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ФІЛОСОФІЯ  І  ПСИХОЛОГІЯ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ  ДІЇ 

 
 

УДК 371.134(477)         Олександр Кучерявий, 
м. Київ 

 
АКМЕОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ САМООСВІТИ 
І САМОВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ 
 

У статті обґрунтовано визначення педагогічної майстерності як 
цільового орієнтира професійної самотворчості-самоосвіти і 
самовиховання майбутніх педагогів. Розкриваються акмеологічні 
детермінанти професійно-педагогічної самотворчості. Показано, що до 
провідних акмеологічних детермінантів самоосвіти і самовиховання 
студентів належать: процес навчання і виховання у ВНЗ як особистісно-
розвивальному середовищі; потреби українського суспільства у кар’єрному 
зростанні майбутніх педагогів і педагогів у професійному і професійно-
культурному розвитку; компетентність майбутнього вчителя в теорії і 
технології професійних самоосвіти і самовиховання; потреби студентів у 
самоорганізації, самостимулюванні й самокорекції цих процесів. 

Ключові слова: самотворчість, самоосвіта, самовиховання, 
педагогічна майстерність, акмеологічні детермінанти. 

 
Постановка проблеми. Цільовий орієнтир професійної 

підготовки вчителя – педагогічна майстерність як система 
професійних і мистецьких компетентностей. Традиційно процес 
досягнення цього цільового орієнтиру пов’язують із формуван-
ням у студентів відповідних компетентностей різними засобами. 
Наявні винятки в наукових дослідженнях (О. Лавріненко, 
М. Солдатенко, О. Семеног та ін.) відповідного напряму 
стосуються, як правило, саморозвитку особистості майбутнього 
вчителя у контексті оволодіння ним педагогічною майстерністю. 
Самотворчість (професійно-педагогічні самоосвіта і самовихо-
вання) як чинник руху до вершин педагогічної майстерності ще 
не стала предметом численних наукових досліджень. Поза 

© О. Кучерявий, 2015 
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увагою науковців залишилися її акмеологічні детермінанти, які є 
категоріями понятійно-наукової методології. Тобто на черзі – 
розв’язання загальної проблеми визначення акмеологічних 
детермінантів самотворчості майбутніх учителів, соціального і 
особистісного планів у вимірах їх руху до педагогічної 
майстерності. 

Мета статті – визначення соціальних і особистісних 
детермінантів самотворчості суб’єктів руху до вершин 
педагогічної майстерності. 

Аналіз досліджень і публікацій. Результати досліджень за 
обраною проблемою можна поділити на дві групи. Перша 
знаходиться у площині формування педагогічної майстерності в 
майбутнього вчителя і вчителя-практика. Йдеться передусім про 
перші ґрунтовні дослідження структури педагогічної майстер-
ності, функцій і особливостей кожного її компонента як системи, 
їх взаємозв’язків, суспільної ролі, шляхів, способів і засобів 
формування в системі педагогічної освіти (І. Зязюн, Л. Краму-
щенко, І. Кривонос, Є. Семещенко, В. Семиченко, Н. Тарасе-
вич) [1]. Уявлення цих науковців про педагогічну майстерність як 
прояв вищої творчої –форми активності особистості вихователя у 
професійно-педагогічній діяльності, специфічний спосіб його 
особистісної саморегуляції, спрямованої на самореалізацію 
особистості учня – і сьогодні залишаються актуальними. 
Пов’язані з особливостями педагогічної майстерності А. Макаре-
нка-вихователя, відповідні уявлення утверджують особистісно 
орієнтовану парадигму педагогічної діяльності, визначають 
стрижень категорії «педагогічна майстерність» – цілісну сукуп-
ність професійно значущих властивостей особистості, що 
забезпечують найвищий рівень розвитку самоорганізації нею 
педагогічної дії. 

В останні роки предметом досліджень колективу науковців 
(М. Солдатенко, О. Лавріненко, М. Лещенко. О. Семеног, Т. Іва-
нова, С. Пономаревський, О. Падалка, О. Грищенко та ін.) стали 
розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх 
учителів у педагогічних ВНЗ і молодих спеціалістів у загально-
освітніх школах [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Цей напрям наукового 
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пошуку, запропонований академіком І. Зязюном, здійснювався 
безпосередньо під його керівництвом до серпня 2014 р. 

Друга група досліджень стосується феномену самовихо-
вання та його організації у загальноосвітній і вищій школах: 
1) психології самовиховання (Л. Рувинський); 2) самовиховання 
як педагогічної категорії (К. Ушинський, С. Русова, А. Макарен-
ко, В. Сухомлинський, А. Кочетов, А. Ковальов та ін.); психоло-
го-педагогічної підготовки майбутніх учителів до організації 
самовиховання старшокласників (З. Удич); умов самовиховання 
школярів (О. Дуда, Н. Ілініцька, О. Пріданнікова); професійного 
самовиховання та його організації у вищій школі (О. Главацька, 
С. Даньшева, О. Кучерявий, М. Сметанський, Т. Шестакова та 
ін.); організації самовиховного середовища в громадських 
організаціях (М. Москаленко, М. Окаринський, Л. Ярова та ін.).  

Отримані переліченими й іншими науковцями результати 
стосуються дослідження педагогічної майстерності вчителя, але 
тільки окреслюють зв’язки між нею та його самотворчістю, не 
визначаючи цілісну сукупність її акмеологічних детермінантів. 

Виклад основного матеріалу. За результатами аналізу 
досліджень про розвивальні потенціали категорії «педагогічна 
майстерність» і «самотворчість» як професійні самоосвіта і 
самовиховання можна дати таке визначення педагогічної 
майстерності, у якому актуалізується її зв’язок із самотворчістю. 
Педагогічна майстерність – це мегакомпетентність учителя, сплав 
його професійних і мистецьких якостей, потреба в якій є 
стратегічним детермінантом його самотворчості як чинника 
професійно-культурного розвитку. 

В аксіо-акмеологічній парадигмі професійно-культурного 
розвитку педагога (майбутнього педагога) самотворчість (разом 
із професійною творчістю) є засобом досягнення ним педагогіч-
ної майстерності та її акмеологічних інваріантів. 

Самотворчість майбутнього педагога (педагога-практика) – 
це провідний чинник його професійно-культурного розвитку на 
шляху до самореалізації у фаховій діяльності, цільовими 
орієнтирами якого є педагогічна майстерність як мегакомпетен-
тність, базова педагогічна культура і культура акмеологічна з 
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психологічним механізмом – єдність професійної свідомості та 
самосвідомості особистості. 

Складники самотворчості відрізняються один від одного 
цільовими орієнтирами. Цільові орієнтири самоосвіти – загально-
культурні й спеціальні професійно-педагогічні знання. Цільові 
орієнтири професійного самовиховання – системні та функціо-
нальні уміння та якості педагога, що є компонентами його 
професійної й мистецької компетентностей. 

В аксіологічному аспекті професійні знання, уміння та 
якості необхідно вважати цінностями складників мегакомпетент-
ності – педагогічної майстерності. 

У сукупності всі цінності педагогічної майстерності утворю-
ють мегакомпетентність як особливу цілісність, яка, на відміну 
від своїх компонентів, має вже не локальні (специфічні), а цілісні 
властивості. Провідною з них є здатність відповідної мегакомпе-
тентності виступати в ролі акмеологічного детермінанту самотво-
рчості майбутнього фахівця і фахівця-педагога. 

Ще один детермінант самоосвіти і самовиховання майбут-
нього педагога і педагога – навчально-виховний процес у ВНЗ і в 
закладах післядипломної освіти. Проте в ролі детермінанту 
навчально-виховний процес у педагогічному навчальному закладі 
може виступати лише за умови його повної особистісно-
розвивальної орієнтації, яка вимагає розробки й реалізації 
концепції та цільової програми організації самотворчості 
майбутніх педагогів, підвищення рівня компетентності 
викладачів у питаннях психології та педагогіки професійних 
самоосвіти й самовиховання. 

Відповідні концепція і програма, похідні від реалізації у 
навчальному закладі політики створення в ньому особистісно-
розвивального середовища, спрямовані на забезпечення неперер-
вного руху майбутніх педагогів за індивідуальними траєкторіями 
фахового становлення і професійно-культурного розвитку. 
Йдеться передусім про здійснення діагностики рівнів сформова-
ності у студентів базових педагогічних компетентностей, 
інтересу до власного кар’єрного поступу впродовж трудового 
життя, готовності до професійної самоосвіти і самовиховання, 
педагогічної творчості. Наступний крок становлення ВНЗ як 
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особистісно-розвивального середовища – забезпечення емоційно-
го переживання студентами знань про професійну самоосвіту і 
самовиховання, педагогічну творчість як інструментальні 
особистісні цінності та, як результат, народження у них мотивів 
самотворчості. 

Створивши умови для повороту професійної свідомості 
особистості кожного майбутнього педагога на своє «Я», на 
самосвідомість, викладачі ВНЗ, навчально-виховного середовища 
особистісно-розвивального типу, повинні максимально сприяти 
формуванню й розвитку в студентів адекватної самооцінки й 
самопізнанню на цій основі власного реального образу педаго-
гічного «Я». Розв’язання ще одного завдання – забезпечення 
усвідомлення майбутніми фахівцями суперечностей між ідеаль-
ним (образ педагога-майстра) і реальним образами «Я» – прямо 
«працює» на розробку ним «Я-концепції професійного й 
професійно-культурного розвитку». 

Особистісно-розвивальне педагогічне середовище – це те, 
що має потенціал для допомоги студентам у проектуванні й 
реалізації відповідних «Я-концепцій» як завдань – самозобов’я-
зань на близьку й далеку перспективу, особистісних планів 
самотворчості, адекватних цим завданням. 

Процес навчання і виховання студентів у ВНЗ як особис-
тісно-розвивальному середовищі підпорядковується детермінанту 
їх самотворчості більш високого рангу – потребам українського 
суспільства в кар’єрному (професійному і професійно-культур-
ному) розвитку майбутніх педагогів. Ці соціальні потреби знахо-
дяться в «полі тяжіння» потреб у національному культуротво-
ренні й розвитку. Активний культуротворчий поступ суспільства 
завжди є результатом продуктивної діяльності громадян, 
формування у яких творчого досвіду ще на шкільній лаві у 
процесі навчання і виховання – провідна функція вчителя. Шлях 
задоволення зазначених потреб суспільства – формулювання 
соціального замовлення ВНЗ на фахівця-педагога, який 
відрізняється майстерністю й здатністю до професійної творчості 
(творчу особистість може виховати тільки особистість учителя-
творця). Похідним від такого замовлення є зміст вищої освіти, в 
якому стрижневими компонентами виступають досвід творчої 
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діяльності та науково-дослідної роботи й досвід професійної 
самоосвіти і самовиховання (тобто самотворчості як фахівця). 

Детермінантами самотворчості особистості вчителя (май-
бутнього вчителя) внутрішнього плану є компетентність у теорії і 
технології професійної самоосвіти і самовиховання та потреби в 
самоорганізації цих процесів як засобів професійного становлен-
ня й розвитку, якісного руху до найвищих рівнів педагогічної 
майстерності. 

Компетентність у професійній самотворчості містить насам-
перед знання про її закономірності й принципи функціонування, 
методи, форми і засоби самоорганізації, самостимулювання 
власних зусиль у самоосвіті й самовихованні та здійснення 
самоконтролю й самокорекції за отриманими проміжними 
результатами цих діяльностей. Провідними складниками 
відповідної компетентності є здатність майбутнього педагога до 
проектування і реалізації річних і перспективних програм 
самотворчості, розробки і виконання особистих планів професій-
ної освіти і самовиховання. Особистісно значущими в цьому 
аспекті є й здатності до систематичного аналізу й рефлексії 
професійного становлення як педагога. 

Рух особистості майбутнього фахівця до оволодіння 
компетентністю у професійній самотворчості зумовлений дією 
іншого детермінанту – усвідомленій потребі в ній. Потреба у 
професійній самоосвіті й самовихованні виникає у студента як 
результат емоційного переживання (і лише потім – осмислення!) 
таких основних цінностей: 1) провідних професійних компетент-
ностей як складників змісту педагогічної освіти на етапі вивчення 
моделі фахівця дослідницькими засобами; 2) образів педагогів-
майстрів, всебічно готових до самотворчості й здатних ефективно 
реалізувати цю готовність на своєму трудовому шляху; 
3) »опочуттєвлених» знань про місце і роль самоосвіти і 
самовиховання в а) житті видатних представників людства, які 
демонстрували й демонструють зразки фахової культури; 
б) досягненні особистістю вершин педагогічної майстерності та 
професійно-культурного розвитку; 4) одухотворених знань про 
самого себе у вимірі готовності до професійно-педагогічної 
діяльності й організації професійної самотворчості. 
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Детермінанти внутрішнього плану – потреба в самотвор-
чості й компетентність у ній – утворюють підсистему, що сприяє 
мотивації професійного самостановлення засобами самоосвіти і 
самовиховання, повороту вектора розвитку педагогічної свідомо-
сті особистості на педагогічну самосвідомість. 

На різних етапах розвитку педагогічної самосвідомості 
особистість буде продовжувати відчувати їх позитивний вплив на 
власний розвиток. Йдеться про те, що з часом його суперечності 
вимагають як поглиблення ступеня усвідомленості потреби в 
подальшій самотворчості, підвищення ступеня активності в ній, 
так і підвищення рівня якості пов’язаної з нею компетентності. 
Саме це робить внутрішні детермінанти провідними факторами 
всього процесу кар’єрного зростання особистості вчителя. 

Висновки. Отже, оволодіння студентами складниками 
педагогічної майстерності передбачає щонайменше три фактори 
зовнішнього впливу на цей процес – дидактичний, виховний і 
управлінський. У дидактичному вимірі досягнення цієї мети 
необхідно розглядати як процес формування у них в єдності 
професійних і мистецьких компетентностей. У виховному аспекті 
професійне виховання, спрямоване у ВНЗ на формування 
педагогічної майстерності як мегакомпетентності, є створенням 
умов для самовиховання і самоосвіти майбутніх педагогів, тобто 
їх самотворчості. Питання управління процесом оволодіння 
студентами педагогічного ВНЗ зазначеною мегакомпетентністю – 
це питання переведення освітньої установи в режим розвитку, 
який передбачає створення в ній особистісно-розвивального 
середовища. 

Сформована у майбутніх фахівців педагогічна майстерність 
– це результат урахування на всіх управлінських рівнях (рівні 
ректорату, факультету чи інституту, кафедри і викладача) 
цілісної сукупності детермінантів самотворчості студентів. Саме 
цими регулятивами переведення ВНЗ у режим розвитку треба 
керуватися при розробці концепції (затверджується на рівні 
вченої ради університету) і цільових програм (розробляються на 
рівні факультету) професійних самоосвіти і самовиховання 
майбутніх педагогів. На рівні кафедри проектується зміст 
відповідних курсів і віддзеркалюється в навчальних програмах. 
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Найбільші можливості для досягнення якості формування у 
студентів педагогічної майстерності засобами самоосвіти і 
самовиховання має викладач: у системі педагогічної взаємодії 
«особистість викладача – особистість студента» він є керманичем 
руху майбутнього педагога за його індивідуальною траєкторією 
професійного становлення й розвитку. Провідна вимога до 
викладача – компетентність у питаннях детермінованості цих 
процесів і змісту професійно-педагогічної самотворчості.  

Усвідомлення потреб у самотворчості й значущих для її 
здійснення компетентностей як внутрішніх детермінантів профе-
сійного і професійно-культурного розвитку особистості 
майбутнього вчителя передусім вимагає від нього самооцінних 
знань як про них, так і про самого себе як фахівця-педагога. 
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Александр Кучерявый 
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ САМООБРАЗОВАНИЯ  
И САМОВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ КАК СРЕДСТВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
В статье дается определение педагогического мастерства как целевого 

ориентира профессионального самотворчества-самообразования и самовоспи-
тания будущих педагогов. Раскрываются акмеологические детерминанты 
профессионально-педагогического самотворчества. Показано, что к ведущим 
акмеологическим детерминантам самообразования и самовоспитания 
студентов в ВУЗе как личностно-ориентированной среде относятся: 
потребности украинского общества в карьерном росте будущих педагогов и 
педагогов, в профессиональном и в профессионально-культурном развитии; 
компетентность будущего учителя в теории и технологии профессиональных 
самообразования и самовоспитания; потребности студентов в 
самообразовании, самовоспитании и самотворчестве, а также 
самоорганизации, самостимулировании и самокоррекции этих процессов. 

Потребность в профессиональном самообразовании, самовоспитании и 
самотворчестве возникает у студента как результат эмоционального 
переживания таких основных ценностей: 1) ведущих профессиональных 
компетентностей как составляющих содержания педагогического образования 
на этапе изучения модели специалиста; 2) образов педагогов-мастреров, 
всесторонне готовых к самотворчеству и способных эффективно 
реализовывать эту готовность на своему трудовом пути; 3) »очувствованных» 
знанний о месте и роли самообразования и самовоспитания в а) жизни 
изввестных представителей человечества, демонстрирующих образцы 
профессиональной культуры; б) достижении личностью вершин 
педагогического мастерства и профессионально-культурного развития; 
4) одухотворенных знанний о самом себе в контексте готовности в 
профессионально-педагогической деяльности и организации профессионального 
самотворчества. 

Ключевые слова: самотворчество, самообразование, самовоспитание, 
педагогическое мастерство, акмеологические детерминанты. 
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Oleksandr Kucheryaviy 
ACMEOLOGICAL DETERMINANTS OF SELF-EDUCATION AND SELF-

TRAINING OF FUTURE TEACHERS AS MEANS OF FORMING 
PEDAGOGICAL MASTERY 

In this article the definition of the pedagogical mastery as the target reference 
of professional self-creation–self-education and self-training of future teachers is 
given. Acmeological determinants of professionally-pedagogical self-creativity are 
considered in this article. It is shown, that main acmeological determinants of self-
education and self-training of students in the higher educational institution as in the 
self-developing environment include: the necessity of Ukrainian society in the career 
growth of future teachers and pedagogical growth in professional and professionally-
cultural development; the competence of future teacher in the theory and technology of 
professional self-education and self-training; the necessity of students in self-
organization, self-stimulation and self-correction of this processes. 

The need for professional self-education, self-training and self-creativity occurs as a 
result of students’ emotional experience of basic values: 1). leading professional competence 
as the content of pedagogical education at the stage of studying the model of a specialist; 2). 
images of teachers-masters, fully ready to peacemaking and can effectively implement this 
readiness on his career path; 3). knowledge about the place and the role of self-education and 
self-trining in a) life of famous representatives of mankind, showing samples of professional 
culture; b) the the individual’s achievement of peaks of pedagogical skills and professional 
and cultural development; 4) spiritualized knowledge about oneself in the context of readiness 
for professional-pedagogical activity and organization of professional self-creativity. 

Keywords: self-creation, self-education, self-training, pedagogical mastery, 
acmeological determinants.  
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УДК81’243:378(083.97)              Олена Ковтун, 
м. Київ 

ПРОЕКТУВАННЯ ПОРТРЕТА МОВНОЇ 
ОСОБИСТОСТІ ІНОЗЕМНОГО СЛУХАЧА 

ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 
У статті обґрунтовується доцільність урахування в організації 

мовної освіти іноземних слухачів інженерного профілю диференційних рис 
портрета їхньої мовної особистості. Професійна складова портрета 
передбачає забезпечення в навчальному процесі особливого комунікатив-
ного простору, в якому відбувається мовна підготовка слухача до 
виконання соціально-комунікативної ролі техніка, механіка, технолога, 
конструктора, системотехніка, винахідника. Когнітивний рівень мовної 
особистості іноземного слухача інженерного профілю характеризується 
такими феноменами, як «інженерний менталітет», «інженерна 
комунікація», «когнітивний стиль фахівців інженерного профілю». На 
мовному рівні йдеться про інженерний дискурс. 

Ключові слова: іноземний слухач підготовчого відділення, 
інженерний профіль, мовна освіта, проектування, портрет мовної 
особистості, професійна, когнітивна, мовна складові. 

 
Постановка проблеми. У кінці ХХ – початку ХХІ століть 

відбувається зміна наукових парадигм: системно-структурна 
змінюється антропоцентричною, у центрі уваги якої перебуває 
мовна особистість, а мова розглядається як конституційна 
властивість особистості. Поряд із цим спостерігається перехід від 
двовимірності («людина-мовець» / »людина-слухач») до триви-
мірності структури спілкування, що відтепер передбачає вклю-
чення такого компонента, як культурний простір, у якому 
реалізується комунікація. «Людина у спілкуванні» розглядається 
крізь призму культурного, ментального, когнітивного, професій-
ного довкілля, де відбувається її життя i діяльність. Зазначене 
призводить до необхідності пошуку нових підходів до мовної 
освіти іноземних слухачів підготовчого відділення, які 
розпочинають її в новому для них мовному, соціокультурному i 
предметно-професійному оточенні. 

Аналіз досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти 
мовної підготовки іноземних слухачів підготовчих відділень 

© О. Ковтун, 2015 
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і cтудентів ВНЗ були предметом уваги багатьох вітчизняних 
i зарубіжних дослідників. Загальні питання теорії i методики 
навчання російської мови як іноземної досліджувалися М. Вятют-
нєвим, Д. Ізаренковим, Т. Капітоновою, Л. Московкіною, 
А. Суригіним, Н. Шибко та ін. Українська лінгводидактична 
школа започаткувала роботу над методикою навчання україн-
ської мови як іноземної в кінці ХХ століття. У царині україн-
ськомовної освіти сьогодні вивчаються питання викладання 
української мови як іноземної у кредитно-модульній системі 
(В. Чумак, О. Чумак), на матеріалі текстів різних професійних 
галузей (М. Бондарчук, П. Вовк, В. Радченко та ін.). Дослідження 
науковців дозволили визначити предмет навчальної дисципліни 
«Українська мова як іноземна», її мету й основні завдання, коло 
знань, умінь i компетенцій, якими повинні оволодіти іноземні 
слухачі підготовчих відділень i студенти. Водночас потребують 
подальшого вдосконалення питання виокремлення інженерного 
профілю навчання в методиці української мови як іноземної. У 
цьому зв’язку метою статті є дослідження портрету мовної 
особистості іноземного слухача інженерного профілю i його 
впливу на організацію мовної освіти цього контингенту на етапі 
довишівської підготовки.  

Виклад основного матеріалу. Сучасна лінгводидактика 
вимагає у створенні навчальних матеріалів виходити з комуніка-
тивних потреб суб’єктів навчання. У нашому випадку – майбут-
ніх інженерів, яких необхідно виокремити в самостійний контин-
гент навчання. Відбір змістового i мовного матеріалу необхідно 
здійснювати на засадах науково обґрунтованої методики, що 
спирається на певний базовий портрет, представлений у вигляді 
моделі, що охоплює професійний, когнітивний і мовний рівні. 

Опис мовної особистості фахівця будь-якого профілю 
передбачає, що стрижнем у ньому є професійна складова порт-
рету, оскільки мовна підготовка спрямовується на забезпечення 
ефективної реалізації мовної особистості у професійному 
спілкуванні. Аналіз довідкових джерел свідчить, що інженерна 
діяльність як професія почала формуватися в епоху Відродження. 
Цей період характеризувався регулярним застосуванням технік-
них знань у технічній практиці. У кінці ХVІІІ століття інженерна 
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професія перетворилася на масову, відтак, виникла необхідність 
систематичної наукової підготовки інженерів. Кінцеве станов-
лення інженерної освіти, яка спиралася на наукові засади, 
відбулося в кінці ХІХ – початку ХХ століть, коли завершився 
процес формування традиційної дисциплінарної організації науки 
і техніки. У середині ХХ століття технічні науки утворили 
самостійний клас наукових дисциплін, що відрізнялися від 
природничих наук як об’єктом вивчення, так і внутрішньою 
структурою. Сьогодні поняття «техніка» в широкому значенні 
охоплює такі складники: 1) сукупність технічних пристроїв, 
артефактів – від найпростіших знарядь до найскладніших 
технічних систем; 2) сукупність різноманітних видів технічної 
діяльності щодо створення цих пристроїв – від науково-технічних 
досліджень і проектування до їх виготовлення на виробництві й 
експлуатації, від розробки окремих елементів технічних систем 
до системного дослідження й проектування; 3) сукупність 
технічних знань – від спеціалізованих рецептурно-технічних до 
теоретичних науково-технічних і системотехнічних [див.: 6]. У 
цьому зв’язку предметом вишівської підготовки майбутніх 
інженерів до професійної діяльності є формування в них системи 
технічних знань, підготовка до використання технічних знань, 
продукування власних інноваційних науково-технічних знань, 
готовність до реалізації різноманітних видів технічної діяльності, 
а предметом довишівської підготовки іноземних слухачів 
інженерного профілю – забезпечення мовної i мовленнєвої 
компонент, які дозволять іноземним слухачам успішно оволодіти 
професійними видами діяльності.  

Ефективність процесу підготовки значною мірою залежить 
від розуміння викладачем-мовником сутності майбутньої профе-
сійної діяльності іноземних слухачів. Насамперед викладач 
повинен чітко усвідомлювати, що інженерні фахівці становлять 
собою специфічний соціум, професійно-мовленнєва діяльність 
якого характеризується наявністю специфічного комунікативного 
простору, тобто «сукупності сфер мовленнєвого спілкування, в 
якій певна мовна особистість може реалізовувати відповідно до 
прийнятих у цьому соціумі мовних, когнітивних і прагматичних 
правил необхідні потреби свого буття» [5, с. 460]. Виділення 
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комунікативного простору, на думку Т. Васильєвої, є надзвичай-
но важливим параметром для лінгводидактики, оскільки на його 
основі створюються навчальні програми для різних контингентів 
студентів, включаючи студентів інженерного профілю.  

У чому ж полягає комунікативний простір інженерів? На 
думку вченої, він охоплює сфери, у яких інженер реалізовує 
соціально-комунікативні ролі техніка, механіка, технолога, конст-
руктора, системотехніка, винахідника і т. ін. [3, с. 33]. Спілкуван-
ня інженера в такому випадку носить моносоціумний характер, 
що дає можливість науковцям (І. Авдєєва, Т. Васильєва, Г. Леві-
на) виокремити його в «автентичну інженерну комунікацію». Під 
автентичною інженерною комунікацією розуміють моносоціумне 
мовленнєве спілкування між двома чи кількома інженерами, що 
призначене для обслуговування професійної сфери і має специ-
фіку на когнітивному і мовному рівнях. 

Когнітивний рівень мовної особистості інженерного профі-
лю характеризується такими феноменами, як «інженерний мента-
літет», «інженерна комунікація», «когнітивний стиль фахівців 
інженерного профілю». Для лінгводидактики виділення інженер-
ного менталітету, під яким розуміють ступінь сформова-
ності / несформованості професійного мислення, є надзвичайно 
важливим, оскільки інженерний менталітет є домінантним 
критерієм, що впливає на процеси сприйняття і породження 
мовлення взагалі та вивчення мов у процесі довишівської 
підготовки зокрема, у межах інженерної комунікації. Урахування 
існування різних лінгво-когнітивних стилів повинно врахову-
ватися в організації мовної підготовки майбутніх інженерів на 
етапі їх навчання на підготовчому відділенні. Т. Васильєва 
наголошує на важливості для викладача-мовника побачити 
«різницю між дидактичними прийомами навчання в інженерно-
технічному ВНЗ і гуманітарному, який закінчував сам викладач. 
Усвідомлення того, що наші учні за сприйняттям і породженням 
мовлення не такі, як ми, є для нас повною несподіван-
кою» [3, с. 46]. У цьому зв’язку науковці-лінгводидакти (І. Авдє-
єва) здійснюють спроби розробки узагальнених лінгво-когнітив-
них портретів студентів інженерного профілю. Ученою, зокрема, 
визначено такі лінгво-когнітивні особливості іноземних слухачів 
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інженерного профілю, як поленезалежність, аналітичність, 
дедуктивність, рефлективність, абстрактна категоризація і 
гнучкість пізнавального контролю [2, с. 36-37].  

На мовному рівні можна говорити про інженерний дискурс. 
Кожна мовна особистість володіє певним набором знань і 
уявлень, які можуть носити як індивідуальний, так і колективний 
характер. Оскільки, окрім індивідуального досвіду і конкретної 
ситуації смисл значною мірою пов’язаний із професійною, 
соціальною і загалом груповою приналежністю певної людини 
(О. Леонтьєв), а особистість входить у суспільство через соціаль-
ні групи (Є. Тарасов), то окрім двох вищезазначених (індивіду-
ального і колективного), існує ще й «третє» уявлення – «уявлен-
ня, властиве спеціалісту, сформоване на основі знань, обов’яз-
кових для члена професійної групи, професійного соціу-
му» [4, с. 44]. Інженерний дискурс характеризується такими 
ознаками, як однозначність змісту, відсутність різночитань у 
застосуванні термінів, монофункціональність лексики.  

Окрім цього, інженерний дискурс відзначається специфікою 
розв’язання інженерних завдань. Будь-яка інженерна діяльність, 
на думку І. Авдєєвої, характеризується чотирма основними етапа-
ми: 1) формулювання задачі; 2) пошук варіантів рішення; 3) ана-
ліз варіантів рішення; 4) оцінка і вибір рішення [1, с. 183-207]. 
Екстраполяція етапів інженерного пошуку на аналіз текстів 
підручників із фундаментальних і вузькопрофільних дисциплін 
інженерного циклу дозволив виявити універсальну структуру 
інженерних текстів – «архітектоніку інженерного тексту». Для 
лінгводидактики це означає, що архітектоніка інженерного 
тексту / дискурсу, яка є однаково передбачуваною для комуні-
катора й комуніканта і становить собою певний алгоритм, є 
структуроформувальним чинником інженерної комунікації.  

Опора на етапність розв’язання інженерних завдань дозво-
ляє визначити основні професійно-мовленнєві вміння, необхідні 
майбутнім фахівцям для ефективної інженерної комунікації. 
Зокрема, на етапі формулювання задачі важливими є такі вміння, 
як 1) формулювання технічних вимог із використанням стандарт-
них формулювань (володіння усним і писемним мовленням. 
Переважає писемне мовлення); 2) читання креслення – вміння 
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переходити від графічної інформації до словесного опису виробу 
(вся інформація на кресленні згорнута і формалізована. Переважає 
усне мовлення). Для етапу пошуку варіантів рішення важливими є 
вміння словесно описувати схему і взаємодію елементів схеми. 
Для цього необхідно володіти термінологією, що застосовується в 
інженерії, дотримуватися логіки викладу, правильно застосову-
вати засоби міжфразового зв’язку в реченні і абзаці (володіння 
усною і писемною формами наукового монологічного мовлення). 
Для аналізу варіантів рішення необхідне володіння спеціальною 
термінологією у сфері математичного моделювання; вміння 
словесно здійснювати перехід від технічного опису об’єкта до 
формалізованого опису мовами інших дисциплін, зокрема, мовою 
математики, логіки, фізики, техніки (наприклад, якщо необхідно 
дослідити властивості шпильки, її моделюють як пружну балку, 
що зазнає навантажень згинання: технічний об’єкт – шпилька 
(реальний об’єкт), опір матеріалів – балка (ідеальний об’єкт), 
математична модель – формула розрахунку згинання балки 
(володіння усною і писемною формами наукового мовлення). На 
етапі оцінки результатів важливого значення набуває володіння 
термінологією; навички роботи з науково-технічною довідковою 
літературою; вміння написати оглядовий реферат (володіння 
науково-технічним підстилем у писемному монологічному 
мовленні). Формування зазначених професійно-мовленнєвих 
умінь в іноземних слухачів інженерного профілю необхідно 
започатковувати вже на рівні підготовчого відділення i послідовно 
реалізовувати на всіх подальших етапах мовної підготовки у ВНЗ. 

Доцільно зважати на те, що професійно-мовленнєва діяль-
ність інженерних фахівців не обмежується моносоціумною моно-
культурною комунікацією. У випадку співпраці з іноземними 
партнерами характер комунікації інженерів змінюється з моносо-
ціумної монокультурної на моносоціумну міжкультурну. При 
цьому взаємодія відбувається на рівні спільної науково-технічної 
діяльності у сфері ділового спілкування. Основними діадами 
професійно-ділового спілкування є: інженер – замовник, інже-
нер – виробник, інженер – споживач. Відтак, на етапі роботи із 
замовником, виробником, споживачем професійними комуніка-
тивними потребами інженера є володіння професійно грамотним 
зв’язним мовленням для: обговорення труднощів у виконанні 
завдання; формулювання технічного завдання; уточнення техніч-
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ного завдання; здійснення замовлень обладнання і т. ін. для 
забезпечення професійної діяльності; ведення переговорів про 
купівлю, продаж обладнання тощо (володіння усною літератур-
ною і науковою діалогічною формою мовлення, діалогічним мов-
ленням з елементами монологу, навичками ділового спілкування). 

Висновки. Таким чином, проектування портрета мовної 
особистості іноземного слухача підготовчого відділення інженер-
ного профілю дозволяє визначити пріоритети щодо організації 
його мовної освіти – навчання повинно спрямовуватися на 
формування в іноземних слухачів підготовчого відділення 
готовності до професійної комунікації, розв’язання технічних 
завдань, вироблення «інженерного мислення», здійснення 
комунікації в різноманітних мовних ситуаціях. 
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Елена Ковтун 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОРТРЕТА ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
ИНОСТРАННОГО СЛУШАТЕЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 
В статье обосновывается целесообразность учета в организации 

языкового образования иностранных слушателей инженерного профиля 
дифференциальных особенностей портрета их языковой личности. 
Профессиональная составляющая портрета предусматривает обеспечение в 
учебном процессе особого коммуникативного пространства, в котором 
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происходит языковая подготовка слушателя к выполнению социально-
коммуникативной роли техника, механика, технолога, конструктора, 
системотехника, изобретателя. Когнитивный уровень языковой личности 
иностранного слушателя инженерного профиля характеризуется такими 
феноменами, как «инженерный менталитет», «инженерная коммуникация», 
«когнитивный стиль специалистов инженерного профиля». На языковом уровне 
речь идет об инженерном дискурсе. 

