастасія Удоденко 
та Євген Ісенко та ін.). Учасники колективу та його художній 
керівник відзначені грамотами й дипломами Полтавської облас-
ної державної адміністрації, Полтавської обласної ради, Полтав-

© В. Горголь, 2015 
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ської міської ради, Полтавського обласного комітету профспілки 
працівників освіти, Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка, Української федерації 
спортивного танцю. 

 
«Грацію» привітали представники танцювальної еліти Укра-

їни (Президент Київського Данс-центру Олег Шумаєв і фіналісти 
найпрестижнішого світового (блекпульського) танцювального 
фестивалю Д. Марющенко та А. Нестерко, Народний артист 
України, професор, академік, декан хореографічного факультету 
Харківської державної академії культури Борис Колногузенко, 
заслужений працівник культури України, доцент кафедри хорео-
графії Київського національного педагогічного університету 
імені М. Драгоманова Володимир Білошкурський, доцент кафед-
ри хореографії Київської державної академії керівних кадрів 
Світлана Шалапа та ін.), представники США (Президент Фред 
Астер Данс Студії Микола Щербань, чемпіони Росії, переможці 
чемпіонатів Європи та США, екзаменатори суддів вищої катего-
рії Національної танцювальної спілки США Марина і Талят 
Тарсинови та ін.) та інших країн. 

На ювілейному концерті були присутні учасники ансамблю 
«Грація» різних поколінь. Історії становлення колективу, його 
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минулому й сьогоденню присвячено документальний фільм 
«Грація запалює зірки», створений Полтавською державною 
обласною телерадіокомпанією «Лтава» (автор сценарію доктор 
філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літера-
тури ПНПУ імені В. Г. Короленка, учасниця першого складу 
«Грацї» Ольга Ніколенко, режисер Світлана Маркіна). 

Сьогодні «Грація» – один із найпотужніших танцювальних 
колективів України та світу. Це сучасний навчально-методичний 
центр зі спортивного бального танцю. Завдяки Петрові Горголю і 
його колективу в Полтаві відбулася низка національних чемпіо-
натів України зі спортивних бальних танців, перша Міжнародна 
командна зустріч США – Україна, відкриті всеукраїнські змаган-
ня на «Кубок Полтави». 

 
18 танцюристів «Грації» виконали норматив міжнародного 

класу, 36 – здобули почесне звання майстер спорту України зі 
спортивних танців, 18 – кандидати у майстри спорту України.  

У 2007 році до тренерського складу «Грації» долучилися її 
солісти, магістри хореографії, майстри спорту України Ганна та 
Віталій Горголь, Оксана Сідак. Під їхнім керівництвом команди 
формейшн «Грація – 2» та «Грація – 3» з 2007 по 2013 роки стали 
фіналістами національних чемпіонатів і кубку України. У 2007 
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році колектив взяв участь із показовими виступами у прямому 
ефірі національного телевізійного конкурсу «Танцювальне 
Євробачення». 

Команда формейшн «Грація» – восьмиразовий володар 
кубку України, шестиразовий чемпіон України, призер кубку 
світу серед команд формейшн (Австрія, 2003 р.). У 2002-2007 рр. 
колектив презентував Україну в Голландії, Чехії, Литві, Австрії, 
Німеччині, Люксембурзі, Білорусії. «Грація» переможець відкри-
того чемпіонату світу (Німеччина, 2007 р.), чемпіон Європейської 
федерації спортивного танцю (Україна, 2010 р.). 

У 2012 – 2013 рр. колектив став лауреатом І премії міжна-
родного конкурсу мистецтв «DanceSong Fest» (Україна).  

У 2014 – 2015 рр. «Грація» отримала титул лауреата 
І ступеня Всеукраїнського міжвузівського мистецького фестива-
лю-конкурсу «Студентська весна». 

У наш час зірки «Грації» сяють скрізь. Ольга і Олександр 
Билими, Оксана і Максим Сідак, Євген Єременко, Олег Скрипник 
і Олена Толочій, Олена Волинська, Станіслав Даценко, Ігор 
Піляй, Оксана та Юлія Ключник працюють в США; Тетяна 
Головачова і Євген Дудкін – в Ізраїлі; Тетяна Сабліна, Олексій 
Іванець, Світлана Чернявська, Олена і Володимир Шальнєви, Ігор 
Березовський – у Великобританії; Оксана Чербинська – у 
Греції… Олена Агафонова створила один із найкращих колекти-
вів бального танцю в Росії. Олег Шевчук став директором Росій-
ської хореографічної асоціації. Олег Чернов, Олександр Вітько, 
Світлана Омельченко і Юлія Мисник – теж у Росії. Вероніка і 
Віталій Григорович живуть і працюють у Києві, вони судді 
міжнародної категорії, Віталій – заслужений тренер України. 
Вони створили ансамбль спортивного бального танцю «Астра». 
Продовжують традиції «Грації» у танцювальних клубах Полтави 
Сергій Брик – ансамбль «Натхнення», Юрій Бондар – народний 
ансамбль «Фестиваль», Олена Рагуліна – ансамбль «Акцент». 
Сергій Гусєв очолює дитячий клуб спортивного танцю «Ніка» і 
одночасно опікується сеньйорами – людьми, котрі в літньому віці 
займаються бальними танцями. 

Зірки «Грації» горять і не згасають, вони об’єднуються в 
нові сузір’я і дарують нам свій чарівний блиск, який буде ще 
линути до людей роками й десятиліттями… 

Віталій Горголь 
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