Ключевые слова: иностранный слушатель подготовительного 
отделения, инженерный профиль, языковое образование, проектирование, 
портрет языковой личности, профессиональная, когнитивная, языковая 
составляющие. 

Olena Kovtun 

DESIGNING OF LINGUISTIC IDENTITY PORTRAIT OF FOREIGN 
LISTENERS OF PREPARATORY DEPARTMENT  

The article proofs the necessity of relying on differential features of linguistic 
identity portrait of foreign listeners of engineering profile in organization of their 
language education at the preparatory department. The linguistic identity portrait 
embraces professional, cognitive and language components. The professional 
component is viewed as a key one, as predominant task of language education lies in 
ensuring effective realization of a language identity in professional communication. 
The above-mentioned requires creation and implementation in the training process of 
a special communicative environment in which a foreign listener is trained to perform 
socio-communicative parts of a technician, mechanic, technologist, designer, system 
engineer, and inventor. The cognitive level of the linguistic identity of foreign listener 
of engineering profile is characterized by such phenomena as «engineering 
mentality», «engineering communication», «cognitive style of engineering specialists». 
Differentiation of engineering mentality (viewed as a degree of development of 
professional thinking) is extremely important for the methods of foreign language 
teaching because engineering mentality is dominant factor that affects processes of 
reception and production of speech on the whole, and the process of foreign language 
assimilation by listeners of engineering profile at the preparatory department in 
particular. The following lingo-cognitive features characterize foreign listeners of 
engineering profile: field independence, analyticity, ability to deductive thinking, 
reflexivity, abstract categorization and flexibility of cognitive control. Linguistic 
component is associated with engineering discourse. Engineering discourse is 
characterized by such features as simplicity of content, lack of ambiguity in the use of 
terms, monofunctional vocabulary.  

Key words: foreign listener of the preparatory department, engineering profile, 
language education, designing, portrait of linguistic identity, professional, cognitive 
and language components. 
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СПЕЦИФІКА СТАНОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ 
СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 
У статті висвітлено специфіку становлення суб’єктності майбутніх 

учителів музичного мистецтва у вищому навчальному закладі. 
Проаналізовано категорію «суб’єктність» в основних концепціях 
вітчизняної і зарубіжної психології та педагогіки. Визначено період 
навчання у вищому навчальному закладі як сензитивний щодо 
професійного становлення особистості майбутнього фахівця. Розкрито 
основні суб’єктивні властивості особистості педагога-музиканта та 
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ієрархію мотивів становлення майбутнього вчителя музики. Зосереджена 
увага на аналізі самостійності як важливій характеристиці суб’єктності 
студента. 

Ключові слова: суб’єктність, майбутні вчителі музичного 
мистецтва, діяльність, особистісний зміст, саморозвиток, унікальність, 
самостійність. 

Постановка проблеми. Освіта XXI ст. розвивається на 
засадах гуманізації, а, отже, підготовка майбутнього фахівця 
вимагає формування особистості, що володіє широким спектром 
цінностей: загальнолюдських, духовних, матеріальних, професій-
них тощо. Основна мета сучасної освіти, сформульована у 
Національній програмі «Освіта (Україна ХХI століття)», Законі 
України «Про освіту», передбачає розвиток людини як суб’єкта 
діяльності. Сформувати цю властивість в учнів здатен педагог, 
який сам наділений суб’єктністю. Суб’єктність педагога як 
професійна якість, що забезпечує можливість виконання профе-
сійної діяльності на високому рівні, є об’єктом державної полі-
тики, яка виражає соціальне замовлення на підготовку сучасного 
конкурентоспроможного вчителя, що активно сприяє реалізації 
освітніх проектів національного масштабу. Ця ідея знаходить 
висвітлення й у проекті «Концепції гуманітарного розвитку 
України до 2020», зміст якої полягає у створенні сучасної школи, 
здатної розкрити особистість учня, його суб’єктний потенціал. 

Проблема становлення суб’єктності студентів – майбутніх 
учителів музичного мистецтва обумовлена орієнтацією сучасної 
музично-педагогічної освіти на підготовку фахівця як активного 
суб’єкта власної професійної музично-педагогічної діяльності, 
здатного свідомо, відповідально та творчо вирішувати різнома-
нітні проблеми сучасного суспільства. Здатність майбутніх 
учителів музики самостійно приймати рішення в нестандартних 
ситуаціях, вносити корективи в музично-педагогічну діяльність, 
постійно самовдосконалюватися, усвідомлювати особисту 
відповідальність за результати музично-педагогічної діяльності, 
креативність, активність, успішність в оволодінні професією 
багато в чому залежать від рівня сформованості суб’єктності 
студентів-музикантів. 
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Аналіз досліджень і публікацій. Поняття «суб’єктність» 
розглядається з позицій основних концепцій вітчизняної 
психології та педагогіки, у яких людина осмислюється як суб’єкт 
діяльності. Загальною тенденцією, що простежується у працях 
вітчизняних дослідників, є уявлення про те, що саме особистість 
є носієм специфічних властивостей суб’єкта. Суб’єктність вини-
кає на певному рівні розвитку особистості і представляє собою її 
нову системну якість, що визначає специфіку життєдіяльності 
людини. Ідея суб’єктності особистості представлена в роботах 
Б. Ананьєва, О. Асмолова, Б. Братуся, А. Брушлинського, 
В. Петровського, С. Рубінштейна, В. Слободчикова В. Татенко та 
ін. Суб’єктність педагога вивчали Л. Абдалина, І. Бережна, 
О. Волкова, Т. Махрачева, Т. Смолєва та ін. Психологічні особи-
вості студентської молоді досліджували В. Моргун, О. Петелін, 
Д. Фельдштейн та ін. Однак процес становлення суб’єктності в 
майбутніх учителів музичного мистецтва не знайшла належного 
відображення в педагогічній науці, що й складає предмет нашого 
дослідження. 

Мета статті – аналіз теоретико-методологічних засад 
процессу розвитку суб’єктності студентів вищих педагогічних 
закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Музичне 
мистецтво». 

Виклад основного матеріалу. С. Рубінштейн вказує, що 
суб’єктність виявляється не стільки в пізнавальному й діяльніс-
ному ставленні до світу, скільки у ставленні до інших людей. 
Особистісні властивості відображають позицію людини в 
суспільстві й ступінь залучення його до світу людської культури. 
Вихід особистості з рівня «Я-суспільство» на рівень «Я – Ти», 
відкриття іншого як особистості, здатність будувати відносини з 
іншим припускає якісно новий рівень розвитку людини як 
особистості, а саме – його суб’єктності [4]. 

Б. Ананьєв аналізує суб’єктні властивості стосовно зовніш-
нього світу, хоча й припускає зміни людиною самої себе в ході її 
практичної діяльності, але, ймовірніше, з метою посилення 
спрямованого впливу на зовнішній світ, ніж задля зміни себе під 
впливом цього світу [2, с. 247]. 
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У дослідженнях А. Асмолова суб’єктність розглядається як 
одна із системних характеристик діяльності, що розкриває 
внутрішній план останньої. Вищою формою суб’єктності вчений 
вважає особистісний зміст, що надається подіям і діям. Якщо 
людина ставиться до себе як до суб’єкта власної професійної 
діяльності, то виконання цієї діяльності набуває характеру 
вирішення завдання й переноситься на особистісний смисл. 

Розглядаючи проблему суб’єкта психічної активності, 
В. Татенко визначає основні мотиваційно-операційні механізми 
суб’єктності: цілепокладання власного розвитку і себе як регуля-
тора цього процесу; вибір, знаходження, продукування психолог-
гічних засобів для досягнення поставленої мети; виконання 
ухвалених рішень; оцінка результатів і аналіз причин досягнутого 
ступеня успішності; нагромадження індивідуального досвіду, 
фіксація результатів і способів розвитку власної психіки й 
суб’єктних якостей [2]. При цьому, незважаючи на можливі пору-
шення в розвитку даних механізмів, здатність до самосвідомості 
й саморозвитку залишається показниками суб’єктності. 

У теорії самопричинності особистості В. Петровського 
обумовленою характеристикою особистості є суб’єктність – 
причинність індивіда у його відношенні зі світом. «Бути особис-
тістю, – зауважує учений, – означає бути суб’єктом власної 
життєдіяльності, будувати свої контакти зі світом... Бути 
особистістю – означає бути суб’єктом предметної діяльності... 
Бути особистістю – це бути суб’єктом спілкування... Нарешті, 
бути особистістю – означає бути суб’єктом діяльності 
самосвідомості» [1, с. 8-11]. 

Завдання педагогічного дослідження суб’єктності полягають 
не в констатувальному описі наявного буття людини та особли-
востей прояву нею суб’єктних якостей. Воно припускає оцінку 
реального буття особистості з позицій ідеальних уявлень про неї, 
тобто ціннісних відносин, аксіологічного імперативу. Конструк-
тивна оцінка невідповідності реального стану буття ідеальному 
уявленню про неї (реального та ідеального образів «Я») утворює 
протиріччя, що є рушійною силою становлення суб’єктності. Це 
один із провідних варіантів розуміння суб’єктності не як даності 
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певного тимчасового етапу життя людини, а як динамічного, 
процесуального утворення, що має свої причини й наслідки. 

Особливе місце у психолого-педагогічних дослідженнях 
посідає питання суб’єктності педагога. Педагог як суб’єкт здат-
ний перетворювати власну життєдіяльність у предмет практич-
ного перетворення, оцінювати способи діяльності, передбачати 
результати, вносити нововведення. Суб’єктність педагога 
обумовлює його самоосвіту, саморозвиток і креативність. 

У дослідженнях Л. Абдаліної, І. Бережної суб’єктність 
педагога розуміється як активність, спрямована на самопізнання, 
самовизначення, саморозвиток. Найважливішою характеристи-
кою суб’єктності вони вважають її процесуальність, нескінчен-
ність і відкритість, що підкреслює динамічний характер професі-
оналізму. Суб’єктність як вищий рівень розвитку особистості 
сприяє здійсненню природного стану людського потенціалу – 
можливості реалізації [5]. 

Специфіка суб’єктності педагога, на думку О. Волкової [4], 
полягає в тому, що вчитель ставиться не тільки до себе як до 
суб’єкта власної діяльності, але й до учнів як до суб’єктів їх 
власної діяльності. Учена пропонує структуру суб’єктності педа-
гога, що утворюють такі компоненти: свідома творча активність, 
здатність до рефлексії, усвідомлення власної унікальності, 
розуміння й прийняття іншого. 

Провідним мотивом розвитку суб’єктності педагога, на 
думку Т. Махрачевої, є мотив самоствердження у професійних 
відносинах. Усвідомлення значущості педагогічної професії 
пов’язане з освоєнням змісту педагогічної діяльності як сфери, у 
якій особистість може повністю самореалізуватися; потреба в 
продуктивній педагогічній діяльності, у результаті якої 
розвивається суб’єктність студентів, виступає як потреба в 
самореалізації. 

Т. Смолєва вважає, що суб’єктна позиція сучасного педагога 
виявляється в таких аспектах: світоглядному (ставленні до люди-
ни, до світу в цілому); дидактичному (знання різноманітних 
концепцій навчання і виховання); методичному (уміння вибирати 
ефективні технологічні прийоми навчання та виховання); дослід-
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ницькому (володіння навичками дослідно-експериментальної 
діяльності) [6]. 

Період навчання у вищому навчальному закладі розгляда-
ється в контексті підготовки майбутніх фахівців як період 
професійного становлення. Це індивідуалізоване становлення 
професійно значущих якостей і здібностей, професійних знань і 
вмінь, активне якісне перетворення студентом свого внутрішньо-
го світу, що призводить до принципово нового способу життєді-
яльності – творчої самореалізації в освітній і професійній 
діяльності. Джерелом професійного становлення студента універ-
ситету є протиріччя між досягнутим рівнем його актуального 
розвитку як суб’єкта власної освітньої й професійної діяльності 
та вимогами, пропонованими не тільки освітнім простором 
університету, але й образом «Я – майбутній професіонал», 
представленим у свідомості студента. Тому професійне станов-
лення студента університету має власну освітню траєкторію, що 
включає траєкторію особистісного зростання. Професійне станов-
лення студента університету є одним із моментів становлення 
його суб’єктності. 

Теоретичною підставою для вивчення студентства в бага-
тьох дослідженнях виступає концепція Д. Фельдштейна про 
розвиток особистості зростаючої людини в контексті соціалізації, 
яку він пов’язує з домінуванням діяльності із засвоєння норм 
взаємовідносин між людьми та формуванням їх ціннісних орієн-
тацій [7]. У цьому віці можна простежити розвиток самореалізації 
студента у зв’язку з його професійною самовизначеністю. 

Г. Мухаметзянова вважає, що розвиток суб’єкта в студент-
ський період визначається зміною основних видів діяльності, 
насамперед загальноосвітньої на освітньо-професійну [4]. Суб’єк-
тність визначається співвідношенням компонентів соціальної 
активності, бо саме в цей період відбувається розвиток студента 
як суб’єкта пізнання, спілкування і праці. Ускладнення структури 
суб’єкта діяльності обумовлено обставинами сучасного суспіль-
ства, що висуває перед дорослою людиною завдання безперерв-
ного вдосконалення своїх знань і основ професійної майстер-
ності, розширення сфери спілкування. У період ранньої 
дорослості будується власний спосіб життя, відбувається 
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засвоєння професійних ролей, включення в усі види соціальної 
активності. Студентство розглядається як соціально-вікова 
категорія, що, відповідно до періодизації Б. Ананьєва [2], нале-
жить до другої стадії юності, а за Д. Фельдштейном – пізнього 
періоду юності [7]. 

Самореалізація студентів-музикантів характеризується 
можливістю успіху в музичній і педагогічній творчості, знаход-
женням стрижня у професійній діяльності й активній життєвій 
позиції. Емоційне й мотиваційно-ціннісне ставлення до себе 
визначає поведінковий аспект професійної самосвідомості 
педагога. Основним механізмом цієї підструктури є задоволеність 
майбутнього вчителя музики своєю професійною діяльністю, де 
під задоволеністю розуміється співвідношення мотиваційної 
сфери особистості педагога і можливості успіху діяльності з 
реалізації провідних мотивів [4]. 

У студентському середовищі різні мотиви пояснюють пове-
дінку. За О. Петеліним, ієрархія мотивів становлення майбутньо-
го вчителя музики включає чотири складові: 

1. Потреба в отриманні професії вчителя музики – психоло-
гічний стан, що супроводжується спрямованою активністю та 
створює передумову до навчальної музично-педагогічної діяльно-
сті, але не визначає її характеру (потреба в нових враженнях, 
потреба в оволодінні музично-професійними знаннями та 
вміннями тощо). 

2. Потреба в музично-естетичному осягненні навколишньо-
го світу, що розгортається в активній творчій музично-педаго-
гічній діяльності особистості. 

3. Значущість обраної професії для себе (суб’єктивна) і для 
інших (об’єктивна) дає підстави для появи нових мотивів у 
навчальній музично-педагогічній роботі: 

– пізнавальні мотиви – спрямованість на роботу з дослід-
жуваними музично-педагогічними та іншими об’єктами; 

– соціальні мотиви – спрямованість на взаємодію з педаго-
гом, студентами, соціальним середовищем, а також на результат і 
схвалення навчання, соціальний успіх; 
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– технологічні мотиви – спрямованість на надбання 
ефективних способів, методів, технологій пізнання музично-
педагогічних об’єктів. 

4. Потреба у професійній і особистісній самостійності 
зростає й домінує у процесі задоволення нижчих потреб. Вона 
проявляється у спрямованості музично-педагогічної діяльності на 
вивчення та подолання педагогічної музичної та життєвої 
реальності [4]. 

Вирішальне значення у студентський період має емансипа-
ція як перехід від залежності до незалежності, що демонструється 
студентами через прагнення до самостійності. Самостійність є 
важливою характеристикою суб’єктності студента. С. Рубін-
штейн характеризує самостійність як «свідому вмотивованість 
дій та їх обґрунтованість, несхильність до чужих впливів, 
здатність людини передбачати власне об’єктивні підстави для 
того, щоб діяти так, а не інакше» [7]. 

Дане визначення найбільшою мірою відображає сутність 
самостійності як однієї із суб’єктних властивостей особистості. 
Самостійність інтегрує в собі як активні, діяльнісні (активність, 
ініціативність, саморух), так і гносеологічні, споглядальні (свідо-
мість, рефлексивність, теоретичне мислення) характеристики 
суб’єктності. Самостійність студентів-музикантів проявляється у 
творчій активності (концертна музично-виконавська діяльність, 
створення творчих колективів), в умінні добирати раціональні 
методи дослідницької діяльності (контролювати хід і результати 
її виконання), в умінні ставити й вирішувати завдання творчо-
аналітичного сприйняття музичного твору. 

Можна визначити такі рівні розвитку самостійності 
студентів-музикантів: 

1) дезінтегрована самостійність. Студенти, маючи окремі 
навички, формування яких передбачається навчальною програ-
мою, не здатні застосовувати їх у межах навчального процесу. 

2) сугестивна самостійність. Застосування студентами 
засвоєних виконавських навичок механічно підпорядковане цілям 
навчального процесу.  
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3) інтегрована самостійність. Студенти активно застосову-
ють власні виконавські навички, що формуються. При цьому 
саме їх формування усвідомлюється ними як самоцінна мета [4]. 

Визначають також зовнішні й внутрішні ознаки самостійно-
сті студентів-музикантів. До зовнішніх ознак належать: плануван-
ня концертної діяльності, розучування музичних творів без 
особистої участі викладача, систематичний самоконтроль за 
ходом і результатом роботи, її наступне коректування й удоско-
налення. Внутрішню сторону самостійності становлять потребо-
во-мотиваційна сфера, розумові, фізичні й морально-вольові 
зусилля студентів, спрямовані на досягнення цілей без сторонньої 
допомоги. Розрізняється самостійність у процесі відтворювальної 
діяльності, що функціонально є первинною формою самостій-
ності, і творча самостійність, вищим рівнем якої є самостійна 
постановка та вирішення проблем [4]. 

Загальна мета музично-педагогічної освіти полягає у 
створенні в майбутнього педагога уявлення про особистісний і 
музично-педагогічний досвід, який він повинен набути у 
студентський період, щоб відбулася його «особистісна адаптація» 
у майбутній професійній діяльності [4]. Можна виділити такі цілі 
студентів – майбутніх учителів музики: 1) готовність до 
професійної музично-педагогічної діяльності; 2) становлення 
суб’єктної позиції вчителя в системі професійної підготовки; 
3) визначення траєкторії життєдіяльності й самоактуалізації. 

Суб’єктність студентів виникає на певному рівні розвитку 
цільових орієнтирів і представляє системну якість, що детермінує 
специфіку зовнішньої поведінки суб’єкта освітньої діяльності. У 
результаті внутрішніх кількісних змін у суб’єкта виникає нова 
здатність – усвідомлено здійснювати зміни в навколишній 
дійсності та усередині самого себе. 

У студентському віці яскраво проявляється прагнення до 
професійно-особистісного саморозвитку. Саморозвиток особис-
тості студента-музиканта – це результат соціально організованого 
освітнього процесу в системі взаємин «студент – викладач – 
студент», у якій студент розвивається під впливом енергії 
суб’єктності. Від ступеня суб’єктного цілеспрямованого 
включення студента у процес «події» з іншими особистостями 
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залежить стійкість його суб’єктності. У студентському віці 
суб’єктність будується на основі розширення можливостей 
освітньої й педагогічної діяльності. 

Висновки. У цілому суб’єктність студента-музиканта 
розглядається як якість особистості, що виражається в здатності 
перетворювати навколишній світ і самого себе, у здатності до 
самореалізації в освітньому середовищі, творчій активності в 
різних проявах музично-педагогічної діяльності. Рівень 
суб’єктності студентів-музикантів у вищому навчальному закладі 
проявляється: у спрямованості знань і вмінь у русло практичної 
діяльності; в осмисленні суб’єктних результатів і дій; у виборі 
мети вироблених перетворень; відборі змісту й засобів 
здійснення самоорганізації. Суб’єктність у студентському віці 
створює оптимальні умови для досягнення вершин особистісного 
розвитку і закладає фундамент для прояву творчої індивіду-
альності майбутнього вчителя музики. 
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Виктория Григорьева  
СПЕЦИФИКА СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТОВ – 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
В статье рассматривается специфика становления субъектности 

будущих учителей музыки в высшем учебном заведении. Проанализирована 
психолого-педагогическая литература по субъектной проблематике, которая 
становится приоритетным направлением в изучении механизмов личностно-
профессионального развития специалистов. Отмечается, что субъектность 
учителя музыки оказывает определяющее влияние на развитие личности 
ученика. Раскрывается субъектность студента-музыканта через систему 
профессиональных мотивов и стремление к самостоятельности, а также 
определяется как качество личности, которое выражается в способности 
преобразовывать окружающий мир и самого себя, в способности к 
самореализации в образовательной среде, творческой активности в различных 
проявлениях музыкально-педагогической деятельности. В статье 
характеризируется специфика профессии учителя музыки, подчеркивается её 
связь с музыкальным искусством как видом художественного творчества. 

Ключевые слова: субъектность, учитель музыки, деятельность, 
личностный смысл, саморазвитие, уникальность, самостоятельность. 

 
Victoriya Grigoryeva 

SPECIFICS OF SUBJECTIVITY FORMATION OF STUDENTS - FUTURE 
MUSIC TEACHERS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
The article deals the specifics of subjectivity formation of future music teachers 

in higher educational institutions. Psychological and pedagogical literature on 
subjective issues, which is becoming a priority in the study of the mechanisms of 
personal and professional development of specialists, is analyzed. It is noted that 
subjectivity of music teacher has a decisive influence on the development of pupil’s 
personality. Subjectivity of students-musicians through a system of professional 
motives and the desire for independence are reveals; and it is also defined as the 
quality of the individual, which is reflected in the ability to transform the world and 
oneself, the ability to self-realization in the educational environment, creative activity 
in various forms of musical and pedagogical activities. The article causes the 
specificity of the profession of music teacher, stresses its connection with the music as 
a kind of art, which is inseparably connected to the music and pedagogy. 

Key words: subjectivity, music teacher, activities, personal meaning, self-
development, uniqueness, independence. 
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АКСІОСФЕРА УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ СВЯТ 
 

У статті аналізується зміст українських народних свят і 
переконливо доводиться, що він розкриває прагнення людини до 
сповідування загальнолюдських і національних цінностей – справедливості, 
радості за ближнього, взаємопідтримки та взаємодопомоги, надії на 
краще майбутнє та щасливу родину, мир і злагоду, порозуміння, 
працьовитість, шанобливе ставлення до природи, зв'язок поколінь тощо. 

© В. Ірклієнко, 2015 
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Саме такі цінності є сьогодні пріоритетними у вихованні молодого 
покоління та духовно-моральному розвитку особистості. 

Ключові слова: народне свято, духовно-моральний розвиток, зміст 
народного свята, цінності (загальнолюдські, національні). 

 
Постановка проблеми. Сучасний етап життя України 

характеризується політичними, економічними, духовними 
змінами, пов’язаними з утвердженням державності і 
суверенітету. Соціальне оновлення суспільства передбачає 
активізацію духовного потенціалу народу. 

Сучасні соціологічні концепції акцентують увагу на 
руйнівному впливові інформаційного суспільства на людську 
особистість. Активізуються технократичні тенденції, виникає 
«технічна цивілізація», «ділова культура», нівелюється 
особистість, що дегуманізує суспільство, заперечує естетична та 
духовне начало в багатьох сферах людського життя. Процеси 
модернізації в суспільстві обумовлюють до деякої міри зміни у 
внутрішньому світогляді людини, в її духовних орієнтаціях у бік 
дегуманізації, які виражаються у пропагуванні культу грошей, 
жорстокості, розпусти. Духовні цінності – добро, совість, 
милосердя – відходять на другий план, а найціннішим стає культ 
грошей, жорстокості, багатства за будь яку ціну. Революція 
гідності довела, що суспільство потребує суспільної уваги та 
державного захисту моральної, відповідальної, чесної, порядної 
особистості. Духовно-моральне виховання українського 
громадянина має бути зорієнтовано на загальнолюдські та 
національні цінностей, високі ідеали у своєму життєвому 
самовизначенні, на прагнення духовного саморозвитку й 
самовдосконалення, щоб у відповідних ситуаціях і обставинах 
виявити свої найкращі якості. З огляду на вищезазначене базисні 
культурні цінності суспільства мають стати перешкодою 
руйнування не тільки людського образу в цілому, а й психіки з її 
інтелектуально-емоційними законами. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема духовності та 
морального виховання завжди була важливою у наукових розвід-
ках філософів, педагогів, культурологів, у творчій діяльності 
мистецьких авторитетів, зокрема Г. Ващенка, М. Драгоманова, 
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М. Монтесорі, Лесі Українки, С. Русової, Г. Сковороди, 
М. Стельмаховича, В. Сухомлинського, К. Ушинського, 
Т. Шевченка тощо. Проблеми духовно-моральних ціннісних 
орієнтацій висвітлюються в низці сучасних наукових праць 
І. Беха, В. Болгаріної, А. Гурової, І. Зязюна, Н. Іванової, 
М. Мельничук, Л. Москальової, Л. Сохань О. Єрмоленко тощо. 

Зазначимо, що духовні орієнтири суспільства, держави, 
нації представлені у національній системі виховання, 
національних традиціях, які відстоювали М. Грушевський, 
М. Драгоманов, І. Огієнко, С. Русова, В. Сухомлинський. Аналіз 
рис української ментальності дозволяє говорити про те, що 
більшості з них властивий естетичний фактор (Д. Чижевський, 
О. Кульчицький, Г. Сковорода, І. Юрас). Тому повернення до 
культурних надбань народу, відкриття забутих пам’яток, 
повернення видатних імен учених, композиторів, художників, 
політиків забезпечує сприятливі умови для розвитку особистості. 

Мета статті – довести, що народні свята, які побутують на 
території України, є основою процесу духовно-морального 
розвитку особистості. 

Виклад основного матеріалу. Суттєве місце серед 
духовних та естетичних цінностей займають українські народні 
свята як невід'ємний компонент національної культури. Різні 
аспекти становлення, розвитку та функціонування народних свят 
висвітлені у роботах М. Арандаренка, Ф. Вовка, О. Воропая, 
С. Килимника, О. Ковальчук, Г. Маковій, М. Маркевича, 
В. Пасека, В. Скуратівського, В. Соколова, П. Чубинського тощо. 
Народні свята, які побутують на Україні, дають дитині цілісне 
уявлення про художню картину світу, встановлюють зв'язок 
мистецтва з життям. Це обумовлюється тим, що народні традиції 
і звичаї характеризуються поліфонічним впливом на особистість, 
синтетичним використанням засобів музичного і літературного 
фольклору, народних танців і ігор, декоративного, прикладного, 
театрального, хореографічного мистецтва. Всі види мистецтва, 
представлені у народних святах, відображають систему знань про 
оточуючий світ, розкривають переживання особистості стосовно 
дійсності і мають однаковий зміст, мету, ідею, сюжети. Спільні 
категорії – темп, тембр, динаміка, ритм, імпровізація – являються 
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синтезуючим фактором мистецтвознавчих аспектів народних 
традицій і обрядів. Народне свято – це урочиста, знаменна, 
важлива подія у житті людини. Людина здавна намагалася 
прикрасити важливі події у своєму житті і протягом багатьох 
століть викристалізувалася сучасна система народних свят, яка 
побутує на Україні і зокрема на Полтавщині. 

Ознайомлюючи дитину з народними святами, які на 
сьогодні побутують на території України, констатуємо, що у їх 
змісті знаходимо поєднання двох культур – язичеської 
(поганської, дохристиянської) і християнської. Протягом 
багатьох віків відбувався процес взаємопроникнення, 
взаємозбагачення культур, намагання зрозуміти, прийняти чи 
відторгнути ті чи інші знання, символи, атрибути, алгоритм 
ритуалів та обрядів. Але на сьогодні ми маємо систему народних 
свят, яка відображає специфіку світосприйняття українця, його 
відношення зі всесвітом, з природою, суспільством, людиною і 
відображає синкретичне поєднання двох релігій (дуалізм).  

Зазначимо, що народні свята представлені родинно-
обрядовими та календарно-обрядовими. Основою родинно-
обрядових свят є ті події, які стали основними, головними в 
особистому, родинному житті людини: народження, одруження, 
поховання. Недарма в народі говорять: «На людину у житті 
дивляться три рази – коли вона народжується, коли вона 
одружується і коли вона помирає».  

Основою календарно-обрядових свят є своєрідний календар 
річного циклу, який залежав від сонцевороту та сонячної сили, 
від аграрного календаря, хліборобських уявлень. Саме це 
дозволило нашим пращурам  чітко фіксувати зміни у природі, 
прогнозувати температурні режими, завбачувати погоду. 
Українці ставилися до природи як до живого організму, 
вважаючи себе його частиною. Тому людина існувала у природі 
за її законами, у любові і гармонії і приймала її як живу істоту. 
Наділення богів (Перуна, Даждьбога, Хорса, Велоса (Волоса), 
Стрибога, Ладу, Ладо, Ярило тощо) людськими якостями та 
зовнішністю, звертання до сил природи (наприклад, до Мороза-
Морозенька) як до живих істот свідчить про те, що протягом 
багатьох віків наші пращури сповідували віру у природу, яка їх 
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годувала і оберігала. Тому господарське життя чітко регламен-
тувалося календарно-святковою структурою і відповідно 
календарно-обрядові свята поділяються на зимові, весняні, літні 
та осінні відповідно до пір року. 

Розкриваючи зміст народних свят слід підкреслити їх 
спрямованість на виховання загальнолюдських якостей: 
справедливості, правдивості, чуйності, співчуття, вдячності; 
працелюбства, на гармонізацію відносин між колективом і 
особистістю, між особистістю і державою, між особистістю та 
природою; на розвиток і становлення духовної особистості.  

Зрозуміло, що святкування сьогодні деякою мірою 
відрізняється від святкування багато років тому, але духовні 
цінності, прагнення людини залишаються традиційно незмінними 
– свобода, родина, рідний край, його процвітання, щасливе дитя у 
мирі та злагоді. Наприклад, свято Катерини (7 грудня) традиційно 
вважається святом дівочої долі, але в той же час побачимо у 
ньому свято дівчинки, дівоньки, яка повинна бути лагідною, 
доброю, виваженою, толерантною, повинна відповідно 
поводитися і спілкуватися, естетично одягатися, бути гарною 
господинею, знати і у майбутньому уміти виконувати традиційні 
функції української жінки. 

Свято Андрія (13 грудня) доцільно розглядати як свято 
хлопчика, юнака, тим більше, що ім’я Андрій з грецької 
перекладається як «чоловік», «муж». Важливо підкреслити 
чесноти, риси характеру хлопця, показати традиційні види 
діяльності чоловіка, його роль у функціонуванні родини, 
громади, його відповідальність, мужність, сміливість. 

Не менш цікавим є свято Наума, яке припадає на 14 грудня і 
яке на сьогодні майже не святкується. А в народі вважалося, що 
Наум – покровитель знань, доброчинства і розуму. Про нього 
говорили: «На Наума наука на ум іде». Саме цього дня батьки 
відправляли дітей до школи, у ремісничих цехах при братствах 
майстри набирали собі учнів, відбувалися професійні посвяти, 
починали освоювати музичні інструменти (вчилися грати на 
бандурі, сопілці). Це було пов’язано з переконаністю людей в 
тому, що початок занять саме у цей день сприятиме успішному 
засвоєнню знань. Це свідчить про шанобливе і поважне ставлення 
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до людини розумної, мудрої, здатної прийняти відповідальне 
життєве рішення. 

Не менш важливим є свято Миколая (19 грудня). У народі 
це найулюбленіший святий і саме йому присвячені дві дати у 
рік – зимою і весною. Вважається, що він рятує мореплавців та 
утопаючих, звільнює засуджених, опікується тваринами. Але 
особливо він любить дітей і малеча чекає від Миколая подарунок, 
який дарується тільки слухняним діткам за усі добрі справи, що 
зробили дітлахи протягом року. Важливим є те, що саме в цей 
день ми говоримо дитині як ми її любимо, що вона найкраща у 
світі, бо дитина має відчувати любов до себе, її необхідність та 
значущість у житті дорослих. 

Найбільш яскравими, театралізованими, мистецькозабарвле-
ними є зимові свята – Різдво), Щедрий вечір (Щедра кутя, Малан-
ка), Новий рік (Василя), Водохреща (Йордана, Водощі), 
Стрітення, Масляна. Після закінчення роботи на землі вільного 
часу було вдосталь, то його заповнювали народними святами, які 
мали функції захисту людей від впливу злих сил, особливо 
небезпечних у цей період, забезпечення добробуту й щастя сім’ї у 
наступному році, визначення перспективи на майбутнє тощо. 
Обряди колядування, «Водіння Кози», «Вертеп», щедрування, 
посипання спрямовані на прославляння, віншування, поздоров-
лення господарів та їх дітей, прославлянні їх чеснот – працьо-
витості, любові до ближнього, мудрості, виваженості тощо. 
Вважалося, що чим більше до хати завітає привітальників, тим 
щедрішим буде врожай, тим багатшим буде господарство, тим 
щасливішою буде родина. Це єднало сім’ю, громаду, 
підкреслювало зв’язок поколінь, наступність традицій поведінки 
та спілкування. 

Весняні святкування базувалися на поклонінні силам 
природи, возвеличуванні Сонця, Весни, прославлянні Землі-
годівниці; символізували початок нового через тепло і світло, які 
дають життя і сподівання на хороший врожай, успішність у своїй 
діяльності. Життєве ставлення до весняних свят – це розуміння і 
усвідомлення людиною нового: нового етапу у житті, нового 
виду діяльності, нових подій, нових зустрічей, що є важливим для 
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прогнозування своєї подальшої долі, виваженого ставлення до 
прийняття рішень, усвідомлення власних дій. 

Центральним святом літнього циклу є свято Івана Купала (6 
липня) як поклоніння силам природи через культи води, вогню, 
через виконання обрядів плетіння вінків, стрибання через вогонь, 
збір трав, через наділення природи магічними властивостями. А 
ще це свято пов’язано з пошуком особистого щастя, надіями на 
щасливе майбутнє у колі родини. 

Важливим елементом життєдіяльності українців восени є 
збирання врожаю, якого вони чекають протягом багатьох місяців. 
Жнива – пора тяжкої праці, але воднораз і найщасливіший час 
для селянина-хлібороба, який радіє врожаєві – основі його добро-
буту. У жнивах розрізняють початок жнив – зажинки, самі жнива 
та закінчення обжинки. У зв'язку з цим групуються і основні 
обрядові дії. Важка іноді виснажлива праця на землі, працьовитий 
господар, підтримка один одного, взаємодопомога, вдячність 
Землі і силам природи за багатий врожай, радість за результати 
своєї праці – саме такі цінності складають основу осінніх свят.  

Висновки. Досліджуючи проблему духовно-морального 
виховання у контексті сучасності, слід зазначити, що 
відбувається нівелювання поняття добра, совісті й милосердя, для 
декого багатство є найвищою цінністю, його досягнення можливе 
будь-якими засобами, за будь-яку ціну. Чесна, порядна, 
працьовита, розумна людина виявилася поза суспільною увагою 
й державного захисту. 

Зазначимо, що система народних свят знайомить нас із 
цікавим і неповторним світобаченням наших пращурів, показує 
святочне ставлення до природи, їх знання про людину, закони 
моралі, почуття. Якщо ми хочемо зрозуміти, хто ми, що нас 
єднає, що зробило нас великою нацією, якщо ми хочемо стати 
кращими, досконалішими, ми маємо знати нашу історію, 
культуру, традиції. 

Народні свята містять духовні цінності нації, розкривають 
пріоритети духовного виховання підростаючого покоління, їх 
підготовка дає підстави для створення умов реалізації духовного, 
інтелектуального, художнього, організаторського, творчого 
потенціалу особистості. Основним напрямком роботи педагога 
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має стати допомога особистості в усвідомленні особливості своєї 
індивідуальності, свого внутрішнього світу, визначення своїх 
можливостей у процесі різноманітних видів діяльності, яка має 
базуватися на визнаних загальнолюдських духовних цінностях 
української нації. 
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Виктория Ирклиенко 
АКСИОСФЕРА УКРАИНСКИХ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ 
Процесс национально-культурного возрождения расширяет возможнос-

ти отстаивания самобытности национальной культуры как неотъемлемого 
элемента европейской культуры. В статье раскрываются общечеловеческие и 
национальные ценности, закодированные в системе народных праздников. 
Последние отражают 1) специфику мировосприятия украинца, его отношения 
с природой, обществом и человеком; 2) дуализм украинского религиозного 
мировоззрения; 3) объединяют различные виды искусства (музыкальное, 
изобразительное, театральное, хореографическое, литературное), что создает 
условия для формирования духовного потенциала личности – высочайшей 
ценности нации.  

Анализ содержания народных праздников позволил констатировать, что 
оно раскрывает стремление человека к исповеданию общечеловеческих ценнос-
тей – справедливости, радости за успехи ближнего, взаимоподдержки и 
взаимопонимания, надежды на лучшее будущее и счастливую семью, мира, 
преемственности поколений, прославляет трудолюбие, уважительное отноше-
ние к природе. Например, праздник Екатерины (7 декабря) традиционно 
считается праздником девушек, где опоэтизируется женский идеал (нежность, 
доброта, сдержанность, красота, гостеприимство, хозяйственность и т.д.); 
праздник Андрея (13 декабря) прославляет мужские добродетели (ответст-
венность, мужество, смелость, ловкость и др.); праздник Наума (14 декабря) 
воспевает знания, разум, мастерство. Именно такие ценности являются 
сегодня приоритетными в духовно-нравственном воспитании подрастающего 
поколения. 

Ключевые слова: народный праздник, духовно-нравственное развитие, 
содержание народного праздника, ценности (общечеловеческие, национальные). 
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Viktoriia Irkliienko 
AXIOSPHERE OF FOLK HOLIDAYS 

The process of national and cultural renaissance increases the possibility of 
defending national identity and preserves its culture as a necessary element of 
European culture. In the article the importance of spiritual development of personality 
is notes; leveling of spiritual priorities of Ukrainian nation that is caused by socio-
political, economic, cultural and historical reasons is stated. 

Today we have a system of national holidays that reflects the specific worldview 
of Ukrainian, his relationship with the universe, nature, society and man. Folk holiday 
syncreticaly combines music, fine arts, theater, dance, literature, reproduces and 
deepens the emotional and aesthetic, artistic and creative, modal and intellectual 
components of social consciousness, creates conditions for the effective development 
of natural inclinations and talents of every citizen of the state, the formation of 
spiritual potential of the personality – the highest values of the nation. Thus, St. 
Catherine’s Day (December 7) is traditionally considered a girlish holiday that 
praises female ideal (gentleness, kindness, balance, tolerance, beauty, hospitality, 
housekeeping skills, etc.); St Andrew’s Day (13 December) as the holiday of boys and 
young men glorifies male virtues (responsibility, courage, heroism, agility, 
determination, commitment, etc.); St. Nahum’s Day (14 December) praises knowledge, 
intelligence, mastery and professionalism. 

Analyzing the whole content of national holidays, we can state that it reveals 
the human desire to profess universal values – justice, joy for the neighbor, mutual 
support and mutual aid, hope for a better future and a happy family, peace and 
harmony, understanding, hard work, respect for nature, liaising generations etc.. Such 
values are now a priority in the education of the younger generation, spiritual and 
moral development of the individual. 

Keywords: national holiday, spiritual and moral development, content of 
national holiday, values (generally human, national). 
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ПЕДАГОГІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ЕТИКА 
 
 
 
УДК 811:173:39(477)              Олена Семеног, 

м. Київ 

ЕТНОЕСТЕТИКА МОВИ УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ  
 
У статті крізь призму педагогічної аксіології окреслюється 

семантико-функціональне наповнення назв спорідненості, зокрема лексем 
«батьки», «батько», «мати», «діти», «дiдусь», «бабуся». Доводиться, що 
знання етноестетичного, етнопсихологічного, виховного наповнення назв 
спорідненості дозволяє увиразнити родинні мiжпоколiнні традиції, серед 
яких – тpадицiї культу і честi pоду, pодинної злагоди, етикету стосункiв 
мiж членами pодини. Етноестетику назв спорідненості важливо 
розглядати у взаємопов’язаному ланцюгу «родина – родинні виховні 
традиції – рідний край – держава». Осмислення, засвоєння, збеpiгання і 
pозвиток філософсько-психологічної мудрості pодинних виховних 
традицій укpаїнського та iнших наpодiв є важливим засобом зміцнення 
нацiнальної свiдомостi, утвеpдження ноpм і цiнностей родини та 
держави загалом.  

Ключові слова: родина, родиннi виховнi традиції, етноестетика, 
батько, мати, дитина, дід, баба, цінності особистості.  

 
Постановка проблеми. Моральне здоров’я, моральний дух 

молодих громадян України значною мірою залежить від кожного 
з нас, від наших українських родин, родинного слова, родинної 
молитви. Родинному слову вiрять, ним благословляють. Науковці 
доводять, що назва мови походить вiд давнього слова «молвь», 
«молвити», «молитися», що означає «освiтитися», «стати чисти-
ми». У цьому Словi звучить наказ до нас: «Пiзнай самого себе» 
(Г. Сковорода), «пiзнай себе, свiй рiд, свiй народ, i ти пiзнаєш 
таємницi Всесвiту» (М. Ткач). Особлива роль етноестетики мови 
родини в час глобалізаційних процесів, інтенсивних кроскуль-
турних комунікацій, важкої війни на сході України, в час 
героїзму наших воїнів і зневіри в загальнолюдських цінностях; 
пізнання її сприяє розвитку гуманності, шляхетності українського 
народу. У концепті «родинність» таїться енергія культури як 

© О. Семеног, 2015 
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сьогодення, так і минулих епох, – слушно зазначає Т. Усатенко 
[12, с. 91]. З пошани до родини в усьому світі відзначають 
Міжнародний день сім’ї, День матері, День Батька. 

Аналіз досліджень і публікацій. Ціннісні здобутки укpаїн-
ської pодинної педагогiки крізь призму етнолінгвістики, фольк-
лору, українознавства розкрито в наукових студіях М. Вовк, 
Я. Гарасима, В. Жайворонка, С. Єрмоленко, В. Кононенка, 
В. Конобродської, Л. Мацько, Н. Сивачук, М. Стельмаховича, 
В. Ужченка, Д. Ужченка, Т. Усатенко, Т. Яценко та ін. Специфіку 
родинної педагогiки у школi та сiм’ї досліджують Т. Мацейкiв, 
Є. Сявавко, А. Кузьмінський, В. Омеляненко, В. Поставний, 
Ю. Руденко та iн. З метою розвитку мовно-естетичної, 
комунікативної культури особистості до програми з української 
мови, зокрема, профільного рівня старшої школи, включено такий 
блок, як «Мовне родинознавство» [9], мета якого – сприяти 
формуванню умінь виконувати етнолiнгвiстичнi дослідження, 
проводити самостійну пошукову роботу з етнолінгвокультури 
рідного краю. 

Мета статті. З урахуванням напрацювань дослідників [3; 5; 
6; 7; 9; 12], словників [1; 2; 8], матеріалів фольклорно-етно-
графічних експедицій на Сумщині розглянемо етноестетичне, 
етнопсихологічне, виховне наповнення назв спорідненості. 

Виклад основного матеріалу. В основу родинної педаго-
гiки покладено родиннi мiжпоколiннi традицi. Повною мipою це 
вiдобpажається в наpодних сентенцiях: Вся pодина вмiстi, так i 
душа на мiсцi; Хоч і по коліна у воду, аби до свого роду; Люби 
pодичiв своїх, не залишай в бiдi пpиятеля свого. Давньоруське 
слово родъ завжди функцiонувало з низкою значень: «сукупнiсть 
поколiнь», «сiм’я», «велика патрiархальна сiм’я». Багатозначність 
цього iменника стала основою для утворення з допомогою 
префiкса у- і загальнослов’янського слова urod – «народжений не 
в рід» («той, хто чимось вiдрiзняється вiд iнших в ро-
ду») [5, с. 234]. Звiдси в одних мовах – позитивна (пор. укр. врода 
– краса, пол. uroda – краса, чес. urod – урожай), в iнших – 
нейтральна або навіть негативна семантика (пор.: в укр. врода – 
краса, рос. урод – людина з фiзичними вадами): згадаймо 
приказку «Так йому на роду написано». 
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Сеpед мiжпоколiнних тpадицiй видiляємо тpадицiї культу і 
честi pоду, pодичiвства, pодинної злагоди, pодинної солiдаpностi, 
етикету стосункiв мiж членами pодини. Мiжпоколiннi тpадицiї 
вiдобpаженi в семантиці лексем «батьки», «батько», «мати», 
«діти», «дiдусь», «бабуся».  

Зокрема, лексему «батьки» тлумачать так: батько і мати 
своїх дітей; предки. У значенні батьки уживають також складні 
слова батько-мати, отець-мати, батько-ненька, отець-ненька. 
Ці слова пишуть через дефіс; вони позначають близькі за змістом 
поняття, символізують родину, домашнє вогнище (Не послухаєш 
батька-матері, то навчить тебе лиха година), є невід’ємними 
компонентами весільного вербального коду (Батько-мати 
просили і я прошу: Приходьте на весілля!).  

Тpадицiйна моpаль ґpунтується на автоpитетi батькового 
слова: Хоч батько i скупий на слово, але воно є законом; Не 
навчив батько, не навчить і дядько; Отець по-батьківськи поб’є, 
по-батьківськи й помилує, Не той батько, що породив, а той, що 
до ума довів. Батько виступає захисником пpиpодного стану 
дитини, уособлює гiднiсть, свободу i стiйкiсть духу свого pоду, 
фоpмує в дiтей такi фiзичнi i вольовi якостi, як витpивалiсть, 
незламнiсть духу, дисциплiнованiсть, пpацелюбство.  

У словнику української мови подана така характеристика 
лексеми «батько»: чоловік стосовно своїх дітей; перен. 
основоположник якого-небудь учення; шанобливе називання 
козацької старшини, отаманів тощо; ввічливе звертання до 
людини похилого віку [8, с. 56]. Наявні й такі синоніми до 
лексеми «батько»: тато, батя, отець, неньо, панотець, 
батюшка (священник), папа.  

З iндоєвропейських термiнiв-назв батька *pater i *atta 
праслов’янська мова успадкувала останнє – тато, спочатку 
вживане лише в дитячому мовленнi, а в кiнцi ХVI – на початку 
XVII столiття – i в мовi дiлових пам’яток. Крiм української, слово 
вживане в польськiй, чеськiй, сербо-хорватськiй мовах. Лексема 
батЂ певний час уживалася із значенням «духовний пpопо-
вiдник», на народному грунті – як пестлива назва батька. Серед 
пестливих назв у різних регіонах України побутували і назви 
«родитєль», «неньо», «ненько». 
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Вiд терміна *аttа походить суфiксальний утвiр otьcь (рос. 
отец), збережений у всiх слов’янських мовах. Щоправда, з 
плином часу семантика даної лексеми в бiлоруськiй, українськiй, 
болгарськiй мовах поступово змінювалася: від первісного значен-
ня «батько» до переносного – отець «особа духовного стану», а у 
множині – тлумачі християнського вчення, отці; у християнській 
релігії перша особа Святої тройці, Бог Отець; епітет до слова 
Папа римський. В українській казці «Названий батько» батько є 
символом Правди, Справедливого Суду і самого Творця. 

Іменник «пáпа», який активно використовують у говорах 
південно-східного наріччя української мови через посередництво 
російської мови, є поширеним побутовим росіянізмом. У словни-
ку української мови за редакцією Б. Грінченка знаходимо інші 
тлумачення: римскій первосвященникъ; дитячий хліб [1, с. 134]. 
До слова «бáтько» близьке «бáтюшка», це слово сьогодні починає 
знову вживатися як звертання до релігійної особи.  

Від назви батько (батьо) походять зменшено-пестливі слова 
батенько, батонько, батуньо, батусьо, а також батьківщина – 
майнова спадщина по батьковi, спадщина від батьків, країна 
стосовно до людей, які народилися в ній і є її громадянами; 
вітчизна; батькувати – лаяти, сварити, образливо згадуючи при 
цьому батька; батьків – який належить батькові (батькові 
ордени); батьківський – належний батькові і матері (батьківський 
поріг, виражає почуття батька, пройнятий любов’ю (батьківське 
піклування)).  

З поданою лексемою українська мова зберігає і низку стій-
ких зворотів: наче батька рідного побачити – щиро зрадіти, 
побачивши доброзичливу людину; не заправити як за рідного 
батька – не запропонувати зайвого, не встановлювати високої 
ціни на що-небудь, ждуть як батька з базару – нетерпляче 
очікують; живе як у батька за пазухою – безтурботно, заможно 
живе; весільний батько – чоловік, який виконує на весіллі роль 
батька нареченого або нареченої, хрещений батько – чоловік, 
який бере участь в обряді хрещення в ролі так званого духовного 
батька. 

У щедрівках батька величають господарем, хазяїном, ґаздою. 
Господаря пізнають по воротах. Добрий (справний, на всю губу, 
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хазяйновитий) господар, коли є добрий дім, добре господарство, 
бо добрий господар має роботящі руки, пильне око, день і ніч у 
роботі. Добрий господар – у якого «й соломина не пропаде». 
Немає доброго господаря (тобто є поганий, кепський, як з собачого 
хвоста сито), тоді «пусто в хліві», «вітер у повітці гуляє», «худоба 
сумує», «ладу не жди» [3, с. 29-30].  

Образ батька асоціюють із ремеслом, із лексемою «мати» 
асоціюють почуття добра, ласки, милосеpдя, здатність до спiвчут-
тя, теpпимостi, добpочинностi. Така лексема є спільнослов’ян-
ською: рос. мать, білорус. маці, болг. мати, пол. Matka мотивую-
ться індоєвропейським словом «mаtеr» [10: Т. ІІІ, с. 342]. Крiм 
основного значення «рiдна мати», це слово вживається у перенос-
них значеннях: «батькiвщина», «рiдний край», «берегиня». 

У словнику Б. Грінченка наведено вживані й до сьогодні в 
окремих регіонах України такі лексеми: матінкувати – часто 
говорити матінка, матеркувати – бути весільною матір’ю, 
маткувати – бути хрещеною матір’ю на весіллі або звіздинах, 
безматній – який не має матері, а також сталі вислови: мати 
божа – Богоматерь, Головата мати – мати на весіллі, старша 
мати – настоятельниця монастиря, пані-матка – господарка 
дому, попадя [1]. 

Лексема діти походить вiд старослов’янського дьти. 
Праслов’янське deti є формою множини збiрного iменника detь – 
годоване груддю, звiдки doiti, deva, що в українськiй мові вiдпо-
вiдає словам доїти, дiва. На вiк без розрiзнення статi в рiзний час 
указували й такі слова: дьтьскъ, чадо, говiрк. робятє, отроча, 
що пояснювали як дитя, немовятко, дитятко, пеленчатко (ці 
слова означали період життя дитини з моменту народження до 
року) [5].  

Слово «сестра» (санскрит. Swasra) означає «утішниця». 
Похiднi вiд слова «сестра» такі: сестриниця – племінниця, сестрич 
– племінник, посестра – добросердна людина, яка завжди 
допомагає порадою. Емоційно-забарвлені деривати «сестриця», 
«сестриченька», «сестронька», «сеструня», «сестронька», «сестрич-
ка» розсипані в народних піснях. Слово «брат» (санскрит. Вratar) 
означає помічник. Від слова брат утворилися такі похідні: 
братанъ, братаничь – «племiнник, син брата»; братана – 
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«племінниця, дочка брата»; братак – «друг»; братняк – «син 
дядька»; братиця – «братова жiнка»; братовизна – «спадщина 
пiсля брата»; братки – «вид хлiбного печива» і народна назва 
квітки; братщина – «церковне братство»; братiвщина – 
«вiйськова дружина, загiн».  

Бабою називають матір батька або матері; стару за віком 
жінку, взагалі жінку; зневажливо – слабкого нерішучого 
чоловіка; жінку, що приймає пологи; бабу-ворожку, злу чарівни-
цю; рід печива з пшеничного борошна; сорт груш і слив; людську 
фігуру зі снігу або снігову бабу. У «Словарі української мови» 
Б. Грінченка [1], словнику В. Жайворонка [3] зафіксовано й такі 
значення: жебрачка; кам’яний бовван у степу; важка підвісна 
довбня; прилад для забивання свай або трамбування землі; жмут 
сіна, який кладуть під стіл на святий вечір; рід страви, спеченої з 
кукурудзяного тіста, солонини, масла, яєць. Словники фіксують і 
такі похідні слова: бабити, бабувати – «бути повитухою, 
приймати роди»; бабитися, бабіти – «уподібнюватися до жінки, 
розніжуватися». У селах уживані слова: бабинець – місце в 
церкві, де стоять жінки, бабизна, бабівщина – спадщина по бабі, 
бабниця – посудина, у якій випікається хліб. Відоме село Бабче в 
Івано-Франківській області, Бабшин – у Хмельницькій. У 
Прикарпатті й у Київській області є село Бабинці, а жителів цього 
села називають бабинцями; припускають, що назва походить від 
імені язичницького божества Золотої Баби, доброї опікунки й 
покровительки малих дітей. 

Лексема дід теж має різні значення: батьків або материн 
батько; чоловік похилого віку; заст. убогий чоловік; старець, 
сторож на баштані, у садку; у переносному значенні – тінь; у 
множині – люди минулих поколінь. Від поданої лексеми утвори-
лися різноманітні похідні слова. Ось окремі з них: дідовід – 
«поводир у незрячих», дідик – «мітелка з соломи, трави», дідо – 
«деталь ткацького верстата», дiдизна, дідичність, дiдiвщина – 
«спадщина вiд дiда; давнi дiдiвськi часи»; дідизний – «дуже 
старий».  

Іменники дід, дідунь (дідуньо), дідунечко, дідусь (дідусьо), 
дідусик, дідусенько, дідусечко часто вживають із прикметниками-
означеннями: балакучий, білий, беззубий, веселий, високий, гар-
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ний, добрий, добродушний, древній, дужий, жвавий, кремезний, 
лагідний, маленький, сивенький, сліпий, старий, столітній, 
сухенький, тихий, чуйний. Іменники баба, бабуня, бабуся, 
бабусенька, бабунечка, бабусечка, бабуненька, бабуля, бабунька 
поєднуються із прикметниками балакуча, безпомічна, весела, 
добра, лагідна, маленька, мила, низенька, ніжна, похмура, привіт-
на, рідна, сива, сліпа, суха, щира, язиката. Дід і баба «входять» до 
складу прикладок: дід-серце, дідусь-голубчик, дідусь-любусь, 
баба-знахарка, баба-повитуха, баба-пупорізка, баба-яга. У казках 
уживані й такі прислівники з діда-прадіда, з дідів-прадідів.  

У pодинах завжди пpивчали до високої культуpи мови, 
логiчного мислення, коpектностi у висловлюваннях, стpиманостi 
й зваженостi, чiткостi й доступностi. Чеpез навiювання, настано-
ви, заохочення, осуд, застеpеження тощо дiти набували знань, 
життєвого досвiду, наслiдували стеpеотипнi уявлення i цiнностi 
етносу. Дослухаймося до цих побажань: «А батьковi твоєму, 
щоб жито родило!», «Дай, Боже, з роси, з води!», «Благослови, 
Боже, сiллю, хлiбом, довгим вiком, добрим розумом, щоб i батька 
поважали i щоб матiр шанували», «Накажи вас, Боже, хлiбом 
та сiллю», «Нехай тобi, дитино, прибавить в ручки, нiжки i в 
животик трiшки! Боже вас благослови i материними, i 
батьковими молитвами!», «Рости здорова, як у лiсi сосна, бать-
ковi на потiшечку, а своїй мамцi на послушечку»; «Бувай здорова, 
рости велика, рости велика до черевика, вiд черевика до чолові-
ка»; «Бувай здорова не сама з собою, не сама з собою, а з отцем i 
матiнкою, з усiм домом». Ці побажання використовували в 
різних ритуалах сімейної обрядовості: для примноження багат-
ства, здоров’я, довгого віку, гараздів у господарстві та сім’ї, 
народження дітей тощо. 

«Мій народе, моя Україно!» – писав видатний Майстер 
естетико-педагогічної дії І. Зязюн. Жодне із творінь людських на 
Ваших теренах не посміє життям своїм Вас зрадити чи Вас 
проігнорувати, бо народжені вони для єдиного: Вас віншувати. 
Як батька-матір, як рід свій великий, як рідну землю, як свою 
єдину батьківщину!» [4, с. 307]. Саме через відчуття роду і 
завдяки йому людина приходить до світлого образу Батьківщини. 
То ж якщо хочемо, щоб нас поважали інші народи, – писав 
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М. Грушевський, – треба почати поважати, нарешті, самих себе 
[цит. за 11, с. 24], бо і «наш люд має, на щастя (В. Стефаник), 
багато сили, щоб родити Шевченків, Федьковичів, Франків, які не 
дозволять собі проярмаркувати інтереси того люду» [11, с. 25]. 
Треба жити родинним словом, розвивати його, вкладаючи в нього 
свій розум, свій дух, своє сумління.  

Проведений аналіз дає підстави зробити висновок: знання 
етноестетичного, етнопсихологічного, виховного наповнення 
назв спорідненості, зокрема, лексем «батьки», «батько», 
«мати», «діти», «дiдусь», «бабуся», дозволяє увиразнити 
родинні мiжпоколiнні традиції, серед яких – тpадицiї культу і 
честi pоду, pодинної злагоди, етикету стосункiв мiж членами 
pодини. Етноестетику назв спорідненості важливо розглядати у 
взаємопов’язаному ланцюгу «родина – родинні виховні традиції – 
рідний край – держава». Осмислення, засвоєння, збеpiгання та 
pозвиток філософсько-психологічної мудрості pодинних вихов-
них традицій укpаїнського та iнших наpодiв є важливим засобом 
зміцнення нацiнальної свiдомостi, утвеpдження ноpм та цiннос-
тей родини та держави загалом. Рацiональне поєднання iнтеpесiв 
сучасного суспiльства й доступного дитинi наpодного pодинного 
досвiду дає можливiсть виховувати високомоpальне суспiльство. 
У цьому контексті важливо розглянути ціннісні пріоритети 
народного дитинознавства, що завжди відігравали значну роль у 
розвитку індивідуальності й самобутності молодої особистості. 
Це завдання наступних наукових статей. 
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Елена Семеног  
ЭТНОЭСТЕТИКА ЯЗЫКА УКРАИНСКОЙ СЕМЬИ 

В статье сквозь призму педагогической аксиологии очерчивается 
семантико-функциональное наполнение названий родства, в частности лексем 
«родители», «отец», «мать», «дети», «дедушка», «бабушка». Определено, что 
знание этноэстетического, этнопсихологического, воспитательного наполне-
ния названий родства позволяет подчеркнуть семейные традиции, среди 
которых – традиции культа и чести рода, семейного согласия, этикета 
отношений между членами семьи. Этноэстетику названий родства важно 
рассматривать во взаимоувязываемой цепи «семья – семейные воспитательные 
традиции – родной край – государство». Осмысление, усвоение, хранение и 
развитие философско-психологической мудрости семейных воспитательных 
традиций украинского и других народов является важным средством 
укрепления национального сознания, утверждения норм и ценностей семьи и 
государства в целом.   

Ключевые слова: семья, семейные воспитательные традиции, 
этноэстетика, отец, мать, ребенок, дед, бабушка, ценности личности. 

Olena Semenog 
ETHNO AESTHETICS OF LANGUAGE OF UKRAINIAN FAMILY 
In the article through the prism of pedagogical acsiology, semantic-functional 

filling of the names of cognation, in particular lexemes «parents», «father», «mother», 
«children», «grandfather», «grandmother» is outlined. It is certain that knowledge of 
ethno aesthetic, ethno psychological, educational filling of the names of cognation 
allows to underline family traditions among which – traditions of cult and dignity of 
family, family consent, etiquette of relations between family members. It is important 
to examine ethno aesthetics of the interrelated names in a chain of «family – family 
educational tradition – the native land – the state». Comprehension, mastering, 
storage and development, philosophical-psychological wisdom of family educational 
traditions of Ukrainian and other peoples are the important means of strengthening of 
national consciousness, claim of norms and values of family and state, on the whole. 
The special role of ethno aeshtetics of language of family is played in time of 
globalization processes, intensive cross cultural communication, heavy wa, on the east 
of Ukraine, in time of heroism of our warriors and disappointment in common to all 
mankind values; cognition that it assists development of humanity, breeding of the 
Ukrainian people. Rational combination of interests of modern society and accessible 
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to the child of folk family experience enables to educate highly moral society. In this 
context it is important to consider the valued priorities of folk child studies that always 
plays a considerable role in development of individuality and originality of young 
personality. 

Keywords: family, family educational traditions, ethno aesthetics, father, 
mother, child, grandfather, grandmother, values of personality. 
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ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА  
У ВНУТРІШНЬОФІРМОВІЙ ПІДГОТОВЦІ 

ПЕРСОНАЛУ КОМПАНІЙ 
 

У статті охарактеризовано поняття професійної етики з позиції 
сучасного бізнес-середовища. Існує декілька типів діяльності в розвитку 
людських ресурсів, які можуть ініціювати та вплинути на створення 
етичних корпорацій та підтримку етичної культури. Автор акцентує 
увагу на тому, що розвиток людських ресурсів може відігравати 
критично важливу роль у навчанні персоналу компаній бізнес-етиці, 
сформувати необхідну корпоративну культуру, за допомогою підготовки 
та освітніх інтервенцій виховувати висококваліфікований та етично-
орієнтований персонал.  

Ключові слова: бізнес-етика, розвиток людських ресурсів, 
корпоративна культура, внутрішньофірмова підготовка, персонал. 

 

Постановка проблеми. Ідеальні риси людини – справедли-
вість, чесність, відповідальність, етична поведінка – залишаються 
однаково цінними. За Б. Ріттером, «етика – це систематичний, 
раціональний вибір тієї або іншої моделі поведінки, якої можна 
навчити» [7, с. 154]. Поступово відбувається змістовне поширен-
ня поняття етики в практиці розвитку людських ресурсів і зміни 
поглядів на їх розвиток. 

Останніми роками в багатьох країнах світу намагання 
проводити підготовку та освіту з бізнес-етики як в академічних 
установах, так і професійних організаціях стали помітними на 
різних рівнях. Все більше уваги викликає етична основа рішень, 
які приймаються бізнесменами та їх вплив на клієнтів, а також 
сприйняття суспільством поведінки бізнес-організацій у цьому 
зв’язку. Сьогодні ми маємо достатньо доказів економічної вигоди 
від позитивної корпоративної репутації, підвищення благоустрою 
працівників та соціальної корпоративної відповідальності. І це 
потребує обґрунтування необхідності включення питань бізнес-
етики до досліджень і практичного запровадження у програми 
розвитку людських ресурсів. 

© Н. Пазюра, 2015 
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Аналіз досліджень і публікацій. Проблема формування 
основ професійної етики розглядалася у працях Протагора, 
Т. Гоббса, Дж. Локка, І. Канта; взаємозв’язок етики з людською 
діяльністю висвітлено в роботах сучасних вітчизняних і 
зарубіжних науковців (О. Бобир, С. Богдан, Н. Вознюк, Г. Йонас 
та ін.); пошук шляхів удосконалення морально-етичних відносин 
у колективі здійснювали І. Бех, О. Федоренко та ін. Однак, 
питання виховання професійної етики в умовах внутрішньофір-
мової підготовки висвітлені недостатньо.  

Мета статті – виявлення основних проблем, пов’язаних із 
корпоративною етикою в сучасному бізнес-світі, вивчення різних 
поглядів на цей феномен і важливість навчання бізнес-етики для 
конкурентоспроможності корпорацій, висвітлення процесу реалі-
зації програм із бізнес-етики у практиці розвитку людських 
ресурсів компаній у світі.  

Виклад основного матеріалу. Вивчення матеріалів із теми 
дослідження показало, що існує тісний зв’язок між професійною 
освітою та професійною етикою. Такий зв’язок є важливим 
критерієм у визначенні професії. Так, Дж. Бітон у 2010 р. звернув 
увагу, що визначення, яке було прийнято в 1997 р. на Щорічній 
загальній зустрічі фахівців галузей Австралії починалось слова-
ми: люди професії – це дисциплінована група індивідуумів, які 
дотримуються етичних стандартів [6, с. 1-2].  

Важливість професійної етики підтверджує економічно 
успішна або неуспішна діяльність компанії. Необхідно зазначити, 
що в Америці змінилось бізнес-середовище та організаційний 
контекст, а деякі корпоративні скандали набули розголошення, 
що призвело до «зростаючої нестачі довіри до етики корпорацій» 
(Дж. Худ) [3, с. 263]. Етичні негаразди для компаній, за словами 
Томаса, призводять до неприємностей різних рівнів (1, 2, 3). Так, 
неприємності рівня 1 – це урядові штрафи; рівень 2 приносить 
адміністративні штрафи, аудит, коректувальні дії, урядовий 
контроль; рівень 3 – втрату компанією репутації та клієнтів, 
цинізм працівників, втрата моралі працівниками, висока нобіль-
ність робочої сили, урядові регуляторні дії [1, с. 3]. 

Водночас етична поведінка не може бути прийнята як щось 
природне або бути проігнорована у корпоративній Америці 
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сьогодні. Дослідники та менеджери з розвитку людських ресурсів 
звертають увагу на питання еволюції та наслідки корпоративної 
етичної діяльності. Все більше дослідників визнають, що корпо-
рації мають визнавати свою відповідальність за забезпечення 
етичного навчання персоналу компанії, причому етика не повин-
на бути елективним предметом у навчальній програмі. Бізнес-
контекст сьогодні ставить все більше вимог щодо персональних 
якостей лідерів, менеджерів і робітників компаній. Стратегії 
розвитку людських ресурсів мають можливість виховувати 
«глибоких професіоналів, які не ігнорують етики порівняно з 
іншими дисциплінами» (Т. Хатчер (T. Hatcher)).  

У цьому аспекті постає освітня проблема – як навчити 
професійній етиці. Частково це технічне питання: які педагогічні 
технології використовувати, але, крім цих питань педагогічної 
методології, є більш глибокі питання, які мають відношення до 
природи етичних суджень і шляхів, якими індивід здобуває та 
розвиває модель етичної поведінки. В останній половині минуло-
го століття ці питання, головним чином, розглядали Лоренс 
Кохлберг і Джеймс Рест, які вплинули на форми і методи навчан-
ня професійної етики в усіх професіях. Водночас теоретичні 
основи морально розвивальної психології (особливо Кохлберг та 
Рест) стосуються проблеми, яка є продовженням теорії мораль-
ного розвитку, питання протистояння універсалізму проти куль-
турної диверсифікації [6, с. 1-2].  

З огляду на важливість навчання професійній етиці персона-
лу компаній головна мета стратегій розвитку людських ресурсів 
виявляється в допомозі у процесі формування корпоративної 
культури шляхом запровадження відповідного навчання, заходів 
із корпоративного розвитку, які б допомагали виховувати етичну 
свідомість працівників компаній на всіх рівнях. 

У результаті проведеного дослідження ми дійшли висновку, 
що корпоративна підготовка є дуже складним явищем, що є 
частиною колективного знання та яке потребує неперервного 
вдосконалення для досягнення працівниками високого рівня 
виконання своїх професійних обов’язків. Тобто немає нічого 
«природного» або логічно успадкованого та незапобіжного в 
перетворенні людських ресурсів у ті ресурсі, які потрібні [1, с. 2]. 
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У цьому зв’язку в корпораціях розвиток людських ресурсів 
перетворюється на важливу стратегічну складову професійної 
підготовки персоналу компаній шляхом розуміння значення 
теорії етики та запровадження етичних моделей поведінки і 
корпоративної культури в програми підготовки працівників. 
Таким чином, логічним є висновок, що розвиток людських 
ресурсів – це багатодисциплінарна галузь, програми якої 
сконцентровані на освіті дорослих і неперервному навчанні. 

Дослідження свідчить, що дисципліна бізнес-етика, педаго-
гіка та практика в корпораціях Америки достатньо поширена та 
розглядається як необхідна умова професійного розвитку персо-
налу компаній. 

Р. Ейчінджер і Д. Улріч (R. Eichinger, D. Ulrich) визначають 
такі пріоритети в розвитку людських ресурсів. Вони вважають, 
що розвиток людських ресурсів повинен допомагати організації 
оновлювати себе для підвищення конкурентоспроможності, 
одержання гідної позиції на ринку збуту, бути орієнтованою на 
клієнта, допомагати керівництву компанії розуміти важливість 
продукції, забезпечувати безпеку та якість послуг, соціальну 
відповідальність компаній. Розвиток людських ресурсів відіграє 
головну роль у розвитку етичних лідерів і допомагає фінансовим 
менеджерам зберігати баланс між бажанням одержати прибуток 
та відповідальним розподілом корпоративних активів. 

Американські дослідники Дж. Хендерсон і Дж. Прово 
наполягають, що тільки програми розвитку людських ресурсів 
мають можливість забезпечити навчання етиці, розвиток лідерсь-
ких якостей людини. Вчені зібрали достатньо доказів впливу 
спеціально розроблених і систематично організованих програм 
корпоративної підготовки й висвітлення правил бізнес-етики у 
програмах навчання на одержання бажаних результатів на 
індивідуальному, груповому, організаційному та громадському 
рівнях [2, c. 275]. 

Р. Свансон (R. Swanson) представив авторську модель 
«Ланцюга цінності» розвитку людських ресурсів, за якою праців-
ники розвитку людських ресурсів повинні мислити як бізнес-
менеджери та розуміти, як організація створює прибуток. Ця 
модель – схема заходів із розвитку людських ресурсів, яка 
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починається з розуміння стратегічних цілей бізнесу, спрямування 
зусиль на досягнення цілей. Створення етичних організацій 
відбувається шляхом навчання, розвитку лідерських якостей 
працівників, неперервного організаційного розвитку, в результаті 
чого підвищується ефективність інвестицій [1, с. 3]. 

На думку багатьох дослідників, заходи з розвитку людських 
ресурсів можуть сформувати корпоративну культуру шляхом 
визначення етичних норм в організації. Для цього фахівці з 
розвитку людських ресурсів повинні обговорювати з керівницт-
вом і затверджувати програми навчання з етики. На жаль, іноді 
керівництво компаній поводиться так, що ставить під сумнів їхні 
етичні норми. Тому сучасна теорія менеджменту все більше 
звертається до філософії етики і моралі. Зростаюча кількість 
досліджень присвячена питанням покращення етичних стандартів 
поведінки бізнесменів шляхом забезпечення етичного навчання. 
К. Джексон виказав ідею, що морально освічена людина – 
бізнесмен виявляє більше відповідальності під час прийняття 
рішень і використання влади [4, c. 66]. С. Фельдман (S. Feldman) 
встановив взаємозв’язок між мораллю та корпоративними тради-
ціями. На його думку, такі моральні традиції забезпечують 
конкурентоспроможність компанії. Якщо керівництво компанії 
створює моральну культуру (довіра, повага, співчуття), то 
працівники виявляють більшу відповідальність.  

Т. Шмермерхорн, Дж. Дієнхарт зауважують, що етика та 
мораль в компанії починається з керівництва, а «етичні меседжі, 
що можуть бути позитивними, нейтральними або негативними, 
беруть початок зверху компанії і потім спускаються дони-
зу» [8, с. 56]. М. Дженнінгс представив модель етичної культури 
як піраміду, що підкреслює критичність етичного тону, що 
задається керівництвом компанії. Основа цієї піраміди включає 
щорічні етичні тренінги, інфраструктуру для досліджень, звіти, 
зворотній зв’язок із етичних питань і недоліків. Наступний 
щабель – це «людський фактор», що складається з різних типів 
характеру працівників та їхнього етичного ставлення. Цей щабель 
визнає вплив навчання на працівників, а також різницю в моралі 
та етиці різних поколінь (наприклад, для випускників коледжів 
обман – це частина гри). Третій щабель – це корпоративна полі-
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тика та лідерство. Керівництво задає етичний тон у корпорації, 
перетворюється на моральних менеджерів шляхом «визнання 
своєї відповідальності за дії як моделі етичної поведін-
ки» [5, с. 14]. Тому керівництво повинно визнати, що вони значно 
впливають на поведінку інших працівників.  

Наше дослідження показало, що серед дослідників менедж-
менту людських ресурсів існує думка, що не знання бізнес-етики, 
а сильний моральний стрижень протистоїть неправильним діям 
під час тиску на робочому місці. Концепція морального стрижня 
з’явилась як ключовий фактор етичної підготовки. М. Дженнінгс 
висловлює думку, що фокус етичної підготовки повинен бути 
перенесений до протистояння тиску для розвитку внутрішньої 
впевненості [5, с. 46]. 

У жовтні 2002 р. понад 100 компаній США найняли етичних 
службовців, тому що «компанії не можуть більше дозволити 
етиці існувати як те, про що думають після прийняття рі-
шень» [1, с. 4]. Корпоративні правила поведінки встановлюють 
стандарти ведення бізнесу з внутрішніми та зовнішніми клієнта-
ми, іншими членами компанії. Керівництво відіграє важливу роль 
у встановленні етичних правил, починаючи з прийому на роботу 
етично-орієнтованих працівників. Без сумніву корпоративні пра-
вила поведінки критично важливі для формування та створення 
етичної організації, але їх наявність не завжди веде до система-
тичних результатів. Вони є недостатніми і мають супроводжува-
тись освітніми інтервенціями, які включають розвиток свідомості 
серед працівників, створення етичного оточення в організації, 
виховання етичного лідера, який послуговується за приклад. 
Розвиток людських ресурсів відіграє стратегічну роль у форму-
ванні та підтримці на належному рівні корпоративної культури. 

Крім того, розвиток людських ресурсів відіграє важливу 
роль і у забезпеченні програм етичного навчання. Головна мета 
етичної освіти – це визнання етичних проблем, виховання почут-
тя морального обов’язку, розвиток аналітичних навичок, розви-
ток толерантності та зменшення протистояння. Для кращого 
розуміння змісту та покращення програм навчання бізнес-етики 
Дж. Вебер (J. Weber) проводив дослідження теорії освітньої 
психології та навчання. Він зазначає, що формальна підготовка з 
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бізнес-етики достатньо поширені в компаніях світу. Але етична 
підготовка може проводитись і менш формально шляхом прове-
дення групових обговорень, тренінгів, на яких тренери просять 
учасників міркувати над змінами в їх персональних нормах 
поведінки, що допомагає підвищувати ефективність і вплив 
підготовки [1, с. 4].  

Висновки. Отже, важливість виховання бізнес-етики в 
корпораціях не викликає сумнівів. Тому необхідно запровадити 
навчання етиці на всіх рівнях корпоративної ієрархії та включити 
бізнес-етику в навчальні програми компаній. Існують різні 
виміри типів діяльності з розвитку людських ресурсів, поклика-
них підтримувати етичну культуру та етичну корпорацію. 
Предмет бізнес-етики був об’єктом вивчення багатьох дослідни-
ків, однак ідея, що розвиток людських ресурсів може відігравати 
важливу роль у бізнес-етичному середовищі є досить інновацій-
ною. Розвиток людських ресурсів може допомогти сформувати 
корпоративну культуру шляхом розуміння домінуючого значення 
етики у професійних організаціях, сформувати етичні корпорації 
шляхом забезпечення підготовки та освітніх інтервенцій.  
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Наталья Пазюра 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ВО ВНУТРИФИРМЕННОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА КОМПАНИЙ 
В статье профессиональная этика рассматривается как актуальная 

проблема мира бизнеса. В современном обществе существует несколько типов 
деятельности согласно развитию человеческих ресурсов, которые могут 
инициировать и влиять на создание этических корпораций, а также 
поддержание культуры в компании. Автор акцентирует внимание на том, что 
деятельность компаний в области развития человеческих ресурсов может 
играть критически важную роль при обучении персонала бизнес-этике, помочь 
сформировать необходимую корпоративную культуру и с помощью профессио-
нальной подготовки и образовательных интервенций воспитать высококвали-
фицированный и этично-ориентированный персонал. 

Ключевые слова: бізнес-этика, развитие человеческих ресурсов, 
корпоративная культура, внутрифирменная подготовка, персонал.  

Nataliy Pazyura 
BUSINESS ETHICS IN CORPORATE TRAINING OF PERSONNEL 
This article highlighted the increasing importance of business ethics as a 

contemporary concern of companies. In the last few years the purposeful and 
intentional pursuit of business ethics training and education has become clearly 
visible within the academy and within several professional organizations and 
credentialing bodies. There are several different dimensions of the types of activities 
HRD that can initiate and influence to help create and sustain ethical cultures and 
ethical corporations. The author stresses that the idea that HRD can play a vital role 
in business ethics.  

This paper extends the argument regarding ethics, from the ethics of the 
practice of HRD, toward a vision for HRD as champion of ethics. As HRD matures as 
a profession, and continues to embrace the ideal of strategic business partner, it no 
longer can assume a value-neutral position on contemporary problems facing 
organizations today that call for attention. The context of business today is permeated 
by competing demands on leaders, managers and employees to conform to various 
expectations. The increasingly complex world of business exerts more and more 
pressure on management and leadership to perform. Among several examples of 
pressure exerted upon management and leadership includes financial pressure.  

The notion of HRD championing business ethics highlights and challenges 
HRD to consider its role in creating workplaces that are good, just, beneficent, 
productive, fair, and effective. Business ethics training and education is complicated 
and perhaps unwieldy, but it presents fertile soil that we must till and cultivate as part 
of our collective understanding and execution of our responsibilities. The organization 
and those who practice strategic HRD within it, is made up of stakeholders who have 
competing interests. The subject of Business Ethics education, pedagogy, and practice 
within corporations is enormous in scope and in significance. This paper does not 
presume to provide a comprehensive exploration of the issues of Business Ethics 
education. Rather, it is a presentation of the rationale for HRD to embrace its role as 
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an advocate, and as a subject matter resource, for Business Ethics training and 
education within corporations today. 

Thus, HRD can help shape corporate cultures through understanding and 
appreciating the growing emphasis on ethics in related professional organizations, 
and by helping to shape ethical corporations through training and developmental 
interventions.  

Key words: business ethics, human resource development, corporate culture, 
professional training, personnel. 
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ІДЕЇ А. МАКАРЕНКА У ВИМІРАХ ПРОФЕСІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті автор крізь призму системного підходу аналізує ідеї 

А. Макаренка в контексті проблеми професійного розвитку особистості. 
Педагогічні погляди А. Макаренка займають особливе місце серед 
досягнень вітчизняної та світової науки і є об’єктом постійної уваги 
освітян, педагогічної, наукової громадськості. 

Ключові слова: педагогічна система, системний підхід, ідеї 
А. Макаренка, професійний розвиток особистості. 

 

Постановка проблеми. Одним із стратегічних завдань 
реформування національної освіти в Україні визначено націона-
льне виховання молоді, мета якого – формування національно 
свідомого громадянина України, патріота своєї Батьківщини, 
здатного розвивати і підтримувати традиції свого народу. 

Значна кількість нормативних документів та публікацій у 
педагогічній пресі є свідченням постійних пошуків науковцями 
оптимального вирішення проблем виховання підростаючого 
покоління. На нашу думку, ґрунтовне й об’єктивне вивчення 
передових педагогічних ідей і педагогічного досвіду, накопи-
чених упродовж історії розвитку педагогічної науки та практики, 

© В. Данькевич, 2015 
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допоможе в розробці сучасних виховних педагогічних 
технологій, систем. 

Аналіз досліджень і публікацій. У навчальній і науковій 
педагогічній літературі до теперішнього часу не сформульоване 
чітке поняття «педагогічна система», не дано чіткого уявлення 
про її структуру та функції. Ця обставина привела до того, що 
термін «педагогічна система» вживається в різних контекстах і 
значеннях. На важливості системного підходу до вивчення 
педагогічних явищ акцентував увагу Ф. Корольов. Він відносив 
педагогічні системи до великих (або складних) і визначив такі їх 
ознаки: цілісність, взаємозв’язок із зовнішнім середовищем: 

1. Цілісність полягає в тому, що частини складної педаго-
гічної системи слугують спільній меті. Їх взаємодія і взаємопро-
никнення – об’єктивна необхідність, що виключає розрив цих 
частин. 

2. Взаємозв’язок полягає в тому, що зміна одного елемента 
в системі впливає на всі інші. 

3. Зв’язок із середовищем виявляється в тому, що педаго-
гічна система – це складова частина середовища, її елемент, що 
включає, у свою чергу, елементи більш низького порядку. 

Внаслідок особливої складності педагогічної системи, її 
нормальне функціонування, на думку вченого, вимагає науково 
обґрунтованого управління [4].  

Окремі аспекти системного підходу до аналізу педагогічних 
феноменів розглядали С. Архангельський, В. Беспалько, О. Брат-
ко, М. Дмитрієва, Т. Ільїна, Н. Кузьміна та ін. Системному 
аналізу в роботах дослідників підлягало програмоване навчання, 
діяльність студента та викладача, пізнавальна діяльність учня, 
знання, які повідомляються, знання, які засвоюються або 
формуються, прямий і зворотній зв’язок та ін.  

Визначення поняття «педагогічна система» має загальнотео-
ретичне і вузькопедагогічне значення. На думку В. Богдановича, 
Л. Сумарокова, А. Уємова, залишаються нез’ясованими проблеми 
застосування системного підходу до аналізу педагогічних явищ, 
питання про системні параметри, системні закономірності, про 
способи оптимізації систем і т. д. 
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С. Архангельський визначає систему як «безліч взаємопо-
в’язаних компонентів, що становлять певне ціле у своїй будові і 
функціонуванні». У якості однієї з характеристик системи автор 
висуває єдність централізації та автономії, що виражає законо-
мірність, яка вказує, що «функція єдиної інтегративної системи 
більше, ніж сума функцій її складових». Ця закономірність є 
загальною для всіх соціальних систем і висловлює філософський 
принцип цілісності – основний системоутворюючий принцип [1]. 

На думку В. Беспалько, «система – це будь-який процес, що 
відбувається в певних умовах, у сукупності з цими умовами. 
Системи, у яких відбуваються педагогічні процеси, визначаються 
як педагогічні системи, що мають певні елементи або об’єкти і їх 
взаємозв’язки або структури та функціїю Педагогічна система, як 
і будь-яка інша, має свою структуру. Педагогічна система як 
компонент соціальної системи підпорядкована цілям, згідно з 
якими вона функціонує [2]. Причому В. Беспалько вважає, що 
педагогічна система, будучи системою замкненою, перебудовує 
діяльність інших компонентів залежно з вимогами соціальної 
системи, що висуваються хоча б одним із її елементів, який у 
даний момент і буде системоутворювальним. 

Н. Кузьміна визначила педагогічну систему як «безліч 
взаємопов’язаних структурних і функціональних компонентів, 
підпорядкованих цілям виховання, освіти та навчання підроста-
ючого покоління та дорослих людей» [5]. 

Л. Вікторова, синтезувавши уявлення багатьох учених-педа-
гогів, обґрунтувала авторське визначення поняття «педагогічна 
система»: «Педагогічна система – це впорядкована множина 
взаємопов’язаних компонентів, що утворюють цілісну єдність, 
підпорядковану цілям виховання і навчання». При цьому Л. Вік-
торова зауважує, що «провідним принципом організації системи є 
принцип цілісності, оскільки саме він включає в себе і структуру, 
без якої неможливе створення системи, та зв’язку (у тому числі 
зв’язку управління), без яких неможливе функціонування 
системи» [3]. Вирішальна роль у будь-якій соціальній системі 
належить індивідуальним або колективним суб’єктам управління. 
Особливе місце серед досягнень вітчизняної та світової науки 
займають ідеї відомого педагога-реформатора А. Макаренка. 
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Метою статті є визначення концептуальних ідей 
А. Макаренка щодо професійного розвитку особистості з позиції 
системного підходу. 

Виклад основного матеріалу. В історію педагогіки та освіти 
інтернатні установи, керовані А. Макаренком, увійшли як безпре-
цедентно ефективні педагогічні системи. Досвід педагога широко 
використовується в зарубіжних країнах: Німеччині, Данії, Китаї, 
Японії, Угорщині, Польщі, Чехії, США, Ізраїлі, Росії. 

В Україні ідеї класика світової педагогіки А. Макаренка 
вивчали Н. Абашкіна, М. Гетьманець, І. Зязюн, С. Карпенчук, 
І. Кривонос, П. Лисенко, Ф. Науменко, М. Ніжинський, М. Ярма-
ченко та ін.  

С. Щербина слушно вважає, що «тривалі дослідження 
світових і вітчизняних макаренкознавців дали змогу виділити такі 
концептуальні положення педагогічної системи А. Макаренка: 
суть виховання як суспільного явища; єдність виховання і життя; 
мета виховання як розгорнута програма формування людської 
особистості; колектив як метод виховання; взаємовідносини 
колективу і особистості; самоуправління у колективі; виховання 
свідомої дисципліни; зв’язок навчання з продуктивною працею; 
праця як постійний компонент системи виховання; залучення 
вихованців у різноманітні життєві сфери, виховання господаря 
життя; традиції і їх виховна роль; педагогічний колектив і його 
центр; всебічний розвиток особистості; роль сім’ї у вихованні 
дітей» [8]. 

Досвід А. Макаренка включає в себе важливі аспекти теорії 
та практики виховання, що значною мірою висвітлюють гострі 
педагогічні проблеми сьогодення. 

А. Макаренко досліджував діалектику взаємопов’язаних 
педагогічних явищ. Педагог виявив, що «діалектика педагогічної 
дії настільки велика, що ніякий засіб не може бути ні позитивним, 
ні негативним, якщо його вплив не контролюється інши-
ми…» [6, с. 105]. А. Макаренко писав, що людина не виховується 
частинами. Загалом мету виховання вчений розумів як програму 
людської особистості, програму людського характеру. При цьому 
«стандартна» програма передбачала: сміливість, мужність, 
чесність, працьовитість, патріотизм, знання, «всю картину 



 ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 12 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 12 

 

70 

людської особи». Однак учений зауважив, що було б неймовірним 
«верхоглядством ігнорувати людське різноманіття». Тому до стан-
дартної програми додавався «індивідуальний коректив». Останній 
особливо був важливим для виявлення «інтелектуальної еліти», 
майбутніх акторів, музикантів, художників, лікарів, педагогів, 
інженерів. Відомо, що серед трьох тисяч випускників навчальних 
установ під керівництвом А. Макаренка їх було чимало. 

Однією з центральних ідей педагогічної системи видатного 
вченого є ідея поєднання навчання з продуктивною працею.   
У 20-х рр. минулого століття ідею трудової школи в європейських 
країнах обстоювали Дж. Дьюї, С. Френе, Р. Штайнер, а в СРСР – 
П. Блонський, С. Шацький та ін. 

А. Макаренко успішно реалізовував цю ідею в колонії 
ім. М. Горького. На 40 десятинах землі колишнього маєтку 
поміщика Трепке було організоване зразкове господарство. При 
цьому педагог був переконаний, що навіть навчальна праця має 
суспільну значущість. Все ж на цьому етапі важливою була не 
сільськогосподарська праця, а праця вихованців у ремісничих 
майстернях (швейній, ковальській, столярній та на фермі). 
Важливим у такій організації продуктивної праці було враху-
вання нахилів вихованців і використання нових технологій.  

З 1932 р. А. Макаренко в комуні ім. Ф. Дзержинського 
організував два найсучасніші на той час виробництва – заводи з 
виготовлення фотоапаратів та електросвердел. Всі вихованці 
щоденно працювали по 4 години. Завдяки впровадженню нових 
технологій вдалося досягти рентабельного виробництва. Прибу-
ток комунарів у 1932 р. становив 5 млн. рублів. Отже, головна 
орієнтація професійної підготовки, яка становила підґрунтя 
професійного розвитку колоністів, у закладах, якими керував 
А. Макаренко, була не на ремісниче, а на сучасне машинне 
виробництво, а також на те, щоб вихованці здобували кілька 
професій. А. Ткаченко зазначає, що це було однією з головних 
гарантій попередження рецидиву в поведінці колишніх безпри-
тульних. Тому не дивно, що впродовж усієї педагогічної діяль-
ності А. Макаренко здійснював активний пошук форм адаптації 
підлітків до змісту і цінностей їх професійного майбут-
нього [7, с. 16]. 
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Концептуальні ідеї А. Макаренка можна сформулювати так: 
1) жодна дія педагога не повинна стояти осторонь від 
поставлених цілей; 2) ніякий педагогічний засіб не може бути 
оголошено раз і назавжди корисним або шкідливим. Окремий 
засіб може бути і позитивним, і негативним; вирішальним є дія 
всієї системи засобів; 3) ніяка система виховних засобів не може 
бути встановлена раз і назавжди: вона змінюється і 
вдосконалюється в точній відповідності з розвитком дитини і 
поступальним рухом суспільства; 4) будь-який засіб повинен бути 
педагогічно доцільним, що перевіряється дослідним способом. 

Антон Семенович ввів до наукового вжитку ряд педагогіч-
них понять: «педагогічна техніка», «майстерність», «проекту-
вання або програма особистості», «виховний колектив», «тон і 
стиль життя колективу», «педагогічний колектив», «тривалість 
педагогічного колективу», «педагогічний центр», «ближня, 
середня і далека перспективи» тощо. Частина цих понять активно 
використовуються в сучасному педагогічному просторі.  

А. Макаренко поглибив значення, а в багатьох випадках дав 
нове трактування більшої частини традиційних понять теорії 
виховання, насамперед таких, як «вимога», «покарання», «заохо-
чення», «дисципліна», «режим» та ін. За цим переосмисленням 
також стоять принципово нові педагогічні рішення, нові підходи 
до виховання. 

Переосмислення понятійного апарату педагогічної науки, 
безсумнівно, лежить в основі педагогічних ідей А. Макаренка. 
Зокрема, важливою ознакою будь-якої педагогічної технології є її 
мета. Педагогічний досвід А. Макаренкa є яскравим прикладом 
того, як поставлені ним виховні цілі та задуми матеріалізувались 
у результаті виховної роботи в живі долі його вихованців.  

Висновки. Таким чином, аналіз ідей А. Макаренка з позиції 
системного підходу дає можливість стверджувати, що педагог-
новатор створив унікальну систему виховання. Своє життя він 
присвятив тому, щоб виховання особистості, її професійний 
розвиток був суголосний вимогам суспільства, відповідав 
соціально-економічному прогресу.  
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Вита Данькевич  
ИДЕИ А. МАКАРЕНКО В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  
В статье автор сквозь призму системного подхода анализирует идеи 

А. Макаренко в контексте проблемы профессионального развития личности. 
Педагогические взгляды А. Макаренко занимают особенное место среди 
достижений отечественной и мировой науки и являются объектом 
постоянного внимания педагогов, педагогической, научной общественности.  

Ключевые слова: педагогическая система, системный подход, идеи 
А. Макаренко, профессиональное развитие личности. 

Vita Dankevych  
IDEAS OF A. MAKARENKO ARE IN MEASURINGS  

OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PERSONALITY 
In the article I had done the attempt to analyse the concept «pedagogical 

system», define its characteristics and components and point to the importance of 
function of the pedagogical system like the component of social system. In the context 
of mentioned the pedagogical system of A. Makarenko has been analised that takes the 
special place among the achievements of domestic and world science and it is an 
object of constant attention not only pedagogues but all community. It gave the 
opportunity to accentuate such conceptual points of A. Makarenko pedagogical system 
as the essence of bringing up like social phenomenon; the unity of bringing up and 
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life; the goal of bringing up like the develop program of human personality formation; 
the collective like a method of bringing up; the interrelations of collective and 
personality; the self-government in collective; the bringing up of the conscious 
discipline; the connection of teaching and the productive work; the work like the 
constant component of bringing up system; the involvement of fosterlings in the 
various spheres of life, the bringing up of the master of life; traditions and their 
educational role; the comprehensive development of the personality; the role of the 
family in the children bringing up etc. It was determined that A. Makarenko is one of 
the first attempted to investigate the dialectics of the mutual pedagogical phenomenon 
indicated that person does not bring up partly, he was able to scrutinize the nativity of 
the pedagogical technologies and he had formulated main postulates of the 
technological pedagogical logics, he had made deeper the meaning of traditional 
concepts of the bringing up theory and he had given the new interpretation for more 
part of them, for example, «demand», «punishment», «involvement», «discipline», 
«routine» and other. Generally, outstanding pedagogue perceived the goal of the 
bringing up like the program of human personality, the program of human character, 
that he had realized in the colony named after M. Gorkiy and the commune named 
after F.E. Dzerzhynskiy successfully. This experience of A. Makarenko can be 
excellent example for us how educational goals and plans can be realized in  the 
destinies of fosterlings and changed their life for better in the result of educational 
work. 

Keywords: pedagogical system, approach of the systems, ideas, And. 
Makarenko, professional development of personality.  
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ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ ХОРЕОГРАФІЧНОГО 
МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 
 
У статті досліджено функції хореографічного мистецтва та його 

вплив на розвиток моральних, розумових, фізичних якостей дитини. 
Охарактеризовано виховний ресурс мистецтва, яке є каталізатором усіх 
творчих потенцій особистості, розвиває особистісні, специфічні якості у 
професійній діяльності. Проаналізовано виховне значення танцювального 
образу в процесі розвитку особистості. Акцентовано увагу на педаго-
гічних можливостях народної танцювальної творчості, яка зумовлює 
формування національної самосвідомості, є вагомим чинником 
естетичного, емоційного, інтелектуального розвитку дитини. 

Ключові слова: хореографічне мистецтво, танцювальний образ, 
процес виховання, особистість дитини. 

 
Постановка проблеми. В умовах демократизації суспіль-

них відносин, змін у соціально-економічній сфері, культурі та 
освіті особливої ваги набуває питання гармонійного розвитку 
молодого покоління. Явища краси, піднесеного, прекрасного 
мають для кожної людини особливе емоційно-духовне значення. 

© В. Чуба, 2015 
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Сутність людини єдина, цілісна, всі аспекти її життя 
(ідейно-політичні, моральні, естетичні тощо) перебувають в орга-
нічній єдності й розвиваються у взаємозв’язку. Єдність різних 
видів виховання визначається єдністю кінцевої мети кожного з 
них  формування всебічно розвиненої, гармонійної особистості. 
Кожний аспект виховання не виступає як самоціль. Неможливо 
виховувати частинами чи почергово – морально, естетично, 
інтелектуально тощо. Особистість завжди виховується цілісно. 
Єдність духовної сутності особистості обумовлює внутрішній 
взаємозв’язок усіх напрямів виховання. Комплексний підхід до 
виховання дає можливість здолати однобічність у навчально-
виховній роботі, забезпечує цілісність фізичного, психічного, 
соціального розвитку особистості дитини, її здібностей у всіх 
сферах діяльності, спілкування. 

Комплексність у вихованні – це розкриття внутрішніх зв’яз-
ків між усіма напрямами виховання, між різноманітними його 
засобами та методами. Так, комплекс педагогічних дій забезпечує 
гармонійність, цілісність формування особистості учня. 

Естетичне виховання має універсальний характер впливу на 
особистість через різні види мистецтва, форми людської діяль-
ності, крізь призму ставлення до природи, суспільних явищ і 
людини. Естетичне виховання як процес формування естетичного 
ставлення до дійсності та активізації творчої діяльності особис-
тості за законами краси має розглядатися комплексно, тому що 
воно є частиною розумового, морального, трудового, фізичного 
виховання. Кожен компонент естетичного ставлення (естетичне 
сприйняття, естетичні почуття, оцінка, судження, смак, ідеал, 
потреби, творчий потенціал) визначається розумовою, мораль-
ною, емоційною, духовною діяльністю учня і викликає суттєві 
зміни в його світогляді, переконаннях, поведінці, перетворює 
його на суб’єкта естетичної діяльності, сприяє комплексному 
розвитку його творчих сил і здібностей згідно з об’єктивними 
законами краси. 

Аналіз досліджень і публікацій. В. Шацька визначила 
предмет естетичного виховання як «виховання здатності ціле-
спрямовано сприймати, відчувати і правильно розуміти і оціню-
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вати красу в навколишній дійсності  у природі, у суспільному 
житті, праці, явищах мистецтва» [15, с. 9]. 

Підкреслюючи вплив мистецтва на формування особистості 
дитини, дослідники (Н. Сакуліна, Е. Флеріна та ін.) стверджують, 
що мистецтво підносить духовний стан людини, сприяє всебічно-
му і гармонійному розвитку особистості, породжує оптимізм, 
соціальну активність, спрямовує її сили і здібності на досягнення 
вищих цінностей суспільства: людського щастя, добра, краси, 
духовного відродження. 

Сутність мистецтва як форми суспільної свідомості полягає 
у художньо-образному відображенні дійсності, у створенні 
художньо-естетичних цінностей, спрямованих на духовне збага-
чення особистості, задоволення її естетичних потреб, пробуджен-
ня високих, благородних почуттів, потяг до творчості. Мистецтво 
ефективно впливає на формування суспільної свідомості, на 
духовний розвиток суспільства. 

Мистецтво – продукт суспільного розвитку. Кожна історик-
на епоха вносила щось своє в художнє освоєння світу. Мистецтво 
своєрідно збагачує досягнення науки, культури, політики, моралі, 
економіки, пронизуючи багатогранні прояви соціального життя. 
Зміни в суспільному житті в свою чергу впливають на розвиток 
мистецтва, створюючи нові види та жанри, стилі та методи. 
Специфіка мистецтва полягає в тому, що воно комплексно, 
гармонійно впливає на почуття, інтелект і волю людини. 
Комплексність і різноманітність впливу мистецтва на учнів 
відбувається завдяки багатьом його функціям: пізнавальної, 
соціальної, виховної, оцінної, комунікативної, естетичної та ін. 
Мистецтво є каталізатором усіх творчих потенцій особистості. 
Воно може пробуджувати особистісні, специфічні якості у 
професійній діяльності. Магічна сила мистецтва виявляється в 
його здатності за допомогою різних видів і жанрів проникнути в 
найпотаємніші ділянки психіки, пробудити естетичні переживан-
ня, змінити характер і мотиви діяльності людини. Залучення 
дітей до світу прекрасного у сфері життя і мистецтва 
здійснюється через ознайомлення їх із художніми творами, 
особливе місце серед яких займають образотворче мистецтво, 
література, театр, музика, хореографія. 
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Хореографія розкриває широкий простір для розвитку 
творчого потенціалу школярів, дозволяє разом із поширеною 
виконавською практикою дітей внести в танцювальне навчання й 
виховання елементи танцювально-творчої діяльності. Синкретич-
ність хореографічного мистецтва передбачає розвиток почуття 
ритму, вміння чути й розуміти музику, узгоджувати з нею свої 
рухи, розвивати м’язову силу корпусу й ніг, рухи рук, грацію і 
виразність. Заняття танцями формують правильну поставу, 
виховують основи етикету і грамотної манери поведінки в 
суспільстві, дають уявлення про акторську майстерність. Танець 
має величезне значення у вихованні національної самосвідомості. 
Отже, хореографія має величезні можливості для повноцінного 
естетичного вдосконалення дитини, для її гармонійного 
духовного та фізичного розвитку [16, с. 63]. 

Українські вчені відзначають, що хореографічна творчість є 
одним із засобів всебічного розвитку особистості. Саме хорео-
графічне мистецтво успішно реалізує розвиток зорових, слухових 
і рухових форм чуттєвого й емоційного сприйняття світу, знімає 
розумову втому і створює додатковий імпульс для розумової 
діяльності [13] 

Хореографія, на думку К. Голейзовського, є засобом інте-
лектуального розвитку дитини. Учений вказує на ідейно-смисло-
ву наповненість танцю, яка характеризується естетично розвине-
ними якостями особистості: «Під словом «танець» слід розуміти 
щось більш змістовне й ідейно осмислене, ніж сукупність 
технічних прийомів... Це не набір акробатичних трюків, а … 
мова, … розповідь на певну тему з сюжетом, переказ подій 
реального життя, зрозуміла і реальна картина навколишнього», 
яка вимагає від дитини особливого осмислення [8, с. 12]. 

Особливістю танцювального мистецтва є те, що, на думку 
відомого балетмейстера А. Борзова, головним засобом створення 
художніх образів є рухи і положення людського тіла, які склада-
ють своєрідну виразну мову. Витоки цієї мови закорінені в харак-
терних рухах і пластичних інтонаціях, народжених у реальному 
житті. При чому кожен рух має певне смислове значення [4]. 
Мова танцю – це насамперед мова людських почуттів. 
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Танцювальний рух має сенс тоді, коли, перебуваючи у сплаві з 
іншими рухами, служить виявленню образної структури твору. 

Узагальненість і багатозначність хореографічної пластики 
вимагає застосування особливих законів відображення дійсності, 
які перебувають у поетичній умовності хореографічних образів. 
Секрет впливу танцю полягає в силі вираження людських бажань, 
у передачі почуттів високої напруги, у відмежованості від усього 
випадкового, незначного. Потужний виховний та ідейно-
моральний вплив дитина отримує, переживаючи і передаючи ці 
образи при виконанні танцю (смуток, сум, захват, радість тощо). 

Згідно зі специфікою художніх образів, на думку Ю. Борева, 
хореографічне мистецтво має пізнавальне значення для дити-
ни [3, c. 143]. Діти дізнаються про історію певного періоду, коли 
виник досліджуваний танець, визначають характер і настрій 
героїв і т. п.  

Ю. Бахрушин вважає, що художній образ в танці передає, з 
одного боку, об’єктивну картину дійсності, з іншого – суб’єктив-
не, індивідуальне бачення і втілення її художником. Особливістю 
художнього образу є те, що він створюється в процесі художньо-
го узагальнення через індивідуально-неповторну форму. Тому 
при сприйнятті художнього образу від людини вимагається 
активне художньо-образне мислення, що включає життєві 
асоціації, фантазію тощо [2, c. 35]. 

Репертуар танцювального колективу має потужне значення 
у вихованні естетичної, творчої особистості учня. Правильно 
підібраний репертуар забезпечує можливість вирішення худож-
ньо-творчих і виховних завдань одночасно. Чим багатше і різно-
манітніше репертуар колективу, тим ширше можливості для 
розкриття юних обдарувань. У процесі відбору репертуару керів-
ник колективу має передбачати перспективи педагогічного 
процесу. Реальність репертуару, відповідність його технічним, 
художнім і виконавським можливостям учасників колективу  це 
головний критерій при підборі репертуару. Справжня творчість 
не визнає готових рецептів і правил, і кожна хореографічна 
постановка, як будь-який твір мистецтва, вимагає оригінального 
рішення та індивідуального підходу. Відповідальність за реперту-
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ар лежить на керівникові, бо репертуар  це обличчя колективу, 
що демонструє його можливості та розкриває перспективи.  

При підборі репертуару керівник повинен враховувати 
відповідність постановок віку учасників колективу, їх віковій 
психології і рівню розвитку дітей. Вони мають бути зрозумілі їм 
самим, тоді їх зрозуміє і глядач. Для однієї тієї ж вікової групи 
необхідно створювати танці різного жанру: ігрового, сюжетного, 
жартівливого тощо. 

Специфічною особливістю танцювального мистецтва є 
органічний зв’язок його мови з мовою музики, що в свою чергу 
сприяє духовному розвитку особистості, формує сприйняття 
різних жанрів музики. На думку В. Ванслова, «танець завжди 
існує в єдності з музикою і розкриває розвиток людських 
переживань, але тільки в іншому зовнішньому прояві: танець – 
через виразні рухи тіла, а музика – через інтонацію» [5, c. 42]. 

Безпосередній зв’язок танцю і музики відзначає 
мистецтвознавець А. Кирилов, який зауважує, що танець і музика 
володіють загальною сферою виразності, до складу якої входять: 
темпи, ритми, інтонації, акценти, прискорення, уповільнення і 
т.п. Саме ця сфера невербальної змістовності і дозволяє двом 
видам мистецтва взаємодіяти між собою [1, c. 116]. 

Музика виконує виховну функцію, на чому акцентували 
увагу Б. Асафьев, Ю. Алієв, H. Ветлугина, А. Катинене, Д. Каба-
левський, О. Радинова, Б. Теплов, К. Тарасова, В. Шацька та ін. 
Дослідники зауважують, що музика розвиває сферу почуттів, 
сприяє гармонійному розвитку особистості, здійснює потужний 
емоційний вплив на людину. Вона примушує радіти і страждати, 
мріяти і сумувати, думати, сприяє умінню розбиратися в довкіллі, 
людях, їх взаєминах. 

Сучасні наукові дослідження свідчать про те, що, залучаючи 
дитину до мистецтва танцю, ми розвиваємо його розумово, 
формуємо творчі здібності, активізуємо сприйняття, уявлення, 
фантазію, залучаємо до пошукової діяльності, а пошук, на думку 
Л. Виготського, вимагає розумової активності [6, c. 14]. 

Виконуючи певні рухи, дитина співвідносить їх із мелодією, 
художнім образом, а це, у свою чергу, передбачає виникнення 
певних асоціацій, вимагає аналізу мелодії, розуміння характеру, 
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співвідношення руху й музики, сприймання художнього образу, 
передачі емоційного стану. Виконання на сцені класичного, 
народного або сучасного танців вимагає знання не тільки харак-
теру й техніки виконання рухів, але й певних традицій даного 
напряму в танці: мистецтва зачіски (наприклад, класичний і 
російський народний танець не допускають розпущеного волосся 
у виконавиць, а сучасний може припускати і т. п.); техніці 
накладення макіяжу (для більш точної передачі художнього 
образу існують спеціальні прийоми), костюма, правил поведінки 
на сцені тощо. 

У хореографічній діяльності діти із задоволенням вигаду-
ють, комбінують рухи, наспівуючи і рухаючись під музику. 
Хоровод, народний танець, пантоміма, а особливо музично-ігрова 
драматизація спонукають дітей зображувати картини життя, 
характеризувати який-небудь персонаж, використовуючи виразні 
рухи, міміку, жести. При цьому спостерігається певна послідов-
ність: діти слухають музику, обговорюють тему, розподіляють 
ролі, а потім діють. На кожному етапі виникають нові завдання, 
що змушують мислити, фантазувати, творити. 

Хореографія як вища форма танцювального мистецтва 
набула національної специфіки, але ступінь співвідношення 
національного та загальнолюдського має певні особливості. 

Національне виховання є одним із головних пріоритетів, 
органічною складовою освіти. Його мета – виховання свідомого 
громадянина, патріота, формування в дітей потреби та уміння 
жити в громадському суспільстві. Національне виховання – це 
цілеспрямований, систематичний, регульований виховний про-
цес, спрямований на утвердження у свідомості народу національ-
ної, культурної, мовної єдності, своєї національної неповторності, 
значущості. Провідні принципи національного виховання – гума-
нізм, демократизм, народність, єдність родинного і шкільного 
впливу, самодіяльність учнів. Хореографія є одним із провідних 
засобів естетичного і національного виховання дітей [7, c. 41]. 

Ознайомлення з народною танцювальною творчістю розви-
ває у дітей почуття гордості за художньо-мистецькі надбання 
своєї Батьківщини, викликає інтерес до життя і мистецтва своїх 
предків, виховує любов і повагу до них. При вивченні народних 
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танцювальних рухів необхідно допомогти дітям зрозуміти націо-
нальний характер і загальний стиль танцю. Вивчення народних 
танців, поряд із іншими видами мистецтва, надає великі можли-
вості для національно-виховної роботи з молодим поколінням 
нашої держави [9, c. 8-13]. 

Переростання національного в інтернаціональне в мистецтві 
танцю завжди пов’язане з відкриттям нових хореографічних 
світів, які є творчим продовженням пізнаного й досягнутого, 
розширюють горизонти мистецтва за рахунок виявлення само-
бутніх і сильних сторін, властивих кожній національній культурі. 
Діалектика взаємозв’язку національного й загальнолюдського в 
хореографії полягає в тому, що твір хореографічного мистецтва з 
усіма притаманними йому формами, прийомами, методами 
національного музичного і танцювального мислення, виходячи з 
національних рамок, стає явищем інтернаціональним. Знайомство 
з народною творчістю не тільки збагачує знання дітей, але й 
виховує повагу і любов до культури інших народів. Народні тан-
ці  не тільки захоплююче видовище: вони здійснюють потужний 
виховний вплив як на виконавців, так і на глядачів.  

На фестивалях і різноманітних конкурсах представники 
різних національностей демонструють різні народні танці: веселі 
і жартівливі чеські, запальні румунські й болгарських, жагучо-
темпераментні угорські й польські, ритмічні іспанські, яскраво-
експресивні бразильські тощо. Ці танці різні за змістом, водночас 
об’єднані спільними рисами, які притаманні художній творчості 
народів усіх країн: радісним відчуттям життя, світлим 
оптимізмом, задушевністю, щирістю і простотою.  

Специфіка інтернаціонального виховання полягає у форму-
ванні особливого аспекту свідомості та поведінки людини нового 
суспільства, формування в нього певних принципів, ідеалів і 
переконань, які відображуються в усіх видах його діяльності та 
формах спілкування. Інтернаціональне виховання обов’язково 
має поєднуватися з вихованням у дітей почуття національної 
гідності, з повагою до інших народів. 

Науковці відзначають значення хореографії з позиції 
морально-естетичного виховання, що реалізується через 
колективну виконавську діяльність. К. Ушинський зазначав, що 
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танець зближує всіх виконавців, об’єднує їх спільними пережи-
ваннями в «одне сильне чутливе серце». В умовах спільної 
діяльності добре почуваються і невпевнені діти, що створює 
сприятливі умови для індивідуального розвитку кожної дитини, а 
знання законів етики тільки посилює дані прояви [14]. 

Моральне виховання просякнуте ідеями дружби, миру та 
співпраці між підлітками, братерської солідарності та взаємопо-
ваги, гуманності. Важливою умовою морального виховання є 
виховання дітей у колективі. Колектив є дієвим засобом вихован-
ня в дитини почуття товариськості, поваги до оточуючих, гуман-
ності та взаємодопомоги, тобто основних принципів взаємин між 
людьми. Колектив  це школа формування громадської спрямо-
ваності особистості дитини. У колективі дитина отримує можли-
вість проявити свої знання, ставлення до інших дітей, до діяль-
ності: прагнення надати допомогу, досягти результату, подбати 
про однолітків, проявити доброту, працьовитість. Колективізм  
моральна якість, що виявляється в товариськості, приналежності 
до колективу, відчутті обов’язку перед ним, вміння за не обхід-
ності поставити колективні інтереси вище особистих, здатність 
до співпраці, співпереживання. 

У процесі занять хореографією в дітей розвиваються 
морально-вольові якості: вміння долати труднощі, завершувати 
розпочату справу, цілеспрямовано працювати, зосереджуючись 
на головному і т. д. При підготовці до виступів, свят у дітей 
формуються вміння об’єднуватися для спільної справи, допома-
гати одне одному, домовлятися про виконання спільної роботи, 
готувати спеціальні сценічні костюми, а це вимагає певних 
трудових зусиль, що в свою чергу приносить радість дитині, на 
чому наголошує Т. Комарова [10].  

Хореографія ненав’язливо, мудро виховує. Вона розвиває 
почуття ритму, координацію, пластику, грацію, зміцнює волю, 
допомагає стати організованою, цілеспрямованою людиною, з 
сильним характером і почуттям обов’язку, сприяє фізичному 
розвитку. Важливу роль хореографії з позиції фізичного вдоско-
налення і зміцнення здоров’я дитини відзначають у своїх дослід-
женнях В. Баднін, З. Миронова та ін. Основний вплив хореографії 
вони вбачають в тому, що специфікою даного мистецтва є 
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наявність різноманітних рухів, за допомогою яких здійснюється 
позитивний вплив на організм дитини, відбувається розвиток її 
опорно-рухового апарату і формуються життєво важливі навички, 
правильна постава [12]. 

Доступність засобів впливу хореографії на особистість та їх 
різноманітність, що дозволяє вирішувати спеціальні завдання, 
відзначає М. Левін. Створення спеціальних комбінацій, зазначає 
автор, може застосовуватися в якості корегуючих, а також 
сприяти підвищенню тонусу стомлених м’язів, відновленню 
працездатності. Спеціальні комбінації можуть бути спрямовані на 
розвиток сили м’язів, зміцнення суглобів і підвищення їх рухли-
вості, вони активно впливають на серцево-судинний, нервово-
м’язовий і кістково-зв’язковий апарат людини [11, c. 7]. 

Висновки. Хореографічне мистецтво є засобом формування 
важливих якостей особистості дитини: розвиток інтелекту, 
виховання свідомості й самосвідомості, відповідальності, 
комунікабельності, чуйності до інших людей, ввічливості, 
працьовитості, акуратності, доброти, уваги і т. п. Специфічність і 
розмаїття видів і жанрів хореографії дає можливість учням 
здійснювати внутрішню інтеграцію через діалог танцювальних 
мов різних народів, жанрів хореографічного мистецтва. 

У сучасному світі хореографія стає домінуючим видом 
мистецтва. За сценічною популярністю вона поступається лише 
пісенній естраді. Заняття хореографією сприяє естетичному 
вихованню дітей, розвиває загальну культуру, позитивно впливає 
на їх фізичний розвиток. Активне знайомство з хореографією 
формує художній смак дітей. Вони починають помічати й 
сприймати прекрасне не тільки в мистецтві, а й у житті. 

Діти, що відвідують регулярні заняття з хореографії набува-
ють стрункої постави, починають легко, вільно, граціозно рухати-
ся, позбавляються сутулості, незграбності. В них розвивається 
вестибулярний апарат, покращується координація рухів. 

Знайомство з народною танцювальною творчістю не тільки 
розвиває силу і спритність, а й почуття гордості за художні 
багатства своєї батьківщини, породжує інтерес до життя й 
мистецтва своїх предків, виховує любов і повагу до них. 



 ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 12 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 12 

 

84 

Отже, виховні можливості хореографічного мистецтва 
зумовлюють його вплив на основні сфери розвитку особистості – 
світоглядну, морально-етичну, інтелектуальну, емоційно-вольову, 
комунікативну. 
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Василий Чуба 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
В статье исследованы функции хореографического искусства и его 

влияние на развитие моральных, умственных, физических качеств ребенка. 
Охарактеризован воспитательный ресурс искусства, которое является 
катализатором всех творческих потенций личности, развивает личностные, 
специфические качества в процессе творческой хореографической 
деятельности. Проанализировано воспитательное значение танцевального 
образа в процессе развития личности. Акцентировано внимание на 
педагогических возможностях народного танцевального творчества, которое 
предопределяет формирование национального самосознания, является весомым 
фактором эстетичного, эмоционального, интеллектуального развития ребенка.  

Ключевые слова: хореографическое искусство, танцевальный образ, 
процесс воспитания, личность ребенка. 

Vasil Chubа 
EDUCATIONAL POSSIBILITIES OF CHOREOGRAPHIC ART  

ARE IN THE PROCESS OF FORMING OF PERSONALITY OF CHILD 
In this article we elaborate on possibilities of choreography and its impact on 

moral, mental and physical qualities of a child. The educational value of dance image 
in the process of formation of personality is analysed. An important task of theory and 
practice of education is to form a fully and harmoniously developed personality. The 
assignment of his/her all-round essence by a personality occurs in the process of use 
of various human activities and participation in them. 

Each side of education is not an end in itself which interacts with one another 
enriching with specific features, all of them have one goal – an all-round development 
of the younger generation. Aesthetic education as a process of formation of aesthetic 
attitude towards reality and activation of creativity of personality under the laws of 
beauty and as a complete mastery of aesthetic object should be considered in an 
integrated manner because it is a part of mental, moral, labor and physical education. 
Each component of aesthetic attitude: aesthetic perception, aesthetic senses, 
estimation, judgment, taste, ideal, needs, creativity, is determined by mental, moral, 
emotional, spiritual activity of a pupil and causes the significant changes in his/her 
view of life, beliefs, behaviour, converts him/her into a subject of aesthetic activity, 
contributes to an all-round development of his/her creative powers and skills under the 
objective laws of beauty. 

The choreography gives a wide scope for development of a creative potential of 
pupils, along with executive practice of children it allows integration of this important 
type of dance and creative activity into the system of dance education and upbringing.  

Thus, choreography has an enormous potential for full aesthetic perfection of a 
child, for his/her harmonious spiritual and physical development. Language of dance 
is, first of all, a language of human emotions and if a word means something, a dance 
motion expresses something, and only when, being in aligned with other motions, it 
reveals all image-structures of opus. 
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The repertoire of dance groups is of great importance in the process of 
education of an aesthetic and creative personality. Properly selected repertoire 
provides a possibility to solve artistic, creative and educational tasks simultaneously. 
Rich and diverse repertoire provides great opportunities to bring young talents to 
light. A specific feature of the art of dancing is its natural connection of its language 
with a language of music, which in its turn contributes to a spiritual development and 
forms sentimentality. 

Choreography educates and forms in a gentle and wise manner. It develops 
many abilities. The sense of rhythm, coordination, plastic, grace ... and it strengthens 
the will. It helps to become an organized, purposeful person with strong character and 
sense of duty. It promotes to a physical development of body. Movements, which have 
been selected for a long time, undoubtedly have a positive impact on children’s health.  

Кeywords: choreography, dance image, the process of education, the child’s 
personality. 

References 
1. Balet. Muzyikalnaya entsiklopediya (1973) [Ballet. Musical encyclopaedia], 

Moscow, Sov. entsiklopediya, 621 р. (in Russian). 
2. Bahrushin, Yu. A. (1965) Istoriya russkogo baleta [History of Russian ballet], 

Moscow, Sov. Rossiya, 248 р. (in Russian). 
3. Borev, Yu. B. (1988) Estetika [Aesthetics], Moscow, Politizdat, 496 р. 

(in Russian) 
4. Borzov, A. A. (1983) Tantsyi narodov SSSR [Dances of peoples of the USSR], 

Moscow, GITIS, 267 p. (in Russian) 
5. Vanslov, V. V. (1953) Ob otrazhenii deystvitelnosti v muzyike [About the 

reflection of reality in music], Moscow, Muzgiz, 235 р. (in Russian) 
6. Vyigotskiy, L. S. (1967) Voobrazhenie i tvorchestvo v detskom vozraste 

[Imagination and creation in child’s age], Moscow, Prosveschenie, 96 р. (in 
Russian) 

7. Hnatyuk, V. (2007) Kontseptsiya natsional’noho vykhovannya uchniv 
zahal’noosvitnikh navchal’nykh zakladiv [Conception of national education of 
students of general educational institutions]. In: Svit vykhovannya [World of 
education], № 4, рp. 41-48. (in Ukrainian) 

8. Goleyzovskiy, K. Ya. (1964) Obrazyi russkoy narodnoy horeografii [Appearances 
of Russian folk choreography], Moscow, Iskusstvo, 270 р. (in Russian) 

9. Kolnohuzenko, B. M. (2008) Khoreohrafichne mystetstvo [Choreographic art], 
Kharkiv: KhDAK, 224 р. (in Russian) 

10. Komarova, T. S. (1995) Deti v mire tvorchestva [Children in the world of 
creation], Moscow, Mnemozina, 160 р. (in Russian) 

11. Levin, M. V. (2001) Gimnastika v horeograficheskoy shkole [Gymnastics at 
choreographic school], Moscow, Terra-sport, 96 р. (in Russian) 

12. Mironova, Z. S. (1976) Meditsinskie i sotsialno-psihologicheskie aspektyi otbora 
detey v horeograficheskoe uchilische. Povrezhdenie i zabolevaniya oporno- 
dvigatelnogo apparata u artistov baleta [Medical and social-psychological aspects 
of selection of children in choreographic school. Damage and diseases of 
musculoskeletal for the artists of ballet], Moscow, GITIS, 124 р. (in Russian) 



 ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 12 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 12 

 

87 

13. Parshuk, S. M. Rol horeografii v garmonichnom razvitii mladshih shkolnikov [A 
role of choreography in harmonious development of junior schoolchildren] from 
www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7797708 
(in Russian) 

14. Ushinskiy, K. D. (1968) Chelovek kak predmet vospitaniya [Man as article of 
education]. In: Izbr. ped. рroizvedeniya [Selected pedagogical works.], Moscow, 
558 р. (in Russian) 

15. Shatskaya, V. N. (1975) Muzyikalno-esteticheskoe vospitanie detey i yunoshestva 
[Musical-aesthetic education of children and youths], Moscow, Pedagogika, 200 р. 
(in Russian) 

16. Yunusova, E. B. (2011) Osnovnyie funktsii metodiki stanovleniya 
horeograficheskih umeniy u detey doshkolnogo vozrasta [Basic functions of 
method of formation of choreographic abilities for preschool children] In 
Aktualnyie voprosyi sovremennoy pedagogiki: materialyi mezhdunar. nauch. konf. 
(g. Ufa, iyun 2011 g.) [Important questions of modern pedagogiy: materials of 
international scientific conference (Ufa, June, 2011).], Ufa, Leto, рp. 62-64. (in 
Russian) 

Одержано 11.04.2015 р. 
 

 

 
 
 
 
 
УДК 37:783:271.2        Алла Трохименко, 

м. Полтава 
 

ВИХОВНА ФУНКЦІЯ ПРАВОСЛАВНОЇ 
ДУХОВНОЇ МУЗИКИ 

 
У статті охарактеризовано поліфункціональність православної 

духовної музики, характер взаємообумовленості, взаємодії та 
взаємопроникнення функцій. Проаналізовано виховну функцію православної 
духовної музики через розкриття інших функцій, що складають її зміст: 
віронавчальну, богословську (свідоцьку, проповідницьку, богослужбову), 
родинну (сімейну), суспільно-перетворювальну. Окреслено перспективи 
подальшої розробки даної наукової проблеми.  

Ключові слова: православна духовна музика, функції православної 
духовної музики, поліфункціональність, виховна функція православної 
духовної музики. 
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Постановка проблеми. З’ясування значення та ролі 
православної духовної музики, її впливу на різні аспекти 
життєдіяльності людини та формування особистості стає 
можливим завдяки обґрунтуванню системи функцій, що 
обумовлюють існування духовної музики православ’я як джерела 
становлення високодуховної людини, ширше – національного 
соціокультурного розвитку. Функція (від лат. functio – 
звершення, виконання) – діяльність, обов’язок, зовнішній прояв 
властивостей певного об’єкта в рамках даної системи відносин, 
до якої він належить [3]. По відношенню до музичного мистецтва 
«поліфункціональність» – поєднання різноманітних функцій, 
ролей, які виконує музика в життєдіяльності людини і 
суспільства. 

Аналіз досліджень і публікацій. Визначаючи поліфункціо-
нальність музики, дослідники виокремлюють пізнавальну, оціню-
вальну, комунікативну функції (О. Рудницька); ідейно-політичну, 
виховну, пізнавально-дидактичну, комунікативну, моральну, 
естетичну та ін. (Б. Лихачев); прикладну (К. Бюхер, Л. Виготсь-
кий); суспільно-перетворювальну, утішливо-компенсаторну, 
пізнавально-евристичну, художньо-концептуальну, прогностик-
ну, інформаційно-комунікативну, виховну, сугестивну, естетич-
ну, гедоністичну (Ю. Борєв), катарсичну (Аристотель, Л. Вигот-
ський); світоглядну (В. Діденко), соціалізуючу, релаксаційну, 
праксичну, індикаторну (А. Юсфін), регулятивну (Н. Євстігнє-
єва) [3, с. 20]. 

Функціональні виміри духовної музики варто визначати з 
позицій православного, а не світського мистецтва. Так, 
В. Лєпахін сформулював і описав 21 функцію православної іко-
ни [4, с. 417]. На основі спільності різних видів православного 
мистецтва ми припустили, що функції православної ікони є 
ідентичними з православною духовною музикою, тобто їх можна 
спроектувати, трансформувати у сферу духовної музики. На 
цьому підґрунті сформована нами система функцій православної 
духовної музики є результатом своєрідної інтерпретації функцій 
православної ікони, виокремлених В. Лєпахіним, та поєднання з 
ними специфічних функцій музичного мистецтва як такого. 

Мета статті – виявити поліфункціональність православної 
духовної музики, варіативність цієї системи функцій, характер 
взаємообумовленості, взаємодії та взаємопроникнення функцій; 
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дослідити виховну функцію православної духовної музики через 
розкриття сутності функцій, що складають її зміст.  

Виклад основного матеріалу. На нашу думку, православна 
духовна музики виконує такі функції: догматичну, віронавчаль-
ну; пізнавальну, свідоцьку, проповідницьку, богослужбову, 
антропологічну, богословську, історичну, нагадувальну, посеред-
ницьку, родинну, прикладну, свято-емоційну, молитовну, естети-
чну, літературну, катарсичну, гедоністичну, моральну, суспільно-
перетворювальну, компенсаторну, комунікативну. Означені фун-
кції мають характер взаємообумовленості, взаємодії й взаємопро-
никнення, тобто ця система досить варіативна. Ми виокремлюємо 
деякі функції, поєднуємо їх і розглядаємо як спільну виховну 
функцію православної духовної музики. Так, на нашу думку, 
зміст виховної функції складають віронавчальна, богословська 
(свідоцька, проповідна, богослужбова), родинна (сімейна), суспі-
льно-перетворювальна. Нижче більш детально розкриємо сутність 
кожної з них. 

Віронавчальна функція – визначає «як вірувати», як розуміти 
той чи інший догмат, ту чи іншу євангельську подію. Закладена у 
догмах чистота і святість, яка переноситься на музику, яка 
звучить у храмі, вимагає великої відповідальності виконавців. 
Виконавці духовної музики мають піклуватися про те, що вони 
доносять до слухачів, чи відповідає їх виконання вченню Церкви. 
Духовна музика повинна навчати, виховувати співом (звуком) 
того ж, чого Церква вчить словом. Віронавчальна функція 
зумовлює і навіть вимагає тісного взаємозв’язку між словесним 
способом мислення і музичним виконанням. Словесні образи, що 
містять Святе Письмо, трансформовані в музичну мову, дають 
людині уявлення що таке віра в Бога, як саме треба вірувати [6]. 

Богословська узагальнює й фокусує в собі такі функції – 
свідоцьку, проповідну, богослужбову. Богословська функція 
допомагає зрозуміти, наскільки духовна музика важлива в 
богослужінні, церковному і православному мистецтві, право-
славному світосприйманні. Православна духовна музика за своїм 
характером двоєдина: об’єктивно несе в своїх образах як 
загальнолюдське, перш за все специфічно художнє, і водночас має 
релігійний, духовний зміст.  

Свідоцька. Твори духовної музики розповідають про Бога, 
біблійні події, про ставлення людей до цих подій, у такий спосіб 
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вони свідчать про реальність існування Бога, цих подій, про їх 
призначення, цінність для людей. Духовна музика є свідченням 
всього Святого Письма, всього благодатно-духовного досвіду 
Церкви. 

Богослужбова функція. Церковний спів є органічною части-
ною богослужіння поряд із іншими видами церковного мистецтва. 
Він належить до самої сутності богослужбової дії, без церковного 
співу Літургія не просто збідніла б, а стала б неповною і 
недосконалою. Молитви також співають, виражаючи славослів’я, 
подяку, прохання і благовіст. Тому в співі одне з головних місць 
займає текст, що спрямовує думки й серця парафіян до теми 
молитви засобами музичної мови. Богослужіння – це цілісна 
система, а храмовий спів не є вільним мистецтвом, що супро-
воджує богослужіння, а є способом прочитання богослужбових 
текстів. Ставлення до церковної музики має бути як до 
«розспіваного читання молитви» з різним ступенем мелодичного 
розширення. Це дає змогу глибше зрозуміти призначення 
духовної музики, осмислити богослужіння як спів, і спів як 
богослужіння. В цьому особливість православної духовної 
музики, яка є мовою богослужіння церкви [2]. 

Проповідницька. Проповідь – це християнське церковне 
наставляння, викладається під час Літургії, має за мету 
розповісти й пояснити слухачам вчення Ісуса Христа. Між 
проповіддю та духовною музикою існує взаємозв’язок: духовна 
музика виконує важливу функцію проповіді християнського 
православного вчення. Вона є вагомою складовою Літургії, 
супроводжує церковний обряд і водночас має особливу місію – 
своїми засобами розповісти й пояснити Слово Боже. Здавна 
проповідь слугувала найголовнішим засобом поширення віри [5]. 
Духовна музика може існувати й поза церковним обрядом і 
проповідувати, поширювати православну віру, християнське 
вчення за межами храму. Особливого значення ця функція мала 
після становлення православної духовної музики як професійного 
музичного мистецтва, коли вона набула рис світського характеру, 
що сприяло розширенню простору її використання. Ще більшої 
актуальності ця функція набуває сьогодні, коли духовний вакуум 
охопив світове суспільство, що переживає моральну кризу, 
спричинену передусім втратою християнських цінностей, 
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втратою християнського світогляду, орієнтацію на індивідуалізм, 
прагматизм і споживацтво в особистому й суспільному житті. 

Родова (сімейна) функція – духовна музика супроводжувала 
людину все життя, починаючи з його появи на світ і до переходу 
у Царство Боже. Церква відіграє важливу роль у житті людини, 
бо все життя людини проходить під материнським наглядом 
Святої Православної Церкви, вона намагається освятити своєю 
присутністю всі сторони людського буття. Всі основні події її 
життя були пов’язані з певними богослужіннями, де духовна 
музика супроводжувала і сповідь, причастя, хрещення, вінчання. 
Сім’я приходила до церкви, щоб спокутувати свої гріхи, 
отримати пораду, знайти душевний спокій, зробити вибір між 
грішним і праведним життям [1]. Корені духовного розвитку 
виходять з дитинства. Це надзвичайно важливий період у процесі 
духовного становлення особистості, оскільки закладається фун-
дамент сприйняття оточуючої дійсності, свого місця й ролі в ній. 

Духовна музика мала значний вплив на виховання дитини. 
Споконвіків у родинах українців підтримувалися традиції духов-
ного виховання. Вже у трирічному віці дитина повторювала 
молитву: «Ангеле, хранителю мій, ти завжди при мені стій. Як 
удень, так і вночі будь мені до помочі». Маленькі діти мало що 
розуміють в Богослужінні, але звичаї православної церкви були і 
є дуже важливими в їхньому вихованні. З якою насолодою діти 
брали і беруть участь у священних обрядах церкви. Сама 
обстановка в храмі, освітлення, одяг священика, спів і тиша під 
час загальної молитви, священні дійства – все це, безумовно, 
виховує високе в кожній дитині. Ніяка світська дисципліна не 
замінить дисципліни церковної. У християнському «Благовісни-
ку» є такі слова: «Школа не виправить ваших дітей, якщо ви 
зіпсуєте їх вдома дурним вихованням». У родині завжди співали 
духовні псалми, тому діти йшли до початкової школи і храму вже 
з певними вміннями, навичками домашнього музикування, тобто 
співу, і залюбки розвивали свої здібності у школі та в церкві, 
брали активну участь у богослужіннях. Ствердженню сімейних 
цінностей сприяло святкування релігійних свят. Наприклад, 
участь дітей у святкуванні православних свят, особливо Різдвя-
них і Великодніх, мала глибокий виховний сенс. На жаль, ця 
функція втратила своє значення в епоху заборони християнства, 
що призвело до втрати духовних цінностей. Маємо надію, що 
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нині у процесі відродження православних християнських 
традицій використання духовної музики в сім’ї стане необхідною 
умовою виховання і формування особистості дитини. 

Суспільно-перетворювальна. Завдяки духовній музиці через 
віки пронесли украïнцi вiру в Бога i в свiй народ, у його життєву 
силу. У важкі часи загрози для національної незалежності, зане-
паду духовності, національного гніту духовна музика зміцнювала 
надiю на те, що вихiд iз неволi буде знайдено за умов дотримання 
і наслідування Божих заповідей. Вона стверджувала любов до 
усіх як запоруку свiтовоï гармонiï [6]. Духовна музика також є 
невичерпним джерелом мудрості, покаяння, морального самовдо-
сконалення i пізнання істини. В певні історичні періоди, коли 
український народ відстоював свою незалежність, культурні 
традиції, духовна музика виступає як консолідуючий чинник у 
складних історико-політичних і соціокультурних умовах. Так, 
кінець XVI – перша половина XVII ст. характеризується як епоха 
національного відродження. В умовах посиленого наступу 
правлячих кіл Речі Посполитої на соціальні й духовні інтереси 
українців, останні мусили захищати вітчизняні духовні здобутки: 
мову, традиції, звичаї, віру. Шлях до вирішення цих завдань 
пролягав через освіту – відкриття шкіл і друкарень, поширення 
знань, православного мистецтва, зміцнення авторитету 
Православної церкви.  

Висновки. Отже, ми вирізняємо виховну функцію, що 
включає віронавчальну, богословську (свідоцьку, 
проповідницьку, богослужбову), родинну (сімейну), суспільно-
перетворювальну функції. За тисячолітній період розвитку з часів 
прийняття християнства духовна музика була органічною 
частиною культури нашого народу. Завдяки своїм специфічним 
особливостям вона несла йому духовний спокій, чистоту, 
святість, упевненість у своїй боротьбі за віру, закликала людей до 
творення добра і краси. Широке використання духовної музики в 
усіх проявах суспільного життя сприяло консолідації суспільства, 
зміцненню християнських традицій.  

Досліджена нами проблема потребує подальшої розробки, 
зокрема, уточнення понятійного апарату, його конкретизації та 
систематизації. Зазначимо, що у процесі нашого дослідження 
було з’ясовано, що в різні історичні епохи, в різних сферах 
життя, в різні періоди розвитку мистецтва, культури, зміни 
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суспільно-політичного ладу співвідношення і характер взаємодії 
різних функцій православного музичного мистецтва змінювався: 
одні втрачали свою актуальність, втрачали свій сенс, інші 
активізувалися. Так, післяжовтнева історія нашої держави 
обумовила звуження поліфункціонального простору духовної 
музики. Сьогодні відбувається процес відродження християн-
ських традицій, складовою яких є відновлення й розвиток 
православної духовної музики, що розкриває можливості для її 
повноцінного функціонування та реалізації потужного виховного 
потенціалу з метою формування духовності молодого покоління, і 
як результат – розвитку високодуховного суспільства. 
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Алла Трохименко 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 
В статье показана полифункциональность православной духовной 

музыки, характер взаимообусловленности, взаимодействия и взаимопроник-
новения функций. Исследуется воспитательная функция православной духовной 
музыки посредством раскрытия сущности функций, составляющих ее 
содержание: 1) вероучительная (определяет, «как веровать», как понимать 
тот или иной догмат, то или иное Евангельское событие); 2) богословская 
помогает понять, насколько духовная музыка важна в богослужении, церковном 
православном искусстве и мировосприятии (свидетельская – произведения 
духовной музыки рассказывают о Боге, библейных событиях, об отношении 
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людей к происходящему, свидетельствуют о реальности существования Бога; 
проповедническая – духовная музыка имеет особую миссию – своими сред-
ствами рассказать и объяснить Слово Божье, способствовать распростра-
нению веры; богослужебная функция предполагает, что в богослужение как 
целостную систему органично входит духовная музыка, являющаяся языком 
богослужения); 3) родовая (семейная) функция – духовная музыка сопровождала 
человека всю жизнь, с рождения и до смерти, использовалась в семье как 
средство духовного воспитания детей; 4) общественно-преобразующая – во 
времена политических угроз, упадка духовности, национального гнета духовная 
музыка консолидировала общество и укрепляла надежду на то, что выход из 
ситуации будет найден при условии соблюдения Божьих заповедей. 

Ключевые слова: православная духовная музыка, функции православной 
духовной музыки, полифункциональность, воспитательная функция 
православной духовной музики (вероучительная, богословская, родовая). 

Alla Trokhimenko   
EDUCATIONAL FUNCTION  

OF THE ORTHODOX SPIRITUAL MUSIC 
In the article it is showen poly functionality of the orthodox sacred music, 

character of interconditionality, co-operation and interpenetration of functions; 
educational function of orthodox sacred music is probed by means of opening of 
essence of functions, making its maintenance: 1) religious teaching  (determines «how 
to believe», how to understand one or another dogma, or other evangelic event); 2) the 
theological function helps to understand, as far as sacred music is important in divine 
service, church orthodox art and perception of the world (witness – works of sacred 
music are told about God, Bible events, about attitude of people toward what be going 
on, testify the  reality of existence of God; preaching – spiritual music has special 
mission – to explain Word Divine, to help in faith distribution; divine service function 
supposes that sacred music, being the language of divine service, is organically 
included in divine service as integral system); 3) generic (family) function – sacred 
music accompanied a man right through life, from birth and to death, used in a family 
as a mean of spiritual education of children; 4) public-transforming – in the days of 
political threats, decline of spirituality, national burden sacred music consolidated 
society and strengthened a hope on that an exit from a situation will be found on 
condition of observance of the Divine commandments.  

Keywords: orthodox sacred music, functions of orthodox sacred music, 
multifunctionness, educatinal function of orthodox sacred music. 
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ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЕСТРАДНОГО КОЛЕКТИВУ (на прикладі вокально-

інструментального ансамблю «Жива вода») 
 
У статті автор продовжує тему становлення українського 

естрадного мистецтва на прикладі аналізу творчого шляху вокально-
інструментального ансамблю «Жива вода» Чернівецької обласної 
філармонії (1977-1989), який працював у стилі «фанк». В ансамблі 
розпочали свою творчу кар'єру відомі естрадні співаки, а зараз народні 
артисти України Лілія Сандулеса та Іво Бобул. Музичними керівниками 
ансамблю були Ю. Шаріфов, Л. Дутківський, В. Рурак, пісні яких входять 
до репертуару С. Ротару, Й. Кобзона, О. Сєрова, Л. Доліної, І. Суручану, 
М. Гнатюка та баг. ін. Особлива увага акцентується на етичному 
аспекті творчої діяльності естрадних колективів, зокрема процесу 
організації концертної діяльності в умовах тоталітарного режиму, 
взаємин естрадних виконавців, їх особистій поведінці тощо. Автор 
статті – заслужений діяч мистецтв України, композитор, автор понад 

© В. Рурак, 2015 
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500 пісень ділиться спогадами про артистів і керівників гурту, з якими 
тривалий час працював разом. 

Ключові слова: українське музичне естрадне мистецтво, вокально-
інструментальний ансамбль «Жива вода», етичний аспект творчої 
діяльності. 

 
Постановка проблеми. Естрадне музичне мистецтво як 

феномен масової культури впевнено лідирує в молодіжному 
середовищі й впливає на формування світогляду, переконань, 
уподобань і потреб юної особистості. PR-технології, засоби 
масової інформації поширюють негативний імідж естрадного 
виконавця, що не завжди відповідає реальності. Відділення 
естрадного співу початкових мистецьких навчальних закладів, 
середніх спеціальних і вищих навчальних закладів освіти і 
культури вимагають від сучасних дослідників створення 
освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста, яка 
включає модель професійних і особистісних якостей випускника, 
зокрема морально-етичних. 

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, П. Вікке, А. Дугін, Є. Дуков, А. Кравцов, Л. Лузіна, 
І. Панасов, М. Черноус), загальномистецькому (В. Валькова, 
М. Іоф’єв, В. Конен, Б. Роганков та ін.) та методичному 
контекстах (В. Березан, С. Клітін, Л. Руденко). Історію та 
сьогодення української естрадної музики розкрили І. Лепша [5], 
М. Поплавський [7], Л. Прохорова, О. Сапожнік [9] та ін. 
Музичну культуру Буковини систематизували Є. Антонюк-
Гаврищук [1] і А. Плішка [4], естрадні виконавці є предметом 
жвавого обговорення в засобах масової інформації, що породжує 
численні етичні проблеми. 

Мета статті – у процесі ретроспективного аналізу творчого 
шляху вокально-інструментального ансамблю «Жива вода» 
продовжити розкриття витоків українського естрадного 
музичного мистецтва (див. нашу статтю [8]), але більшу увагу 
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зосередити на етичних аспектах творчої діяльності естрадних 
колективів. 

Викладення основного матеріалу. Чернівецька обласна 
філармонія була центром власне української музичної культури, 
де розпочав свій творчий шлях Народний артист України, 
Народний артист СРСР, Герой Соціалістичної Праці, Герой 
України, Дмитро Михайлович Гнатюк. У другій половині 50-х 
років поряд із Д. Гнатюком співав і батько автора статті Корній 
Миколайович Рурак. У філармонії довгий період заслуженим 
Буковинським ансамблем пісні і танцю керував народний артист 
України, лауреат Шевченківської премії Андрій Миколайович 
Кушніренко. В намисті Буковинських вокально-
інструментальних ансамблів (далі – ВІА) була й «Жива вода». 
Його назва походить від однойменної пісні Л. Дутківського 
«Жива вода», якою розпочиналися всі виступи гурту. Колектив 
створено в 1977 р. Юрієм Шаріфовим – ветераном львівського 
біґ-біту. 

Ю. Шаріфов (народився 25 травня 1946 р. у Львові) – на 
сьогодні член Національної спілки композиторів України, 
Асоціації діячів естрадного мистецтва України та Координаційної 
ради джаз-, рок- і поп-музики Міністерства культури України. 
Він свого часу отримав три музичні освіти – скрипаля, 
музикознавця і композитора, гастролював у 24 країнах світу, 
працював у знаних колективах («Смерічка», «Червона рута», 
«Круг»), із відомими митцями – Л. Доліною, М. Гнатюком, 
Й. Кобзоном, І. Сарухановим, Ю. Башметом, Л. Сенчиною та ін. 
Ю. Шаріфов – автор камерно-інструментальних і симфонічних 
творів, джазових композицій та естрадних пісень, тривалий час 
працював викладачем кафедри композиції Львівської музичної 
академії ім. М. Лисенка.  

Львів був першим містом у Радянському Союзі, де завдяки 
Ю. Шаріфову зародилася рок-музика. Він згадує: «У 14 років я 
самотужки змайстрував синтезатор. Писав авангардну музику. 
Був таким собі дисидентиком, рокменом. На танці в будинок 
культури від «Львівприладу» (нині там – обласний РАЦС на 
вулиці І. Франка), де ми грали рок, з’їжджалася молодь з усієї 
України, із Москви, Ленінграда...» [2]. 
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Ю. Шаріфов розповідає про ідею створення ансамблю «Жива 
вода» в далекому 1977 р. Він працював у ансамблі «Червона рута» 
разом із С. Ротару: «У розпалі творчості Софії Ротару я пішов з її 
колективу, бо вирішив заснувати власний ансамбль «Жива вода». 
Софія разом із музикантами переїздила тоді в Ялтинську 
філармонію, а я хотів залишитися в Чернівцях» [3]. 

До вокально-інструментального ансамблю були запрошені 
найкращі музиканти майже з усієї Західної України, зі Львова, 
Івано-Франківська та Чернівців: О. Єкімов (гітара), С. Применко 
(ударні), В. Медянік (вокал), С. Гончаров (клавінет), І. Бахарєв 
(синтезатори, клавішні) [3]. Ю. Шаріфов ділиться спогадами: «Я 
знайшов Лілію Сандулесу в Новоселицькому сільському клубі. 
Мені імпонував її злегка хриплуватий голос. Я запросив її у 
«Живу воду». А буквально через кілька місяців ми виступали в 
Останкіно. Нас показували по центральному телебаченню, і Ліля 
була вдячна за все, що дарувала їй доля» [10]. 

Автору статті, який у той час був хормейстером Ансамблю 
пісні і танцю Міністерства внутрішніх справ України, довелося 
почути ВІА «Жива вода» 23 лютого 1978 р. у Палаці «Україна» 
м. Києва у зведеному концерті з нагоди дня Радянської армії. 
Виступ колективу закарбувався в серці, бо на фоні інших 
естрадних ансамблів гурт звучав по-новому. Так, у вступі до пісні 
«Жива вода» виразно співав дует саксофонів, що додавало 
творові неповторного художнього шарму. З того часу і протягом 
багатьох років тривала творча дружба між Ю. Шаріфовим, 
Л. Сандулесою та автором статті. Вдруге наші творчі дороги 
перетнулися в м. Кузнецовськ, де паралельно виступали ВІА 
«Альтаїр» (музичний керівник – В. Рурак) і ВІА «Жива вода». 
Так, одного вихідного дня відбулося замість трьох чотири 
концерти «Живої води» на одному концертному майданчику. І 
четвертий концерт ми відвідали разом із товаришами. Глядачі 
кожен музичний твір зустрічали бурхливими й тривалими 
оплесками.  

Успіх колективу пояснюється високими вимогами 
Ю. Шаріфова до іміджу естрадного співака, які можна 
реконструювати з його інтерв'ю і спогадів. 
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Найголовнішим він вважає відданість мистецтву і своїй 
улюбленій справі: «Хто працює по-ремісничому, той ніколи 
своєю творчістю не зачепить. Зацікавить митець самобутній, 
неповторний, оригінальний, який у всьому, що робить, залишає 
частинку себе. Це і є мистецтво». Митець наполягає, що «артист 
повинен увесь час мінятися, бо одне й те саме гальмує його 
творчість» [2]. 

Популярність естрадних артистів негативно впливає на їх 
моральні якості, а щоб творчо розвиватися необхідно залишатися, 
на думку Ю. Шеріфова, «простим», товариським, добрим і 
щедрим. Він бере за приклад С. Ротару, яка «Була простою і 
компанійською. Коли я перейшов у «Червону руту», спочатку не 
мав, де жити. Софія запропонувала мені з дружиною поселитися 
у її чернівецькій квартирі. … Коли вперше приїхав у готель, де 
мав із нею зустрітися, бачу: бігає у фойє невеличке на зріст, 
худесеньке дівча у джинсах і футболці. Я не знав, хто це, бо 
бачив Софію лише по телевізору. … Пригадую, адміністратор 
готелю не пропускав її у номер, мовляв, там має поселитися 
Софія Ротару. … Я ще раз переконався: чим талановитіша 
людина, тим простіша» [2; 3; 10]. 

Із попереднього, на переконання Ю. Шаріфова, витікає 
вміння ладнати з людьми: «Пам’ятаю, викликають мене в 
Міністерство культури УРСР: «Треба рятувати концерт Гнатюка 
в Палаці культури «Україна». Усі квитки продано. Їх придбали 
багато іноземних делегацій. А музикантів у співака – нема, нот – 
нема». … з’ясувалося: Гнатюк несправедливо посварився зі 
своїми музикантами, і вони його покинули. Не вмів ладнати з 
людьми» [2]. 

Професіонал має все життя працювати над собою, над 
самоосвітою і самовдосконаленням: «Як керівник я був 
жорстким. Репетиції «Живої води» проводив щодня по вісім 
годин. Якось Ліля (Сандулесу) відправила маму до директора 
філармонії. Вона – йому: «Моя дочка вже все знає і вміє. 
Дозвольте їй не ходити на репетиції». Довелося мамі пояснити, 
що спів – це вічне вдосконалення голосу, вічна робота над 
собою» [10]. 
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Л. Сандулесу прекрасно засвоїла уроки свого художнього 
керівника, тому й досягла творчих вершин. Вона народилась 28 
лютого 1958 р. в с. Маршинці Новоселицького району 
Чернівецької області, була солісткою ВІА «Жива вода» (1977 –
 1981), згодом співала у ВІА «Світязь» (1981 – 1982) Волинської 
обласної філармонії, ВІА «Серпанки». У вересні 1982 р. 
перемогла на конкурсі артистів естради України в Чернівцях, 
випередивши сестер Ротару, О. Сєрова, В. Білоножка і 
П. Дворського. Вона працювала артисткою Київського 
державного мюзик-холу (1985 – 1986), у 1985 р. з піснею 
В. Бистрякова «Гончарный круг» була фіналісткою всесоюзного 
телефестивалю «Пісня року». 1987 р. співачці присвоєне звання 
заслуженої артистки України, фірма «Мелодія» випустила її 
міньйон «Спочатку ти» разом із ВІА «Селена» (1987-1990) 
Чернівецької обласної філармонії. Від 1991 р. виступає з 
сольними програмами. 1992 – 2002 рр. співали в дуеті 
з І. Бобулом, за кордоном вийшов їх компакт-диск «Берег 
любові», а в 2004 р. – сольний компакт «Співає Лілія Сандулеса». 
На початку 2006 р. артистка повернулася до Чернівців [3; 6; 7; 9]. 

Ю. Шаріфов довірив авторові статті бути музичним 
керівником ВІА «Жива вода» (1986 – 1988). До складу колективу 
входили Е. Банасяк, І. Бобул, В. Келінський, А. Суховерський. 
Ми продовжували працювати в стилі «фанк» (англ. funk) – 
танцювальна музика, яка характеризується синкопованістю 
партій усіх інструментів, пульсуючим ритмом, багаторазовим 
повторенням коротких фраз, а щоб підсилити ударні елементи, в 
рифах використовуються приглушені («мертві») звуки. 

Дуже важко було в той час організувати концерт, який міг 
відбутися лише з письмового дозволу Міністерства культури 
СРСР чи УРСР. Порушення закону каралося. Щоб отримати 
дозвіл, треба було затвердити програму, в якій мали бути пісні 
членів Спілки композиторів СРСР. Тому часто під їхнім 
авторством виконували пісні музикантів групи. 

Висновки. Проведений нами ретроспективний аналіз 
творчого шляху ВІА «Жива вода» дав змогу констатувати його 
значущість у становленні не лише регіональної естрадної 
культури, а й українського музичного естрадного мистецтва 
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загалом, бо його школу пройшли Л. Сандулеса, І. Бобул, 
О. Сєров, І. Красовський; ним керували композитори 
Ю. Шаріфов, Л. Дутківський, В. Рурак, чиї пісні виконували 
відомі естрадні співаки України та Росії. Реконструкція поглядів 
Ю. Шаріфова дала змогу окреслити обриси іміджу сучасного 
естрадного співака, який прислужиться вдосконаленню 
професійної підготовки фахівців естрадних відділень навчальних 
закладів освіти і культури. 
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Виктор Рурак 
ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭСТРАДНОГО КОЛЛЕКТИВА  
(на примере ВИА «Живая вода») 

В статье автор продолжает тему становления украинского эстрадного 
искусства на примере анализа творческого пути вокально-инструментального 
ансамбля «Живая вода» Черновицкой областной филармонии (1977-1989). В 
ансамбле начали свою творческую карьеру известные эстрадные певцы, а 
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сейчас народные артисты Украины Лилия Сандулеса и Иво Бобул. 
Музыкальными руководителями ансамбля были Ю. Шарифов, Л. Дуткивский, 
В. Рурак. Их песни входят в репертуар С. Ротару, И. Кобзона, А. Серова, 
Л. Долиной, И. Суручану, Н. Гнатюка и мн. др. Подчеркивается, что 
Черновицкая областная филармония была центром украинской музыкальной 
культуры, где начали свой творческий путь Народный артист Украины, 
Народный артист СССР, Герой Украины Дмитрий Гнатюк, рядом с которым 
пел и Корней Рурак – отец автора статьи; народный артист Украины, 
лауреат Шевченковской премии А. Кушниренко – руководитель заслуженного 
Буковинского ансамбля песни и танца; ВИА «Смеричка», «Червона рута», 
«Черемош», открывшие миру В. Ивасюка, В. Зинкевича, Н. Яремчука, Аурику, 
Евгения и Лидию Ротару, Л. Затуловского, П. Теодоровича, А. Тищенко, песни 
которых с успехом исполняли известные эстрадные певцы (Ж. Боднарук, 
П. Дворский, В. Леонтьев, В. Кикабидзе, Ф. Киркоров, В. Павлик и мн. др.) 

Особое внимание акцентируется на этической стороне творческой 
деятельности эстрадных коллективов, в частности этике 1) процесса 
организации концертной деятельности в условиях тоталитарного режима; 
2) отношений эстрадных исполнителей; 3) их личного поведения и т. п. 

Автор статьи – заслуженный деятель искусств Украины, композитор, 
автор более 500 песен на стихи Т. Шевченко, Леси Украинки, И. Франко, 
В. Крищенко, В. Вознюка, М. Ткача и др. Он делится воспоминаниями об 
артистах и руководителях ВИА «Живая вода», с которыми долгое время 
работал вместе. 

Ключевые слова: украинское музыкальное эстрадное искусство, 
вокально-инструментальный ансамбль «Живая вода», этический аспект 
творческой деятельности. 

Viktor Rurak 
ETHICAL ASPECT OF THE CREATIVE ACTIVITY OF POP GROUPS 

(for example, the vocal-instrumental ensemble «Jiva voda») 
The article continues the theme of the formation of Ukrainian pop art on the 

example of the creative way of vocal and instrumental ensemble «Zhyva voda» of 
Chernivtsi regional Philharmonic (1977-1989), which worked in the style of «funk». 
Famous pop singers and folk artists of Ukraine Lily Sandulesa and Ivo Bobul started 
their creative careers in the ensemble. Musical directors of the ensemble were 
Yu. Sharifov, L. Dutkivskyi, V. Rurak, whose songs are included in the repertoire of 
S. Rotaru, I. Kobzon, O. Serov, L. Dolina, I. Suruchan, M. Hnatiuk etc. It is noted that 
Chernivtsi Regional Philharmonic was the center of Ukrainian musical culture where  
People's Artist of Ukraine, People's Artist of the USSR, Hero of Socialist Labor, Hero 
of Ukraine Dmytro Hnatiuk, started his career, who sang along with Korniy Rurak – 
the father of the author of the article; People's Artist of Ukraine, Shevchenko Prize 
winner A. Kushnirenko, who led the honored Bukovyna Song and Dance Ensemble; 
and groups «Smerichka», «Chervona ruta», «Cheremosh», which opened V. Ivasyuka, 
V. Zinkevych, N. Yaremchuk, Aurica, Eugene and Lydia Rotaru, L. Zatulovskoho, 
P. Teodorovici, O. Tishchenko to the world, whose songs are performed by famous 
singers Zh. Bodnaruk, P. Dvorsky, V. Leontyev, V. Kikabidze, F. Kirkorov, V. Pavlik. 
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Special attention is accented on the ethical aspect of the creative activity of pop 
groups, including the process of organizing live performances in a totalitarian regime, 
the relationship between singers, and their personal behavior and so on. Thus, any 
concert could take place only with the permission of the Ministry of Culture of the 
USSR or the UkSSR, for violating the law a criminal case could be opened, in the 
repertoire it had to be songs only of members of the Union of Soviet Composers, which 
forced artists to cheat and present their own songs as works of famous composers. 

Author of the article is Honored Artist of Ukraine, composer, author of more 
than 500 songs on poems of Taras Shevchenko, Lesia Ukrainian, Ivan Franko, 
V. Kryschenko, V. Vozniuk, M. Tkach et al. He shares memories about artists and 
leaders of the group, who long worked together. 

Keyword: Ukrainian pop music, vocal-instrumental ensemble «Zhyva Voda», 
ethic aspect of creative activity. 

References 
1. Antoniuk-Havryschuk, Ye. I. (2009) Svit pisennoi krasy [A world of song beauty], 

Chernivtsi, Bukrek, 45 p. (in Ukrainian). 
2. Gutyk, O. (2014) Jurij Sharifov: «Dyvuje populjarnist' kitchu v ukrai'ns'kij 

muzyci» [Yuri Sharifov: «It is surprising popularity of kitsch in Ukrainian 
music»]. In: Vysokyj zamok [High Castle]. Retrieved 15.12.2014 from: 
http://wz.lviv.ua/interview/129669 (in Ukrainian). 

3. Zolotyj fond ukrains'koi estrady [Golden Fund of Ukrainian pop art],  from: 
http://www.uaestrada.org/. 

4. Kompozytory Bukovyny: dovidnyk-posibnyk (2006) [Chernivets'kyj natsional'nyj 
univ. named after Jurij Fed'kovych, A. V. Plishka (compiler). Composed 
Bukovina], Chernivtsi, Ruta, 67 p. (in Ukrainian). 

5. Lepsha, I. (1989) Pisnia bude pomizh nas : zirky ukr. estrady [Song will be among 
us: Ukrainian pop stars], Kiev, Ukraina, 91 p. (in Ukrainian). 

6. Muzychna estrada : slovnyk (2004) [V. Otkydach (compiler) Musical variety. 
Dictionary], Kharkiv, Vyd. I. V. Yakubenko, 444 p. (in Ukrainian). 

7. Poplavs'kyj, M. (2004) Antolohiia suchasnoi ukrains'koi estrady [Anthology of 
modern Ukrainian pop music], Kiev, Presa Ukrainy, 415 p. (in Ukrainian). 

8. Rurak, V. (2015) Do vytokiv ukrai'ns'kogo estradnogo mystectva (na prykladi VIA 
«Cheremosh») [To the origins of Ukrainian pop art (after the example of vocal-
instrumental ensemble «Cheremosh»)]. In: Estetyka i etyka pedagogichnoi' dii' : 
zb. nauk. pr. (Eds. Stepanenko, M. I.). [Aesthetics and ethics of pedagogical action 
: collection of scientific papers, (Eds. Stepanenko, M. I.)], Vyp 11, Poltava, 
PNPU imeni V. G. Korolenka, pp. 130–140 (in Ukrainian). 

9. Sapozhnik, O. (2003) Antolohiia ukrains'koi populiarnoi estradnoi 
muzyky [Anthology of Ukrainian pop music], Kiev, DAKKKiM, Ch. 1, 153 p., Ch. 
2., 165 p. (in Ukrainian). 

10. Sharifov Jurij: «Lilju Sandulesu znajshov u seli» [Yuri Sharifov: «Lily Sandulesa 
found in the village»]. In: HajVej. Retrieved 28.06.2007 from: 
http://h.ua/story/47796/ (in Ukrainian). 

Одержано 2.05.2015 р. 
 



 ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 12 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 12 

 

104 

 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: 
ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, МЕТОДИКА 

 

 

УДК 37.018.54:78:271.2(477)        Наталія Сулаєва,  
м. Полтава 

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА МУЗИЧНА ОСВІТА  
В УКРАЇНІ: ФОРМАЛЬНІ Й НЕФОРМАЛЬНІ ОЗНАКИ 

 
У статті представлено результати ретроспективного аналізу 

розвитку православної духовної музичної освіти на теренах України з 
часів прийняття християнства. Запропоновано новий підхід до 
дослідження процесу функціонування вітчизняної православної духовної 
музичної освіти, який полягає у виокремленні її формальних і 
неформальних ознак. Їх урахування дозволило схарактеризувати духовну 
мистецьку освіту часів Київської Русі, в які яскраво простежуються 
рівноправні напрями освітньої діяльності з передачі духовної музичної 
спадщини – формальний і неформальний зі значною перевагою останнього; 
періоду ХІІІ – ХV століть із тенденцією до взаємопроникнення 
формальних і неформальних музичних освітніх традицій; ХVІ – першої 
половини ХVІІІ століть із перевагою формальних ознак та традиційною 
неформальністю домашнього навчання й процесу передачі досвіду релігій-
ної музичної освіти в середовищі простого населення; другої половини 
XVIII – початку ХХ століття, що відзначалися наявністю формальної й 
неформальної складової, кожна з яких вирізнялася особливим впливом на 
становлення музичної культури України; часів ХХ століття, коли 
вітчизняна православна духовна музична освіта пройшла шлях від 
практично тотального знищення до відродження в умовах становлення 
незалежної держави. 

Ключові слова: православна духовна музична освіта, формальна 
освіта, неформальна освіта. 

Постановка проблеми. Духовне відродження суспільства – 
одне з найважливіших завдань вітчизняної освітньої політики. 
Його розв’язання вимагає насамперед переосмислення та відбору 
найбільш ефективних підходів до збереження, збагачення й пере-
дачі молодому поколінню високодуховних надбань української 
культури минулого й сьогодення. До вагомих здобутків нашого 
народу в цій царині, без сумніву, можна віднести православну 

© Н. Сулаєва, 2015 
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українську духовну музику, потужна енергетика та зміст якої є 
невичерпним джерелом для утвердження гуманістичних ідей, 
національних і загальнолюдських цінностей. Її становлення й 
розвиток на теренах України впродовж одинадцяти століть є 
свідченням ефективності функціонування освітніх практик із 
передачі духовної музичної спадщини. 

Аналіз досліджень і публікацій. Значні здобутки право-
славної духовної музичної освіти стали поштовхом до наукових 
розвідок вітчизняних учених (Н. Герасимової-Персидської, 
М. Грінченка, Л. Корній, П. Козицького, О. Лобач, М. Маріо, 
С. Миропольського, С. Осадчої, Л. Радковської, В. Сипченко, 
О. Цалай-Якименко, Ю. Ясіновського й ін.). Науковцями дослід-
жено окремі аспекти історії становлення й розвитку православної 
духовної музичної освіти в Україні та за кордоном, вивчено 
особливості використання духовних музичних творів у навчанні 
й вихованні молоді, розроблено цілий ряд підручників, хрестома-
тій, посібників для ознайомлення учнів і студентів із духовною 
музикою. Водночас недослідженими залишилися питання 
взаємовпливу й взаємопроникнення формальних і неформальних 
ознак православної духовної музичної освіти. Тому мета статті – 
визначити теоретичні засади функціонування православної 
духовної музичної освіти на теренах України з виокремленням її 
формальних і неформальних ознак. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження процесу розвит-
ку православної духовної музичної освіти відбувалося з урахуван-
ням нових підходів до визначення видів освітньої діяльності, які 
дають змогу виокремлювати її формальні й неформальні ознаки. 
До формальних ознак належать: державна підтримка освітньої 
діяльності; встановлення певних норм щодо реалізації процесу 
надання освіти (зміст і термін навчання, оцінювання рівня сфор-
мованості знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних та 
громадянських якостей); видання документу про освіту. 
Неформальними ознаками освітньої діяльності є: нерег-
ламентованість місцем здобуття, терміном та формою навчан-
ня [8, с. 130], [13, р. 63], [14, р. 15]; нерегульованість заходами 
державної атестації [14, р. 15]; доповнення результатів формаль-
ної освіти [11, с. 583]. 
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Упродовж тисячолітньої історії розвитку культури нашого 
народу передача досвіду музичної діяльності, зокрема її релігій-
ної складової, мала формальні й неформальні ознаки з паралель-
ним їх співіснуванням або частковою перевагою то одних, то 
інших. Свідченням цьому є створення в Київській Русі з 
прийняттям християнства підтримуваних державою навчальних 
закладів: парафіяльних початкових шкіл для виховання вищих і 
нижчих служителів церкви, писемних шкіл при соборах, монасти-
рях, єпископіях, княжих дворах (освіта в яких вирізнялася 
формальними ознаками). Діяльність їх спрямовувалася на засво-
єння «нарочитою чадією» релігійних доктрин, досвіду, почуттів, 
богослужбової практики [7, с. 246]. Важливою складовою освіт-
ньої діяльності названих закладів було викладання церковного 
співу, що спрямовувалося на засвоєння молоддю різних богослу-
жбових жанрів (кондаків, канонів, тропарів тощо). Особлива 
увага при цьому надавалася оволодінню співаками «знаменним 
співом» із важливим складником церковного музичного 
мистецтва – читанням на розспів («літургійного речитативу»). 

Водночас крім освітніх закладів, утворених з ініціативи 
держави, у часи Київської Русі успішно функціонувало й індиві-
дуальне навчання, здійснюване дяками при церквах і ченцями 
при монастирях, що носило неформальні ознаки. Формування 
людини як релігійної особистості відбувалося й у середовищі 
народу, обрядовість якого ввібрала в себе християнські елементи 
й символи. Такими, зокрема, стали Різдвяні, Великодні свята, 
поховальні обряди тощо. Досвід відтворення одних із найважли-
віших складників цих дійств – щедрівок, колядок, веснянок, 
плачів, голосінь й інших музичних перлин – передавався моло-
дому поколінню на основі неформальної музично-освітньої діяль-
ності. Таким чином, у часи Київської Русі яскраво простежуються 
два рівноправних напрями освітньої діяльності з передачі 
духовної музичної спадщини – формальний і неформальний зі 
значною перевагою останнього. 

Політичний, економічний та етнокультурний розвиток Русі 
ХІІІ – першої половини ХV ст. вплинув на поглиблення конфесій-
ного характеру мистецької освіти (як її формальних, так і нефом-
мальних ознак). Зокрема, при митрополичих і єпископських 
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кафедрах (таких, що підтримувалися державою) для відправ архіє-
рейських служб навчали грецьким співам. Саме тут молодь 
засвоювала й нотопис, зокрема, екфонетичні знаки, тета- або фіта 
нотацію, кондакарні знаки, що синтезувалися в місцевий 
нотопис – кулизм’яний. Разом із тим у великокняжому та 
митрополичому оточенні, де культивувалися грецькі та болгарські 
культурні орієнтації, церковні співи почали збагачуватися 
власними пісенними здобутками, що зумовило початок нового 
етапу – толерантного ставлення до співіснування різних форм 
пісенної відправи та її греко-слов’янської двомовності. 

Важливим у названому періоді є те, що сакральний спів, 
якому в минулі часи навчали в державних навчальних закладах і 
розвиток якого відбувався тільки в містах та осередках церковного 
життя, проникає до всіх парафій і навчання останньому набуває 
неформального характеру. Це, у свою чергу, впливає на збагачен-
ня церковного співу місцевими пісенними рисами: «Посилюється 
зацікавлення святковими та урочистими жанрами, виникають 
піснеспіви на честь місцевих святих... відбувається взаємопроник-
нення жанрів усної пісенної творчості та церковного співу, 
з’являються яскраві індивідуальні постаті» [12, с. 336]. Така 
«демократизація» церковного співу сприяла його глибшому 
проникненню в народ, що, можливо, стало поштовхом до 
прискорення стилеутворювальних процесів. Саме на XV ст. (за 
припущенням І. Гарднера, Ж. Хандшина) припадає зародження 
ранніх форм багатоголосся, пізніше названого демественним 
співом [3, с. 430]. Отже, у ХІІІ – першій половині ХV ст. спосте-
рігається взаємопроникнення формальних і неформальних освіт-
ніх традицій, «старовинний поганський культ і пісня набрали 
нового християнського змісту… ця ж поганська пісня своєю бар-
вистістю, свіжістю та національним кольором надала яскравості, 
принади й нового характеру християнським святам» [6, с. 9]. 

Історико-культурні зміни на межі ХV – початку ХVІ ст. 
спричинили поступальний розвиток мистецтва, що, у свою чергу, 
стало поштовхом до підвищення уваги держави до мистецької 
освіти. Формальністю вирізняється музична освіта в новоство-
рених навчальних закладах, зокрема, її ознаки спостерігаються в 
навчанні костьольному співу, наприклад, у парафіяльних школах 
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Ярославля (існувала з 1535 р.), Крем’янця (1538 р.), Луцька 
(1548 р.), Турова (1572 р.), Володимира-Волинського (1577 р.), де 
учні засвоювали величання або приспіви. У кафедральних шко-
лах Львова (кінець XІV ст.), Перемишля (поч. XV ст.), Києва 
(кінець XV ст.), Красновтава (поч. XVІ ст.) також навчали право-
славній музиці, яка входила до семи вільних наук поруч із 
латинською граматикою, риторикою, діалектикою, арифметикою, 
геометрією та астрономією. Зауважимо, що засвоєння музичних 
релігійних перлин наприкінці XVІ ст. здебільшого ґрунтувалося 
на репертуарі універсальної нотованої книги церковних піснеспі-
вів – Ірмолої (Супральський, Загорівський, Почаївські Ірмолої). 
Твори, які містилися в них, так би мовити, складали співочу 
культуру України й характеризувалися калофонним («прекрасно-
звучним») стилем, тобто вирізнялися художністю, досконалістю, 
рівновагою художнього матеріалу й технікою обробки, близькі-
стю до фольклорних жанрів. Тому призначені для засвоєння, ці 
зразки церковної музики природно впліталися в загальну канву 
православної музичної освіти того часу, що носила формальні 
ознаки. 

Елементи православної духовної музичної освіти стають 
помітнішими й серед населення невеликих міст і сіл. Нова кате-
горія вчителів – мандрівних дяків – окрім навчання кириличної 
грамоти, вироблення навичок читання, письма й лічби, особливу 
увагу надавала засвоєнню учнями (хлопцями) основних молитов, 
псалмів, обрядів, церковних піснеспівів. Добровільність 
отримання знань, нерегламентованість місця, терміну, форми, 
глибини їх здобуття, а також вільний вибір програми навчання, 
характеризує таку освіту як неформальну. Такими ж ознаками 
вирізняється й приватна освіта, що практикувалася в середовищі 
шляхтичів, заможних міщан, духовенства. Тогочасна еліта 
наймала своїм дітям учителів – високоосвічених представників 
духовенства, випускників західноєвропейських університетів – не 
тільки для початкового, а й для ґрунтовного навчання. Таким 
чином, поглиблення конфесійного характеру освіти на теренах 
України у ХV – початку ХVІ ст. суттєво вплинуло на становлення 
православної духовної музичної освіти, яка носила формальні 
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ознаки, а також на розвиток тієї складової передачі релігійної 
музичної спадщини, що характеризувалася неформальністю. 

Релігійне й культурно-національне відродження в середини 
ХVІ – першої половини ХVІІІ ст. (важливі реформи релігійного 
життя, державотворчі дії української козаччини, формування 
братств, виникнення нових типів навчальних закладів, втілення 
нових культурно-релігійних ініціатив представників різних 
конфесій) сприяло активізації мистецького життя на теренах 
нашої держави. Це, природно, вплинуло й на православну духовну 
музичну освіту. Надзвичайно високий рівень її в той час можна 
було отримати: в освітніх школах при православних Братствах, 
зокрема, в Острозі (Слов’яно-греко-латинській школі, утвореній у 
1576 р.), Луцьку (1586 р.), Скиті, Крехові, Замості, Дрогобичі, 
Рогатині (XVII століття); у Січовій (остання третина 1709, 1734-
1775 рр.) та Глухівській (1738 р) співацьких школах; у вищих 
навчальних закладах – Києво-Могилянській (1632 р.) та 
Чернігівській (1689 р.) Колегіях, Харківському (1726 р.) і 
Переяславському (1738 р.) колегіумах тощо. 

Своєрідним симбіозом неформальності й формальності 
вирізнялося забезпечення релігійного життя високопрофесійними 
виконавцями вокальних творів. Важливе значення в цьому процесі 
відігравала музична освіта, яка поширювалася через братські 
школи. У них починали навчати співам одночасно з читанням по 
складах. Щоденно братчики засвоювали й музичну «граматику» та 
отримували вокальну практику під час літургій. Це сприяло 
становленню акапельного багатоголосого співу з нот (шестиго-
лосні та восьмоголосні хори діяли у Львівській і Луцькій 
братських школах, у Братському монастирі, де переважно співали 
учні Києво-Могилянської колегії). Надзвичайна мелодійність 
творів, чітко вибудуване багатоголосся, краса голосів спонукала 
до засвоєння парафіянами гімнів: «Спів козаків радує душу і 
зцілює від печалі…, він іде від серця і виконується ніби з одних 
уст. Вони пристрасно люблять нотний спів, ніжні і солодкі 
мелодії» [1, с. 165]. 

Важливою складовою духовної музичної освіти означеного 
періоду є навчання музичному мистецтву майбутніх учителів 
(саме в цей історичний період з’являється спеціальна підготовка 
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педагогічних кадрів). Зокрема, навчання в школі Львівського 
Успенського Братства (діяв із 1586 р.) передбачало підготовку 
священиків до практичної роботи на ниві освіти. У «гімнасіоні» 
молодші школярі навчалися грамоти й співу, старші – граматики, 
риторики, поетики, елементів філософії. Учителями ставали й 
вихованці Острозької та Києво-Могилянської академій, де, окрім 
основних дисциплін (церковнослов’янська, грецька, латинська 
мови; арифметика, геометрія, катехізис, діалектика, логіка тощо) 
вивчали малювання, поетичне мистецтво, вище красномовство, а 
також нотний спів і церковну музику.  

Релігійну освіту, що мала неформальні ознаки, отримували 
представники всіх верств населення. У ході домашнього навчання 
поглиблювалася музична освіченість дітей заможних сільських і 
міських жителів. Часто їм також, як і менш забезпеченим мешкан-
цям тогочасної України, передавався й досвід мистецько-обрядо-
вої діяльності, у ході якої шліфувалися й удосконалювалися 
вміння й навички відтворювати біблійні сюжети, наповнені 
народним колоритом, почерпнутим із обрядових пісень. 

Таким чином, православна духовна музична освіта ХVІ – 
першої половини ХVІІІ ст. характеризувалася перевагою нормаль-
них ознак. Водночас традиційною неформальністю вирізнялося 
домашнє навчання та процес передачі досвіду релігійної музичної 
освіти в середовищі простого населення. 

Надзвичайно яскравими проявами православної духовної 
музичної освіти вирізняється період другої половини ХVІІІ – 
початок ХХ ст. Саме в цей час відбувається поглиблення процесів 
«обмирщення», що зумовлює збагачення формальної музичної 
підготовки (яка до цього часу передбачала навчання лише 
богослужбовому співові) творами духовної музики, тобто такої, 
яка написана на церковні тексти й може виконуватися не тільки в 
храмах, але й у концертних залах, на світських церемоніях. Таку 
освіту отримували в Києво-Могилянській академії (з 1819 р. – 
духовна академія), Чернігівській (1776 р.), Львівській (1783 р.), 
Малоросійській (1797 р.), Подільській (1806 р.), Харківській 
(1817 р.) семінаріях, Київській (із 1831 р. – міська капелія) і Львів-
ській (із 1854 р. – консерваторія) музичних школах, Київському 
(1868 р.), Харківському (1883 р.), Одеському (1897 р.), Полтавсь-
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кому (1903 р.) музичних училищах, приватних музичних школах 
М. Тутковського, Г. Нейгауза (Київ), П. Столярського (Одеса), 
Л. Марека, К. Мікулі (Львів), Музично-драматичній школі М. Ли-
сенка (1904 р.), консерваторіях у Києві, Одесі (1913 р.), Харкові 
(1917 р), Львівському музичному інституті А. Нементовської 
(1902 р.), Вищому музичному інституті (1903 р.) тощо [4]. Своїм 
поширенням на теренах нашої держави твори духовної музики 
(належать до жанру хорового концерту) зобов’язані М. Бере-
зовському, Д. Бортнянському, А. Веделю, освіченість яких, талант, 
знання вокалу та можливостей хору дозволили створити викону-
вані до сьогодні в усьому світі Літургії, Херувимські, Хвалебні.  

У цей період у вищих навчальних закладах набуває 
популярності аматорська музично-освітня діяльність, що має озна-
ки неформальності. Підтвердженням високого рівня вокального 
аматорства є відомості про благодійні вечори (Київ, 70-80-ті рр.), у 
яких брав участь студентський хор під керівництвом 
М. Лисенка [10, с. 5], участь студентського хору та оркестру 
Харківського університету в благодійних концертах на користь 
малозабезпечених студентів музичного училища [5, с. 4]. Нефор-
мальними ознаками вирізняється й музично-просвітницька 
діяльність, яку здійснювали у церквах сіл і маленьких містечок 
випускники семінарій, прилучаючи прихожан до високодуховних 
музичних творів. Таким чином, духовна музична освіта другої 
половини XVIII – початку ХХ ст. відзначалася наявністю 
формальної й неформальної складової, кожна з яких вирізнялася 
особливим впливом на становлення музичної культури України. 

Одним із найскладніших періодів православної духовної 
музичної освіти українського народу, як і релігійного життя 
загалом, став період радянського тоталітаризму. Діяльність нової 
влади, зокрема, державного органу в справах релігії при наркоматі 
юстиції (ліквідаційного відділу) була спрямована на знищення 
церкви як суспільного інституту. Перш за все, релігія була визнана 
«опіумом для народу», священики репресовані (наприклад, на 
Полтавщині тільки за жовтень-грудень 1938 р. заарештовано 
285 »церковників і сектантів» та 361 вихідців із духовного 
сану [9, с. 395]), храми закриті чи зруйновані, єпархії ліквідовані, 
релігійні публікації заборонені, духовна освіта замінена атеїсти-
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ною агітацією. Тому православна музична освіта була в занепаді. 
Якщо в 1917 – 1919 рр. її можна було отримати в семінаріях 
Єлисаветграда, Житомира, Кам’янця-Подільського, Катериносла-
ва, Києва, Кременця, Одеси, Полтави, Сімферополя, Харкова, 
Холма, Чернігова, то у пізніші роки вона стала доступною лише 
студентам Київської (1947 – 1960 р., 1990 – сьогодення), Одеської 
(1945 р. – сьогодення) та Луцької (1946 – 1964 р., 1990 – сього-
дення) духовних семінарій (академій), де віддані своїй справі 
фахівці на достойному рівні забезпечували музичну освіту 
майбутніх служителів Церкви. В історії, зокрема, Луцької семіна-
рії вказано, що в 1954 р. у цьому навчальному закладі діяв 
високопрофесійний хор, власний струнний оркестр, у 1957 р. – 
при семінарії відкрили гурток регентської практики) [9, c. 395]. 
Зауважимо, що таку освіту, як, до речі, й приховану передачу 
музично-релігійної спадщини в середовищі народу, не можна 
визначити як формальну, оскільки вона не визнавалася державою, 
офіційно не регламентувалася місцем здобуття, терміном та фор-
мою передачі тощо. Формальних ознак православна музична 
духовна освіта почала набувати зі здобуттям Україною незалеж-
ності, що офіційно починає закріплюватися з появою положень 
Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.), які вказують на 
державне визнання документів про освіту, наукові ступені та вчені 
звання, видані духовними навчальними закладами. Там само 
закріплено юридичну законність проходження ліцензування та 
акредитації ВДНЗ зі збереженням підпорядкуванню Церкві, що 
зумовлює висновок про затвердження норм щодо реалізації 
процесу надання освіти та державну підтримку освітньої діяльно-
сті в цих закладах. 

Сьогодні музичну освіту отримують у всіх духовних навча-
льних закладах вищого та середнього рівнів, а також у недільних 
школах. Спеціальну ж музичну підготовку здійснюють Володи-
мир-Волинське регентське Духовне училище, Городецьке Духовне 
училище регентів-псаломщиків, регентські курси при Одеській 
духовній семінарії, курси регентів-псаломщиків при Волинській 
духовній семінарії, регентське відділення (філія Почаївської 
духовної семінарії) у Кременці, відділення регентів-псаломщиків у 
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Полтавській Місіонерській Духовній Семінарії у Комсомольську, 
Чернігівському духовному училищі псаломщиків-регентів тощо. 

Висновки. Таким чином, процес становлення й розвитку 
православної духовної музичної освіти в Україні характеризується 
поєднанням формальних і неформальних ознак в різні історичні 
періоди з превалюванням то одних, то інших у залежності від 
державної політики. Цікавими для наступних досліджень є проб-
леми залучення до духовної музичної освіти молодого покоління в 
православних дитячих садках, школах, гімназіях, ліцеях, неділь-
них школах і курсах при храмах, а також надання можливості 
учням загальноосвітніх шкіл, студентам вищих навчальних 
закладів познайомитися з духовними музичними перлинами 
вітчизняної культури, в яких закарбовано столітній досвід 
морально-етичних ціннісних орієнтирів українського народу. 
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Наталия Сулаева 

ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В УКРАИНЕ: ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 
В статье представлены результаты ретроспективного анализа разви-

тия православного духовного музыкального образования на территории Укра-
ины со времен принятия христианства. Предложен новый подход к 
исследованию процесса функционирования отечественного православного 
духовного музыкального образования, который заключается в выделении ее 
формальных и неформальных признаков.  

Использование такого подхода позволило охарактеризовать отечествен-
ное православное духовное художественное образование разных периодов: 
времен Киевской Руси, в которых ярко прослеживаются равноправные направ-
ления образовательной деятельности по передаче духовного музыкального 
наследия – формальное и неформальное со значительным преимуществом 
последнего; периода ХІІІ – ХV веков, в котором наблюдается тенденция к 
взаимопроникновению формальных и неформальных образовательных тради-
ций; XVI – первой половины XVIII веков, когда преобладали формальные призна-
ки, а также интенсивно развивалось домашнее обучение и передача опыта 
религиозной музыкальной деятельности в среде простого населения, характери-
зующиеся неформальностью; периода второй половины XVIII – начала ХХ века, 
когда православное духовное музыкальное образование имело формальную и 
неформальную составляющие, каждая из которых отличалась особым влиянием 
на становление музыкальной культуры Украины; ХХ век – отечественное 
православное духовное музыкальное образование прошло путь от практически 
полного уничтожения к возрождению в условиях становления независимого 
украинского государства. 

Ключевые слова: православное духовное музыкальное образование, 
формальное образование, неформальное образование. 

Natalia Sulaeva  
THE ORTHODOX SPIRITUAL MUSICAL EDUCATION IN UKRAINE:  

FORMAL AND NON-FORMAL SIGNS 

The article presents the results of a retrospective analysis of the development of 
the Orthodox spiritual music education in Ukraine since the time of the acceptance of 
Christianity. A new approach to the study of the functioning of the domestic Orthodox 
spiritual music education, which involves the separation of its formal and non-formal 
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features, is considered. This approach has allowed to characterize the domestic 
Orthodox spiritual art education of different periods: times of Kievan Rus, when it was 
clearly traced equal directions of educational activities to transfer spiritual musical 
heritage - both formal and non-formal with a significant advantage of the last one; the 
period of the XIII - XV centuries in which there was a tendency towards 
interpenetration of formal and non-formal educational traditions; XVI - the first half 
of the XVIII century, when formal features dominated, and home schooling was 
intensively developed as well as the transfer of experience of religious musical 
activities among ordinary people, which were characterized by informality; the period 
of the second half of XVIII - the beginning of XX century, the Orthodox spiritual music 
education which was indicated by the existence of formal and non-formal components, 
each of which had a special influence on the development of musical culture of 
Ukraine; the times of XX century, when the domestic Orthodox spiritual music 
education passed a way from almost total destruction to the revival in the conditions of 
independent Ukrainian state formation.  

Keywords:  the Orthodox spiritual music education, formal education, non-
formal education. 
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ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ 
ГАЛИЧИНИ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.) 

 
У статті узагальнено досвід становлення музичної освіти в 

Галичині в першій половині ХХ ст. – період інтенсивного розвитку 
музичних закладів, активної творчої та викладацької діяльності галицьких 
композиторів і педагогів. Акцентовано увагу на досвіді викладання 
музичних дисциплін у Консерваторії Галицького Музичного Товариства та 
Вищому Музичному Інституті імені М. Лисенка – навчальних закладах, які 
заклали людиноцентристські, гуманістичні, етнокультурні засади вищої 
музичної освіти. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах утвердження 
гуманістичної, етнокультурної парадигми освіти виникла 
необхідність переосмислення історико-педагогічного досвіду 
становлення мистецької, зокрема, музичної освіти. Інноваційні 
процеси в освітньому просторі неможливі без урахування 
історичної ретроспективи, фундаментальних традицій підготовки 
фахівців у навчальних закладах різного типу. Саме тому 
актуалізуються проблеми оновлення змісту мистецької, музичної 
освіти у вищих навчальних закладах, розвитку фундаментальних 
традицій підготовки музикантів-педагогів, прогресивних надбань 
українських педагогів-музикантів, у тому числі в Галичині. 
Ґрунтовний аналіз досягнень галицьких педагогів-музикантів 
сприятиме утвердженню етнокультурних світоглядних пріорите-
тів у сучасній мистецькій освіті.  

Перша половина ХХ ст. є одним із найбурхливіших періодів 
в історії освіти Галичини. На кінець ХІХ ст. та перше довоєнне 
десятиліття ХХ ст. склалися сприятливі суспільні та економічні 
умови для культурного розвитку національних громад у Галичи-
ні, але Перша світова війна радикально змінила цю ситуацію. 
З боку польської держави посилився тиск на українство, а 
пацифікація, яка суттєво обмежувала права корінного населення, 
викликала такий потужний спротив, що вилився у хвилю 
національно-визвольного руху. Усе це не могло не позначитися 
на розвитку музичної освіти на галицьких землях.  

Аналіз досліджень і публікацій. Досвід становлення 
музичної освіти в Західній Україні досліджували українські 
педагоги, мистецтвознавці (Г. Блажевич, З. Валіхновська, 
Ю. Волощук, Л. Кияновська, Л. Мазепа, А. Микулич, Т. Росул). 
Діяльність західноукраїнських композиторів, музикантів-педаго-
гів кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. розглядалась науков-
цями в контексті історико-культурного аналізу (В. Іванов, 
О. Максимов, М. Черепанин та ін.). Водночас, на нашу думку, 
потребує узагальнення досвід становлення музичної освіти на 
Галичині в першій половині ХХ ст., що пов’язано з інтенсивним 
розвитком мережі музичних закладів, розробкою авторських 
методик вивчення музичних дисциплін, появою когорти відомих 
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особистостей – композиторів, педагогів-музикантів, що є метою 
статті. 

Виклад основного матеріалу. Основними осередками 
музичного виховання в досліджуваний період у Галичині стають 
спеціалізовані навчальні заклади. Музично-освітні осередки у 
Львові виникли ще в 20-х рр. ХІХ ст., проте саме кінець цього 
століття та перші десятиліття наступного ХХ ст. стали періодом 
їх активного розвитку. Сприяло цьому і відкриття нової будівлі 
оперного театру (1900), і пожвавлення концертного життя 
завдяки роботі новоствореної філармонії (1902), й інтенсифікація 
діяльності музичних аматорських товариств, зокрема «Бояна», та 
інших мистецьких об’єднань. 

Якщо в кінці ХІХ ст. до музичних навчальних закладів 
приймали всіх бажаючих, то в ХХ ст. у більшості шкіл стали 
брати до уваги віковий ценз і проводити вступні іспити, а також 
підсумкові й різноманітні контрольні іспити протягом року. 
В деяких школах знання із загальної теорії музики надавав учи-
тель із конкретної спеціалізації, але в більшості багатопрофіль-
них шкіл було запроваджено вивчення різних музичних дисцип-
лін, для прикладу – гармонії, контрапункту, музичних форм, 
історії музики, які викладалися спеціально підготовленим 
педагогом-теоретиком [4]. 

Музична грамота й основи теорії музики було введено 
практично в усіх навчальних закладах, але в багатьох цей перелік 
доповнювався історією музики (вивчали 2-3 роки), гармонією (1-
3 роки) та ін. Окрім того, зміст навчання в окремих школах був 
розширений за рахунок введення до навчальних програм 
музично-теоретичних і загальноестетичних курсів [6, с. 131].  

Освітня реформа 1932 р. у Польщі передбачала створення 
широкої мережі ліцеїв різного профілю та гімназій, які були 
основою підготовки вступників до ліцею. Загальноосвітні ліцеї 
мали розвивальний характер, забезпечували поглиблений загаль-
ний розвиток особистості й готували випускників для подальшо-
го навчання у вищих навчальних закладах. Вони були різних 
типів: класичні, гуманітарні, природничі, математично-фізичні й 
тісно взаємопов’язувались із тодішніми гімназіями. Створювали-
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ся вони як державні, приватні та ті, що утримувалися 
товариствами, громадськістю, релігійними громадами. 

Такі українські навчальні заклади функціонували в Терно-
полі, Львові, Коломиї, Перемишлі, Стрию, Станіславі, Чорткові, 
Дрогобичі, Бережанах, Городенці, хоча за освітнім змістом 
програми, навчальні плани, підручники, ідеологія виховання в 
них підпорядковувалися польській ідеї. І все ж діяльність цих 
навчальних закладів, попри полонізацію та уніфікацію змісту 
освіти, мала величезне значення для збереження української 
ідентичності, національної свідомості, розвитку української 
інтелігенції. Зміст навчання в українських закладах обов’язково 
містив мистецький компонент, адже до обов’язкових предметів 
належали спів і музичні студії. Це давало можливість здійсню-
вати професійну підготовку майбутніх українських музикантів на 
засадах національної музичної культури. 

Українські педагоги часто перекладали видання, написані 
іноземною мовою. Важливого значення надавалося в посібниках 
питанням виховання естетичних почуттів учня, студента й самого 
педагога. Наприклад, у найбільш уживаному підручнику з 
педагогіки початку ХХ ст. М. Барановського «Педагогіка для 
семінарій учительських і вчителів шкіл народних» було глибоко 
обґрунтовано виховні засади, побудовані на естетиці й мистецтві. 

Найпершим пріоритетом у сфері мистецької освіти була 
наука співу, яка базувалася на нормативах державних шкільних 
законів. Цим переймалася найвища польська інстанція – 
Міністерство віросповідання та народної освіти, яке розробляло 
спеціальні навчальні плани і програми з музики. Їх розгляд і 
аналіз засвідчує, що вони були достатньо модернізовані і склада-
лися за правилами педагогіки і методики. В них обґрунтовувалася 
основна мета музичної освіти, чітко виокремлювалися завдання, 
зміст, форми й методи навчання, кількість обов’язкових 
навчальних годин. Важливо також і те, що в такий спосіб перед-
бачалося вивчення значного за обсягом матеріалу з теорії музики, 
сольфеджіо, що якісно відрізняло навчальні плани і програми від 
тих, які функціонували в австрійських школах. Рівень вимог був 
значно вищим, адже акценти робилися під час занять не лише на 
вироблення слуху, правильну постановку голосу, а й на вивчення 
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музичного письма та нотної грамоти. Отже, шкільна музична 
реформа в Галичині між Першою і Другою світовими війнами 
давала можливість випускникам народних шкіл отримувати 
знання з нотного письма та інших музично-теоретичних 
дисциплін, необхідні для подальшої самоосвіти [8, с. 12]. 

Кардинальні зміни в розвитку музичної освіти в Галичині 
пов’язані з одним із найбільш відомих в Україні та Європі 
навчальних закладів – Консерваторією Галицького Музичного 
Товариства. Історія її заснування сягає 1852 р. Але науковий 
інтерес викликають не стільки етапи її становлення, скільки ті 
принципи, підходи до професійної підготовки й творчого 
розвитку майбутнього музиканта, цінності, на основі яких в 
різних історичних умовах будувалася філософія академічного 
мистецтва. Зокрема, уся історія розвитку консерваторії засвідчу-
вала, що її основним принципом, який визначав зміст навчально-
го процесу, був європеїзм. І справді, понад стоп’ятдесятрічний 
творчий поступ мистецької освіти відбувався на перехресті 
цивілізаційних доріг різних народів і культур. У цьому суголоссі 
вибудовувалася оригінальна мистецька «львівська школа». До її 
становлення були причетні такі видатні постаті Європи, як: 
Ю. Ельснер – перший ректор Варшавської консерваторії, учитель 
Ф. Шопена; Ф. Ксавер – син В.-А. Моцарта, який створив у 
Львові перше музичне товариство та співочий інститут; 
славетний польський скрипаль Кароль Ліпінський; видатний 
піаніст і композитор Кароль Мікулі – учень Ф. Шопена; знані 
українські діячі – А. Вахнянин, С. Людкевич, В. Барвінський [2].  

Заслуговують на увагу й такі форми вдосконалення навчаль-
ного процесу, як організація учнівського симфонічного оркестру 
та «пописи», що, як зазначає М. Попович, становили собою 
форму публічних концертів учнів і відігравали роль елементу, 
який забезпечував підвищення професійної майстерності студен-
тів, зв’язок навчального закладу з музичною професійною спіль-
нотою, батьками і родинами, громадою, завдяки чому виступав 
вагомим чинником забезпечення ефективності професійної 
підготовки майбутніх фахівців із музичного мистецтва та 
становлення музичної культури в суспільстві взагалі [7]. 
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Упродовж багатьох років підтверджувала свою високу 
репутацію Консерваторія Галицького Музичного Товариства, зі 
стін якої вийшли видатні співаки, музиканти, композитори – 
А. Дідур, С. Крушельницька, О. Мишуга, Д. Січинський та багато 
інших митців, котрі прославили вітчизняну культуру.  

Для сучасної музично-педагогічної освіти, яка розбудову-
ється на гуманістичних і людиноцентристських засадах, важливо 
осмислити провідні ідеї та принципи, на основі яких формувався 
зміст навчання у Вищому Музичному Інституті ім. М. Лисенка, 
адже це має культурно-історичну і практичну цінність [3, с. 37].  

Визначальною характеристикою цього навчального закладу 
була його українська національно-культурна зорієнтованість. Він 
виконував роль об’єднавчого фактора української громади, а 
також західних і східних українських земель. Духом соборності 
був пронизаний зміст навчального і творчого процесу в інституті. 
Не дивно, що зразу по створенні закладу в 1903 р. його педаго-
гічний колектив під керівництвом першого директора інституту 
А. Вахнянина організував святкування 35-літнього ювілею твор-
чості М. Лисенка, а через кілька років «Союз співацьких і 
музичних товариств» перейменували на «Музичне товариство 
ім. М.Лисенка». Твори Т. Шевченка були основою для написання 
музики багатьма західноукраїнськими композиторами [4, с. 108]. 
Таке середовище, навіть у несприятливих умовах бездержавності, 
сприяло формуванню національно свідомих, духовно розвинених 
митців і педагогів, забезпечувало впровадження української 
музики і слова до змісту професійної підготовки майбутніх 
музикантів. 

Іншою сутнісною рисою закладу був безперервний процес 
професіоналізації. Професорсько-викладацький склад Інституту 
вирізнявся дуже високою європейською освіченістю. В. Барвін-
ський, А. Вахнянин, С. Людкевич, О. Ясеницька-Волошин здобу-
ли освіту та свої вчені ступені в навчальних закладах Відня, 
Праги, інших європейських міст. Освіченість, висока мораль-
ність, інтелігентність, компетентність і кращі людські якості 
характеризували їх як керівників згадуваного Інституту. Навчан-
ня у професійних студіях, у школах під керівництвом відомих 
музикантів, на філософському, історико-географічному факуль-
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тетах Віденського університету, творчі взаємини з М. Вербиць-
ким, І. Лаврівським, М. Лисенком, І. Франком і багатьма іншими 
представниками інтелігенції позитивно вплинули на становлення 
В. Барвінського, А. Вахнянина, С. Людкевича як професійних і 
громадських діячів. Вони багато зробили і в теоретичному плані. 
Зокрема А. Вахнянин у 1906 р. підготував для навчальних потреб 
Інституту підручник «Наука гармонії», а С. Людкевич удоскона-
лив зміст і процес викладання теоретичних курсів гармонії та 
сольфеджіо [1, с. 30]. 

За формою організації навчального процесу Вищий Музич-
ний Інститут ім. М. Лисенка наближався до західноєвропейських 
консерваторій, де учні загальноосвітніх шкіл і студенти ВНЗ нав-
чалися паралельно, засвоюючи лише музичну програму [3, с. 42]. 
Зміст навчання в інституті охоплював усі музичні предмети, 
необхідні для теоретичних і практичних занять, здобуття профе-
сійних музичних знань і навичок. Учні могли не лише розширити 
свій музичний світогляд, а й стати професійними музикантами. 
Адже основною метою інституту було надання учням ґрунтовної, 
різнобічної музичної освіти, про що йшлося у Статуті, прий-
нятому 1903 р. і видозміненому відповідно до вимог часу в 1910 –
1911 рр. Значну увагу педагоги інституту приділяли розвитку 
самостійності мислення й творчому пошуку вихованців, вироб-
ленню в них уміння власної інтерпретації твору, удосконаленню 
сценічної майстерності, розвитку музично-виконавських навичок 
і техніки, досягненню свободи володіння інструментом. 

Висновки. Отже, історико-педагогічний аналіз діяльності 
музично-педагогічних закладів Галичини засвідчив, що їхній 
рівень професійної освіти був достатньо високим і відповідав 
багатьом стандартам європейської професійної музичної освіти. 
Вищий Музичний Інститут ім. М. Лисенка, Консерваторія 
Галицького Музичного Товариства забезпечували вихідні напря-
ми й основні тенденції структурування змісту музичної освіти, 
інтегруючи кілька форм її функціонування: розвиток наукової 
музичної теорії і творчості; підготовку кадрів для професійної 
діяльності; виховання музичної і, зокрема, пісенної культури 
широких верств населення; формування взаємозв’язків із 
культурними музичними центрами Європи; активізацію через 
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культурні контакти стосунків з українцями східних і центральних 
земель; реалізацію особистісно орієнтованого підходу в роботі з 
обдарованою молоддю; стимулювання національно-культурних 
суспільних процесів і зростання етносвідомості українства. 

Досвід поваги до фундаментальних прав людей і народів, до 
системи національних цінностей, культурних традицій, вірувань 
вирізняв українських митців. Вони як громадяни і естети 
усвідомлювали, що культурна самобутність є саме тим достоїн-
ством, яке посилює можливості людини для самореалізації, 
самовдосконалення.  
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Наталия Филипчук 
ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГАЛИЧИНЫ (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХХ СТ.) 
В статье обобщен опыт становления музыкального образования в 

Галичине в первой половине ХХ ст. – период интенсивного развития музыкаль-
ных заведений, активной творческой, преподавательской деятельности 
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галицких композиторов и педагогов. Акцентировано внимание на опыте 
преподавания музыкальных дисциплин в Консерватории Галицкого Музыкаль-
ного Общества и Высшем Музыкальном Институте имени М. Лисенко – 
учебных заведениях, которые заложили человекоцентристские, гуманистичес-
кие, этнокультурные принципы высшего музыкального образования. 

Ключевые слова: художественное образование, историко-педагогический 
опыт, музыкальное образование, Галичина, Консерватория Галицкого 
Музыкального Общества, Высший Музыкальный Институт имени М. Лисенко. 

Nataliia Filipchuk 
EXPERIENCE OF MUSICAL EDUCATION FORMATION  

IN GALYCHINA (FIRST HALF OF ХХ CENTURY) 
In the article experience of musical education formation in Galychina in the 

first half of ХХ century – a period of intensive development of musical establishments,  
active, creative, teaching activities of Galychina composers, teachers – is generalized. 
Attention is accented on experience of teaching musical subjects in Conservatory of 
Galychina Musical Society and Higher M. Lisenko Musical Institute – educational 
institutions which pawned human-centered, humanism, ethno cultural principles of 
higher musical education. Historical and pedagogical analysis of activity of musical 
and pedagogical institutions in Galychina has witnessed that their level of mastery 
education had been high enough and answered many standards of European mastery 
of musical education. Higher musical educational institutions were pawned by 
professional principles of musical education: development of scientific musical theory 
and creation; training of personnels for professional activity; education of musical art 
and in particular, song culture of wide layers of population; forming of 
intercommunications is with the cultural musical centers of Europe; stimulation of 
national and cultural public processes and growth of ethno consciousness of 
Ukrainians. 

Keywords: artistic education, historical and pedagogical experience, musical 
education, Galychina, Conservatory of Galychina Musical Society, Higher M. Lisenko 
Musical Institute. 
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УДК 78(71)”712”КОШИЦЯ          Svitlana Lisogor, 
Monreal 

 

RENAISSANCE OF CREATIVITY OF OLEKSANDR 
KOSHYTSIA IN CONTEMPORARY CANADA 

 

Oleksander Koshyts (1875-1944), the celebrated Ukrainian-born 
choral conductor, who worked predominantly in the area of Ukrainian 
religious and folk songs, holds a special place in my heart not only 
because he belongs to the group of Ukrainian artists who inscribed a 
glorious page in the history of Ukrainian music and culture, not only 
because this conductor, composer, and ethnographer of genius brought 
universal recognition to Ukrainian folk songs, but mainly because 
during his life, which was marked by a series of dramatic rises and 
falls, he maintained the highest ideals of his profession without ever 
compromising or betraying his artistry and his national roots. 

The story began many years ago, when the McGill University 
Choir, whose conductor I was, performed Koshyts’s liturgical music 

© S. Lisogor, 2015 
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at Pollack Hall in Montreal. After the concert an elderly Ukrainian 
expressed his sadness at the fact that the last time the music of this 
talented composer was heard in North America was 60 years ago, 
during a performance of the Ukrainian National Choir conducted by 
Koshyts himself. I was quite surprised to learn that the music of this 
composer, who introduced to North America a Ukrainian carol that 
later became the world-renowned Christmas song called “Carol of the 
Bells,” and whose performance of a Ukrainian lullaby inspired George 
Gershwin to write his famous song “Summertime,” was not widely 
known and rarely performed. Since that time I have always felt a 
responsibility to reopen this forgotten page in the history of choral 
music by researching and performing Koshyts’s compositions, and 
exploring and bringing a range of aspects related to his artistic activity 
to the attention of musicologists, conductors, and performers. My 
modest role here is to connect the missing links of one big chain. 

The life of Oleksander Koshyts is closely tied to the historical 
period in which he lived. It is widely known that after the communist 
regime was established in Ukraine in 1920, thecountry’s artists were 
allowed to create and publish only those works that illustrated 
Bolshevik ideology and Socialist Realism. Everything that was related 
to Ukrainian culture, Ukrainian music, or the Ukrainian language 
either perished under the repressive communist regime or was hidden 
away to await its time. The Soviet system wiped out any vestige of 
hope for creative or national freedom. All those who refused to be 
artistic slaves of the revolution and live in conditions of ideological 
falsehood were crushed and exterminated. 

During 1919-1922 Koshyts and his choir, the Ukrainian 
Republican Kapelle, later renamed the Ukrainian National Choir, were 
travelling abroad, propagating Ukrainian national culture and music 
during a triumphal European concert tour. The tragic deaths of the 
artists and poets Oleksander Murashko (1919), Heorhiy Narbut 
(1920), Hryhoriy Chuprynka (1921), Vasyl Chumak (1919) and 
especially Koshyts’s friend and colleague, the composer Mykola 
Leontovych (1921) forced Koshyts to make the difficult decision not 
to return home but stay abroad with his choir. 

After embarking on this brave action, which was unprecedented 
in Soviet history, he was considered a political refugee and enemy of 
the state. For many decades his very name was taboo and his works 
were deliberately neglected and never performed. His beautiful 
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arrangements of folk songs and liturgical music were banned for 
seventy years. The impossibility of returning to his native land, which 
he considered the most beautiful on earth, brought deep sorrow and 
heartache to Koshyts, which he endured to his dying days. Years of 
misery, constant struggle, and bitter disappointments affected his 
health, and he paid a high price for his artistic independence and 
devotion to Ukrainian music. Nonetheless, Koshyts found his refuge 
and salvation in the very thing for which he had sacrificed everything 
– his music. In Koshyts’s 2 songs we find a reflection of the soul of 
the Ukrainian nation, with its turbulent history, hopes and dreams, 
sorrows and sufferings, and joy. 

The life of Oleksander Koshyts may be divided into three main 
periods: Ukraine (1875-1919), Europe (1919-1922), and North 
America (1922-1944). The Ukrainian period (childhood, years of 
formation, and the beginning of his professional career) was the 
happiest one. Born into the family of a third-generation Orthodox 
priest, Oleksander received the best possible education. The Kyiv 
Theological Seminary, the Kiev-Mohyla Sacred Academy, and the 
Higher School of Music were the three institutions that, together with 
his family, contributed to his formation as an accomplished 
theologian, knowledgeable historian, talented musician, and ardent 
patriot. After completing his studies, Koshyts worked successfully as 
a conductor in Kyiv University, the Theatre of Music and Drama, and 
the Municipal Opera Theatre, and he quickly became a leading figure 
of the choral movement in Ukraine. 

After the proclamation of the Ukrainian National Republic 
(UNR) in 1919, Koshyts was appointed chairman of the Music 
Department of the National Board of Education. During his early 
career two significant events occurred, which would have a significant 
impact on Koshyts’s life. The first took place in 1902-1905, when 
Koshyts conducted ethnographic expeditions to the Kuban region of 
southern Russia, where he found and recorded over a thousand folk 
songs of the Kuban Cossack Army, the descendants of the Ukrainian 
Zaporozhian Cossacks. While transcribing folk songs in the Kuban 
region in 1904, Koshyts admitted that listening to these historic songs 
“enlightened my mind, gave national force to my soul... Songs have 
become the only sacred thing that I worship and serve” [3, Vol. 2, 
p. 47]. For this work Koshyts won a gold medal at the Kuban National 
Ethnographic Exposition in 1908. In 1905, three years after Koshyts, 
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the Hungarian Béla Bartók began collecting and documenting the folk 
music of Hungary, Transylvania, and Romania. Koshyts and Bartók 
unearthed a treasury of ancient melodies and preserved them for future 
generations. Despite the differences in the way these two composers 
utilized folk melodies in their music (while Bartók incorporated folk 
modal and pentatonic scales, rhythmic ideas, strophic structures, and 
melodic turns into his original music, Koshyts arranged folk melodies 
and provided a new means of musical expression for them) both 
composers were convienced that the roots of national culture resided 
in the folk (culture) and for both of them their national music was an 
aesthetic priority. 

In addition to collecting folk songs, Koshyts studied the ancient 
religious chants of numerous Ukrainian monasteries. The collected 
materials were not only of exceptional artistic-historical value in terms 
of preserving the golden treasury of Ukrainian folklore, but also 
served as the foundation of his arrangements and concert repertoire. 

The second important event took place in 1919, when Koshyts 
founded the Ukrainian Republican Kapelle and became its conductor. 
In 1919 the cappella went abroad, mandated by the fledgling 
Ukrainian government to promote the young Ukrainian republic and 
Ukrainian national idea in Europe through Ukrainian folk songs. This 
trip launched the second, European, period of Koshyts’s life. Touring 
in many European countries, the choir gave more than 1,000 concerts, 
impressing audiences with the staggering beauty of Ukrainian songs 
as well as its high level of performance. The extraordinary success of 
Koshyts’s concerts resulted in rapturous reviews by music critics and 
journalists in France, Germany, Spain, Belgium, and other countries. 
“O. Koshyts is not merely a conductor – he appears to be a god before 
whom everyone is humbled. The choir’s musical execution is 
unparalleled... Two hours of singing in a foreign language followed by 
four encores is the biggest testament to its success”, wrote Raymond 
Charpentier, a Paris-based music critic. 

In 1920, the Ukrainian National Republic was crushed and the 
communists established control over the country, making it unsafe for 
Koshyts to return home. This was the beginning of the third and final 
period of Koshyts’s life. Together with his choir members, Koshyts 
decided to remain in exile and, by continuing the choir’s 
performances, to promote Ukrainian music around the world. Since 
the Ukrainian National Republic no longer existed, the Ukrainian 
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Republican Kapelle changed its name to the Ukrainian National Choir 
and went to the Americas, giving concerts in the USA, Mexico, 
Argentina, Cuba, and Brazil. (This concert tour provided the first 
opportunity for these countries to acquaint themselves not only with 
Ukrainian songs but with the music of such superb Ukrainian 
composers as Mykola Lysenko, Kyrylo Stetsenko, Dmytro 
Bortnyansky, Artem Vedel, Mykola Leontovych, and others.) 

In the early 1930s the performing contracts ran out, the choir 
was disbanded, and Koshyts had to endure difficult years without paid 
work. He settled in the United States and became its citizen. At this 
time he was over 55 years old and had almost no money or 
possessions; his life became a constant struggle, both artistically and 
financially. He was compelled to start over in a new country in the 
hope of supporting himself and his wife by recording and publishing 
his arrangements and new compositions. Despite the success of some 
of his projects, he endured financial misery and poor health, feeling 
alone in an alien society speaking a different language. 

During the final years of his life, which were mainly devoted to 
teaching and composing, Koshyts gave lectures on the history of 
Ukrainian music and folk songs at Columbia University and taught 
conducting technique during Ukrainian summer courses for teachers 
and church conductors in Winnipeg. In 1943 he was a guest conductor 
of the United Ukrainian Choir in Montreal. He died in Winnipeg in 
1944, and his wife Tetiana Georgievska-Koshyts donated all his 
manuscripts to the Winnipeg-based Ukrainian cultural organization 
Oseredok, where they are currently stored in the archives. Koshyts’s 
legacy consists of five settings of the Divine Liturgy, numerous 
arrangements of folk songs, psalms, canticles, ritual music, as well as 
his memoirs, letters, and theoretical works. 

Koshyts’s folk song arrangements occupy an outstanding place 
among his compositions. A profound understanding of the essence of 
the national folk song together with his wonderful intuition served as a 
promising basis of his works, a number of which have achieved 
lasting artistic value. Koshyts’s folk song arrangements may be 
divided into two main categories based on the type of text, religious or 
secular. 

The first category consists of songs of a religious or moral 
nature, called canticles and psalms, which are not prescribed to be 
sung during the Divine Liturgy and Offices. These canticles were 
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closely associated with church festivals and holidays, such as 
Christmas, Easter, and Pentecost. Usually accompanied on the lira 
(vieille), an early European bowed string instrument brought to 
Ukraine in approximately the ninth century, or on the bandura, a 
traditional Ukrainian string instrument, these songs were sung from 
the 12th century until the early 20th century by singers called lirnyks or 
bandurysts, respectively. Often blind or maimed in some way, lirnyks 
and bandurysts formed a professional guild and played the same role 
in Ukrainian society as minstrels or Minnesingers did in Western 
Europe (In 1936 Poltava were killed last bandurists). 

In the 15th century “true” canticles, based on ancient monastery 
chants, gave way to so-called “artificial” canticles in which religious 
poetry was set to famous folk melodies. Such canticles reached their 
greatest development in the 17th century, as they were used by the 
clergy as a weapon in the struggle between Greek Orthodoxy and 
Roman Catholicism. In fact, this process occurred at the same time 
and had the same roots and consequences as in sixteenth-century 
Germany, when Martin Luther revised the old German Leisen and 
rewrote existing popular folk songs by furnishing folk melodies with 
new, evangelical, texts. 

A number of psalms and canticles, together with various Kyivan, 
Greek, znamenny, and Bulgarian chants were collected by the monks 
of Pochaiv Monastery in a compilation called Bohohlasnyk (God’s 
Voice) and printed in the eighteenth century. Koshyts paid particular 
attention to songs from the lirnyk-banduryst repertoire. This semi-
sacred, semi-secular genre greatly attracted him, as it was an 
unstudied phenomenon of an ancient musical art in which the ethnic 
and spiritual memories of the Ukrainian people were concentrated. 

Working with the Bohohlasnyk, Koshyts understood that neither 
Western classical harmony nor counterpoint were suitable for the 
polyphonic handling of these canticles. The melodies needed both 
harmony and counterpoint but of a home-grown Ukrainian variety, 
based on the heterophony (counter-voiced polyphony) of secular folk 
songs and the unique melodic style of sacred chants without losing 
their individuality. In his book About Ukrainian Songs and Music 
Koshyts wrote: “In addition to the main melody, voices...over the 
course of time took on the character of various melodies and became 
counter-voices, that is, their natural instinctive counterpoint. These 
counter-voices are always new but never do they break the connection 
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with the basic melody. It is like a variation on a theme. All this is 
contrary to the European understanding of harmony...and full of 
strange musical heresy...however, it is fresh, interesting, and novel. 
Your European logic is tricked and the paradox becomes logical. 
Before your very eyes unfolds an enchanting flower of an unknown 
plant. The sensation is inexpressible, unforgettable”. 

Arranging these ancient melodies was no simple task. As Béla 
Bartók once wrote: “Many people think it is a comparatively easy task 
to write a composition on found folk tunes... This way of thinking is 
completely erroneous. To handle folk tunes is one of the most difficult 
tasks; equally difficult, if not more so, than to write a major original 
7composition. If we keep in mind that borrowing a tune means being 
bound by its individual peculiarity, we shall understand one part of the 
difficulty. Another is created by the special character of folk tune. We 
must penetrate it, feel it, and bring out its sharp contours by the 
appropriate setting... It must be a work of inspiration just as much as 
any other composition”. 

Arranging these old chants, Koshyts took the step of composing 
his work out of traditionally strict, four-part harmonization. The 
Western style of imitative polyphony and fugue also did not play an 
essential role in his works. A study of Koshyts’s scores uncovers the 
composer’s determined effort to interweave choral texture with 
essential melodic elements. The result is a totally new synthesis of 
traditional melodic material and the creative process of composing. 
Hence, Koshyts’s works may be called not arrangements but 
compositions. The term “arrangement” is accurate only to the extent 
that a melody, originally performed monophonically, has been 
arranged for polyphonic presentation. 

The most significant characteristics of Koshyts’s compositional 
technique may be identified as follows: 

 Counter-voiced polyphony (heterophony): the same 
melody and its variations are distributed among different voice parts, 
with one leading voice, often in a middle register. The principle of 
heterophony allowed Koshyts to give the voices much room for 
continuous variation and embellishment. It also had an effect on the 
lyrics, insofar as single words or phrases are lengthened with 
vocalisms or enlarged with additional syllables. 

 Parallel voice leading (fifth and octaves) which violates the 
rule of classical harmony. 
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 A single melodic line with a drone (more often perfect 
fifth) on the tonic or dominant in the lowest register. The drone is a 
pedal point intended to imitate the sound of the lira asthe foundation 
of a lirnyk’s recitative. 

 Male or female voices doubled in an octave. This was 
Koshyts’s favourite method of representing the expression of 
lamentation, crying, or despair. 

 Compositions based on chant melodies have no meter 
signatures, and bar lines appear only between major musical or textual 
phrases, just like in chant-books. Since the Orthodox Church 
recognized any music independent of text, the rhythm and meter are 
text-related. In order to coordinate the meter with the word’s stresses, 
in some compositions Koshyts often employs constantly changing 
meter signatures. 

 In Koshyts’s works the chant-bearing voice is not always 
the soprano or tenor, as this is done in cantus firmus technique. Well 
aware of the prominence of the bass voice in Orthodox religious 
music and loving its strong, powerful, and bright timbre, Koshyts was 
the first Ukrainian composer to place the cantus firmus in the bass 
line. 

 Koshyts’s greatest talent, however, lies in passing the 
original melody around from voice to voice, creating an immense 
variety of textures. Varied subordinate voices, variations of melodic 
moves and turns, the transfer of line fragments from voice to voice 
and from register to register point to a constant concern for an 
unceasing cultivation of the vocal fabric. 

Koshyts’s cycle “Religious Canticles and Psalms of the 
Ukrainian People” consists of fifteen superb treatments of ancient 
chants and lirnyk songs. According to the composer, these melodies 
were derived from an eighteenth-century monastery manuscript. One 
work from this collection, “The Passion Trilogy,” always had the 
greatest public success and stood out as a 9unique example of choral 
incorporation of an apocryphal subject, a folk singer’s recitative, and 
elements of theatre drama. Three canticles comprise this trilogy: “The 
Trial before Pilate,” “The Crucifixion,” and “The Resurrection.” 
Aside from the historical significance of this work, it is believed that 
there is nothing in Eastern Orthodox choral literature that compares 
with the magnificence, poignancy, and naïve simplicity of the musical 
and textual delineation of Christ’s Passion as portrayed in these three 
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canticles. The composer maintained the specific lirnyk meter 
signatures (3/2, 7/4, 5/4), particular the chord progressions (I-Vnat.-I-
II-IV-I-VIInat.-I) and pedal point, imitating the sound of the lira. 

The second category of Koshyts arrangements consists of folk 
songs with a secular text. The diapason of genres and themes is richly 
varied and covers a huge range of historical ballads, epics, and 
calendrical, work, love, and children’s songs. A large part is made up 
of arrangements of humorous and dance songs, some of which feature 
elements of play and dramatization. 

His profound understanding of Ukrainian musical traditions as 
well as his vast experience of choral conducting allowed Koshyts to 
create brilliant choral concert pieces that stand out by their folkloric 
style, masterful application of compositional technique, and dramatic 
effect. In these songs Koshyts’s polyphony remains heterophonical 
and, like the canticles, it is constructed of a melody in one voice and a 
series of counter voices joined with the former. 

In addition to developing heterophonical polyphony Koshyts’s 
compositions feature a technique known as choral orchestration: the 
use of orchestral/instrumental traits in the choral parts and diverse 
timbre grouping. The number of voices in the choral texture 
constantly changes, thus creating outstanding vocal coloristic 
possibilities, such as: 

 Male trio or quartet in long notes in low register as a 
background for a flowing melody in soprano and alto lines and vice-
versa––the men sing the melody, while the women sing the long 
notes; 

 Sopranos as a pedal on the high note; 
 Male and female choirs in alternate singing; 
 Divisi in each part of the choir; 
 Chorus without basses; 
 Quartet of first and second altos and tenors; 
 Bass trio in low register in close position; 
 Entire choir at forte in low register. 

The use of these and many other timbre combinations, as well as 
giving the main melody to various voices, adds beauty to the song and 
captivates listeners with the perfection of musical images. 

Koshyts’s choral orchestration method also includes divisi 
passages, carefully placed articulation, vivid palette of dynamic 
nuances as well as imitation of instrumental sound. For example, in 
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his famous Lullaby (Ukrainian Cradle Song), quite often the 
prevailing legato with a light pizzicato in various registers reproduces 
the sound of folk instruments and creates gentle sound embroidery of 
instrumental passages. In many songs, such as “Tam des’ daleko” 
(Far, far away) or “Vodovoz” (Water carrier), the melody is sung by 
the soloist with a choir accompanying, often without words. The 
function of the choir here lies in supporting and developing the 
emotional element of the solo melody, enhancing its subtle nuances, 
and underlining its harmony. Moreover, by employing diverse details 
of dynamic, rhythmic, and timbre modifications, the composer comes 
very close to recreating the actual sound of instruments. This pinnacle 
of expressive intensity led the world’s press to proclaim this an artistic 
discovery in choral music. The critic for a San Francisco paper wrote 
in 1924: “In Koshyts’s arrangements, as exemplified by the song 
“Lullaby,” the choir takes on the sound of an orchestra: the humming 
voices suggest the sound of violins, cellos, or wood instruments. The 
resemblance is arranged to the last detail, such as the imitation of the 
string’s attack or its vibration. I have never heard anything 
comparable to the prolonged pedal points in a bass line. I have also 
never heard such a high humming soprano so similar to violins with a 
mute” [7, p. 188]. 

Although in his compositional technique Koshyts was an 
innovator, he maintained traditional positions concerning musical 
form and structure. In his arrangements of folk songs, the composer 
mainly used the strophic form typical of folk songs with short regular 
line length and often some kind of refrain. A stanza consists of two to 
eight lines, four being the most common. In some songs the composer 
uses the principle of transposing a line to various pitch levels. This 
tendency was common to the music of the western Ukrainian 
Carpathian region (so-called Carpathian Music Dialect), as well as in 
Hungarian, Romanian, and Czech folklore. For example, the song 
“Plach vnochi” (A cry in the night), which is based on the Hungarian 
double-harmonic scale, has an A-B-A-B5-A5-B5-A5-B2-A2-B4-A’-
B-A-B structure (Numbers indicate intervals of transposition). 
Strophic or rondo variations also play a key role in Koshyts’s works, 
where each line or verse changes depending on its melody, harmony, 
rhythm, pitch, or tempo. 

Oleksander Koshyts was the first Ukrainian composer to achieve 
an international reputation for his folk song arrangements. Like the 
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Hungarians Bela Bartok, Zoltán Kodály and Czech Leoš Janáček, 
Koshyts represented nationalism in music, being a composer who was 
deeply inspired by his native melodies and songs. Moreover, he 
integrated this music into own individual style and developed its 
originality to the highest degree. At the same time, however, 
Koshyts’s interest in folk music was broad-minded and cosmopolitan, 
and he frequently reached out to other national cultures. Owing to his 
choir’s extensive touring, Koshyts recorded and arranged Mexican, 
Argentinean, Cuban, Scottish, Mexican, French-Canadian, English, 
and Indian folk songs, which he not only added to his collection of 
folk songs Musical Tapestries, published in 1924-1927, but also 
managed to have them translated into the Ukrainian language. 

Koshyts approached the task of arranging folk songs not only as 
a composer but first and foremost as a conductor, sophisticated expert, 
and performer. He knew exactly which artistic tools he needed to 
emphasize a voice, melody line, or key word in order to best reveal 
the imagery of a song and convey the content of each couplet. In his 
book About Ukrainian Songs and Music the composer writes: “A song 
has self-sufficient beauty, and that is why it does not need any 
embellishments in terms of accompaniment. Like an acorn, it contains 
within itself all the traits of the luxuriant oak that the composer should 
cultivate. Harmony, just like counterpoint, must be taken from the 
song itself; otherwise it will be dressed in strange clothing”. 

As one of the most brilliant choral conductors of his time, and 
through the finest examples of his creativity, he served as an example 
of uncompromising and life-long devotion to artistic ideals. On the 
thorny road of his life the artist achieved great creative victories and 
experienced difficult failures, but he never deviated from his path. In a 
letter to his friend and colleague Pavlo Matsenko, written shortly 
before his death, Koshyts declares: “Blessed be the holy art of choral 
singing for all time! It never betrayed me during my entire life, it 
nourished my soul and brought me back to life when it seemed that 
the doors of happiness were forever closing before me, it united with 
me the finest people who were the most sensitive to sacred beauty...” 
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Світлана Лісогор 
ВІДРОДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА КОШИЦЯ  

В СУЧАСНІЙ КАНАДІ 
Автор, диригент і керівник Хору Монреальського університету (Канада), 

розкриває причини свого звернення до творчості О. Кошиця. Так, багато років 
тому після виконання духовної музики композитора в Pollack Hall двоє літніх 
слухачів українського походження висловили співчуття у зв'язку з тим, що 
останнім часом музику талановитого композитора чули 60 років тому під час 
виступу Українського національного хору під керівництвом самого О. Кошиця. 
Автора до глибини душі вразив цей факт, тому що саме Олександр Антонович 
подарував Північній Америці різдвяну пісню «Carol of the Bells», а колискова у 
виконанні його хору свого часу надихнула Дж. Гершвіна на створення 
славнозвісної пісні «Summertime». Автор завжди відчувала відповідальність за 
відродження забутих сторінок в історії хорової музики. Далі у статті 
пропонується періодизація життя і творчості О. Кошиця; осмислюються 
причини, що спонукали художника залишитися на чужині; глибоко аналізуються 
особливості його хорових аранжувань українських народних пісень і духовної 
музики. 

Ключові слова: життя і творчість О. Кошиця, Українська 
республіканська капела (Український національний хор), художня творчість у 
тоталітарному суспільстві, аранжування українських народних пісень, духовна 
музика. 

Светлана Лисогор 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛЕКСАНДРА КОШИЦА 

В СОВРЕМЕННОЙ КАНАДЕ 
Автор, дирижер и руководитель Хора Монреальского университета 

(Канада), раскрывает причины своего обращения к творчеству А. Кошица. Так, 
много лет назад после исполнения духовной музыки композитора в Pollack Hall 
двое пожилых слушателей украинского происхождения выразили 
соболезнование в связи с тем, что в последнее время музыку талантливого 
композитора слышали 60 лет назад во время выступления Украинского 
национального хора под руководством самого А. Кошица. Автора удивил этот 
факт, потому что именно Александр Антонович подарил Северной Америке 
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рождественскую песню «Carol of the Bells», а колыбельная в исполнении его хора 
вдохновила Дж. Гершвина на создание знаменитой песни «Summertime». С тех 
пор, автор всегда чувствовала ответственность за возрождение забытых 
страниц в истории хоровой музыки. Далее в статье предлагается периодизация 
жизни и творчества А. Кошица; осмысляются причины, побудившие художника 
остаться в изгнании; глубоко анализируются особенности его хоровых 
аранжировок украинских народных песен и духовной музыки. 

Ключевые слова: жизнь и творчество А. Кошица, Украинская 
республиканская капелла (Украинский национальный хор), художественное 
творчество в тоталитарном обществе, аранжировка украинских народных 
песен, духовная музыка 
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УДК 7.71.1         Ольга Чепіль, 
м. Полтава 

 

«PERSONA INCOGNITA» ПАВЛО ІВАНОВИЧ СЕНИЦЯ 
(1879-1960) 

 
 Чи буде правда між людьми? 
 Повинна буть, бо сонце стане 
 І осквернену землю спалить. 

(Т. Шевченко) 

Автор статті розглядає драму життя та творчості П. Сениці – 
українського композитора, фольклориста, педагога, автора 250 музичних 
творів та музикознавчих праць («Сучасна українська музика», 1923; 
«Українська вокальна музика», 1925; «Українські народні пісні, записані на 
Волині», 1926; «П. Демуцький», 1931). Митець народився на Полтавщині, 
на його становлення як людини і музиканта вплинули О. Максимович і 
Б. Яворський. Фатальну роль у його житті зіграв П. Козицький. 
Дослідники вважають П. Сеницю зв’язуючою ланкою долисенківської та 
післялисенківської доби.  

Ключові слова: життя та творчість П. Сениці, тоталітаризм у 
мистецтві, українська музика першої третини ХХ століття, музика на 
вірші Т. Шевченка. 

 

Постановка проблеми. Роки незалежності України – це 
доба оновлення суспільної свідомості і звільнення від стерео-

© О. Чепіль, 2015 
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типів, формування нового погляду на історію держави. У нашій 
уяві вже закріпилися риси 1920-х рр. як «розстріляного україн-
ського відродження». Імена десятків талановитих митців України 
були «відлучені» від історії національної культури, факти їх 
біографії перекручені, здобутки замовченні. Показовою є драма 
життя та творчості П. Сениці – українського композитора, 
фольклориста, педагога, молодшого сучасника М. Лисенка, 
представника покоління С. Людкевича, Н. Ніжанківського, 
М. Колесси, З. Лиско, Р. Симовича, С. Туркевич-Лисовської.  

П. Сениця – автор 250 творів: 2-х симфоній (1905, 1912), 
симфонічної увертюри (1908), поеми (1952), 7 струнних кварте-
тів, квартету для духових інструментів, 2-х «Дум» для віолончелі 
та фортепіано, Скерцо для фортепіано, музики для духових 
інструментів, опери «Наймичка» за поемою Т. Шевченка, хорів, 
близько 50 солоспівів та вокальних ансамблів на слова 
Т. Шевченка, М. Рильського, П. Тичини, М. Бажана, О. Олеся, 
М. Філянського, О. Коваленка, М. Кічури, О. Неприцького-
Грановського, М. Шаповала. Науково-теоретичний доробок 
митця представлений роботами «Сучасна українська музика» 
(1923), «Українська вокальна музика» (1925), «Українські 
народні пісні, записані на Волині» (1926), «П. Демуцький» (1931). 
Як збирач і дослідник українського пісенного фольклору, Сениця 
використовував у власній творчості його елементи. Стиль компо-
зитора відрізняється індивідуальністю, художньою майстерністю. 
Висловлюється думка про П. Сеницю як про найбільш серйоз-
ного та самобутнього композитора післялисенківської доби. 

Аналіз досліджень і публікацій. Творчість композитора в 
контексті історії розвитку української музики аналізував М. Грін-
ченко [1, с. 255–259]; коротко згадує про митця С. Людкевич [2]; 
детально розглядає його конфлікт із П. Козицьким З. Юферо-
ва [5]; невеличка стаття про П. Сеницю міститься в «Музичному 
енциклопедичному словнику» [4], саме це повідомлення поши-
рюється в Інтернет-просторі (О. А. Правдюк, М. М. Сидоренко); 
брошура про композитора оприлюднена М. Михайловим [3]. 

Мета статті. Чому ж ім’я П. Сениці маловідоме не тільки 
широкому загалу любителів музики, але й професійним колам? 
Чому творчість композитора замовчувалася упродовж десятиліть 
і лише останнім часом відроджується із забуття? Чи не тому, що 
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він був із тих «незручних», хто не «вписувався» в загаль-
ноприйняті, дозволені партійною ідеологією 1920-1950-х рр. 
стандарти? Чи не тому, що представляє когорту митців, за свої 
творчі принципи репресованих у добу сталінського режиму, і 
якщо не знищених (В. Верховинець, Г. Хоткевич), то затаврова-
них (К. Квітка) або заборонених (О. Оголевець, П. Сениця). 
Відповіді на ці питання ми й розкриємо на сторінках статті. 

Виклад основного матеріалу. Батьківщина Павла Іванови-
ча Сениці – слобідка Максимівка колишньої Андрушківської 
волості Переяславського повіту Полтавської губернії. З Переясла-
вом пов’язані імена українських гетьманів Б. Хмельницького та 
І. Мазепи, автора Гімну України П. Чубинського, тут викладав у 
колегіумі Г. Сковорода, тут писав «Заповіт» Т. Шевченко. 

Хлопець із селянської родини, Павло 7 років пішов до 
сільської школи, де залюбки співав у шкільному хорі. Любов до 
музики йому прищеплювала вчителька співів Ольга Максимович 
– дочка відомого історика-етнографа, яка й опікувалася обдарова-
ним підлітком [3]. 

Освіту Павло продовжив у «сільськогосподарській» школі 
(братстві) на хуторі Воздвиженському, що поблизу славнозвіс-
ного міста Глухів на Чернігівщині. Хрестовоздвиженське трудове 
братство, фундатором якого був відомий меценат та просвітитель 
М. Неплюєв (1851 – 1908), виховувало на ідеях милосердя, норми 
честі та високої духовності [1; 3]. Саме ці ідеї проповідували 
Ф. Достоєвський та Л. Толстой, які особисто спілкувалися з 
Неплюєвим. Про братство схвально відгукувалися сучасники, у 
тому числі святий праведний Іоанн Кронштадтський. Павло 
Сениця, вже будучи зрілим музикантом, залишався членом 
Хрестовоздвиженського братства. 

Велика увага приділялася в школі інтелектуальному та 
естетичному розвитку вихованців. Тут була велика бібліотека, 
проводилися літературні вечори, ставилися аматорські вистави, 
викладалися малювання та музика. У школі був свій симфоніч-
ний оркестр! Школа була оточена мальовничим садово-парковим 
ансамблем… У такій дивовижній атмосфері провів 8 плідних 
років юний П. Сениця. До хорових занять додалися уроки скрип-
ки, досвід збирання народних мелодій, перші спроби писати 
музику (солоспіви на вірші Т. Шевченка «Вітер в полі», «Чого 
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мені так тяжко», «Нащо мені врода»). На шкільних вечорах Сени-
ця співав пісень і романсів, мріяв всерйоз зайнятися вокалом. 

Але шлях до музики прокладався нелегко. Упродовж шести 
років довелося юнакові вибиратися зі злиднів: працювати в 
артілі, вчителювати, викладати хоровий спів. За порадою профе-
сійних музикантів він наважився їхати до Москви і вступати до 
консерваторії. Його зарахували на вокальний факультет до класу 
професора А. Мазетті. Але де брати гроші на оплату навчання? 
Довелося пожертвувати вокальним класом і перейти у 
безкоштовний клас контрабасу (викладач А. Е. Мартинов) [3].  

Долаючи нову спеціальність, Сениця 1906 р. пройшов за 
конкурсом до класу теорії композиції. Він завзято займався 
музично-теоретичними дисциплінами. Їх викладали авторитетні 
викладачі, які заклали підвалини глибокої професійної освіти 
українського музиканта. Класи композиції вели авторитетні 
професори Московської консерваторії О. О. Ільїнський (1859 –
 1920) та С. Н. Василенко (1872 – 1956). Гармонію та інструмен-
товку читав професор Ф. Ф. Кенеман (1873 – 1937). Особливий 
відбиток на професійне становлення майбутнього композитора 
наклало спілкування з досвідченим музикознавцем Б. Л. Явор-
ським (1877 –1942). Урожденець Харкова, вихованець професора 
Московської консерваторії С. І. Танєєва, один із організаторів 
Народної консерваторії в Москві, у подальшому – професор 
Київської консерваторії та Музично-драматичного інституту 
ім. М. Лисенка, Яворський був наставником Г. Верьовки та 
О. Свєшнікова, консультантом Д. Шостаковича та Г. Свиридова. 
Саме під керівництвом Яворського П. Сениця вдосконалював 
знання з гармонії, поліфонії, аналізу музики, оркестровки. У 
стінах консерваторії доля звела молодого музиканта з 
С. Танєєвим, який поблажливо поставився до молодого музикан-
та. Набираючись професійного досвіду, долаючи терни злиден-
ного студентського життя (а доводилося працювати в театраль-
них хорах, заробляти переписуванням нот), Сениця йшов до 
життєвої мети – служити музиці. 

Консерваторію Павло Іванович закінчив 1908 р. – по класу 
контрабасу, а роком пізніше – по класу композиції, діставши 
звання вільного художника. Його залишили в консерваторії як 
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теоретика, водночас він читав теорію музики в інших навчальних 
закладах Москви [1; 3; 4]. 

Утім, ще студентом, він здобув популярність як композитор. 
Прилюдно було виконано його Симфонію фа-мажор, симфонічну 
поему «Легенда», «Думку» для віолончелі та фортепіано, 
15 вокальних творів. Чекала на виконання симфонія №2 «Де-не-
де тополі» (1912). До 1917 р. Сениця оприлюднив біля 70 творів, 
здебільшого романси на слова Т. Шевченка. 

Зазначимо, що П. Сениця – талановитий вокальний компо-
зитор, автор 50 солоспівів. Варто загострити увагу на іменах 
літераторів, що фігурують у вокальному доробку композитора, 
щоб відчути атмосферу творчого пошуку, що панувала в україн-
ській культурі початку ХХ ст. Його улюблені поети – майстри 
українського Слова. Найбільше композитора надихали шевченкі-
вські рядки. Поезії Шевченка увійшли в юну душу Павла давно, 
ще у шкільні роки, і відгукнулися музичними рядками тепер, у 
добу композиторської зрілості. В 1920-30-ті роки написані опера 
«Наймичка», солоспіви «Якби мені черевики», «Минули літа 
молодії», «Нащо мені врода», «Вітер в гаї нагинає лозу».  

Поряд із великим Кобзарем, увагу композитора привертали 
поети різного творчого спрямування та масштабу обдарування. 
До символізму тяжіли О. Олесь та М. Філянський. Націоналіс-
тичне об’єднання «Західна Україна» представляв М. Кічура. 
М. Шаповал, член Центральної Ради, був визначним поетом, 
публіцистом і соціологом. В американській еміграції, де опинив-
ся за власні переконання, видав більшість своїх поетичних томів 
О. Неприцький-Грановський. Поруч – імена «класиків радянської 
літератури» П. Тичини, М. Рильського, М. Бажана. Звернення 
Сениці до тогочасної української поезії ставить композитора в 
контекст складного художнього процесу становлення національ-
ної культури початку століття.  

Активну творчу діяльність Сениця поєднує з науково-
дослідницькою. На початку 20-х років він працює у Державному 
інституті музичної науки в Москві, в етнографічному підвідділі 
музичного відділу Наркомосвіти [1]. Це – період плідної роботи в 
галузі фольклористики. Збиранням українських народних пісень 
Сениця захопився ще у шкільні роки, у консерваторську добу 
«підбирав ключ» до обробки пісенного матеріалу. До речі, на 



 ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 12 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 12 

 

142 

цьому ґрунті виникли розбіжності між Сеницею та Яворським. У 
листі 1960 р. Павло Іванович із прикрістю писатиме: «Яворський 
дивився на українську народну пісню крізь барське віконце 
західноєвропейської музики… До того ж, він не додержувався 
ніякої класифікації української народної пісні. Я ж вважав, що 
без правильної класифікації пісень не може бути і правильної 
науки про них» [цит. за 3, с. 19]. За цими рядками – позиція 
глибокого знавця і серйозного дослідника українського 
фольклору, музиканта, що органічно відчував природу народної 
пісні. Серед обробок Сениці – «Спілу Йван гречку косив», «Да 
поїхали рибалочки». Він – автор 5 наукових праць і рефератів, що 
є викладом його досвіду збирання народних пісень і його 
поглядів на методи їхнього запису [4]. 

У 1920-ті роки музика П. Сениці багато і з успіхом 
виконувалася у Харкові, Одесі, Москві (у Великому театрі та 
Українському клубі імені Т. Шевченка). Твори композитора 
включали до репертуару відомі співаки, інструменталісти, хорові 
капели, колективи музичної самодіяльності. Про концерти з 
творів Сениці в газетах і журналах Москви, Харкова, Києва, 
Галичини було надруковано безліч рецензій, відгуків, 
повідомлень. 

Один із зарубіжних концертів, присвячених творчості 
П. Сениці, відбувся влітку 1923 р. в Празі. Концерт було 
організовано зусиллями українського емігрантського осередку. 
Програму з портретом композитора було надруковано чеською та 
українською мовами. Виконувалися хорові й сольні пісні, твори 
для віолончелі, а також II симфонія «Де-не-де тополі», так звана 
«Українська». І саме «Українська симфонія» відіграла фатальну 
роль у творчій біографії композитора [5]. Інтриги навколо її 
виконання в Харкові поставили автора в положення «persona 
incognita» в Україні, стали перешкодою до переїзду музиканта на 
Батьківщину, чого він палко бажав, і призвели до замовчування 
його імені на довгі роки. У чому ж суть колізії? Чому Павло 
Іванович продовжував мешкати в Москві, ставши членом Спілки 
московських композиторів? Чому не в Києві або Харкові 
відзначав свої творчі ювілеї? Урешті-решт, чому прах його 
покоїться не в українській землі, а на московському цвинтарі?.. 
Питання ці викликають гострий інтерес, адже у 1920-ті роки (пік 
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громадського визнання П. Сениці) усі його прагнення, душевні та 
творчі, були спрямовані до Харкова – тогочасної столиці 
Радянської України.  

Саме 1920-ті роки були часом небаченого розквіту україн-
ської культури, чому сприяв офіційний курс на українізацію і той 
факт, що мистецький рух не піддавався переслідуванню. 
Багатогранний спалах творчої енергії спостерігався в літературі, 
філософії, живописі, театрі, музиці. На арену вийшла нова плеяда 
талановитих митців. Одним із лідерів мистецького життя Харкова 
був видатний культурний діяч і талановитий організатор Гнат 
Мартинович Хоткевич (1877 – 1938). Г. Хоткевич – потужна 
ренесансна постать: письменник і публіцист, режисер і компози-
тор, педагог і виконавець-бандурист. Переконливий патріот і 
демократ, він проніс через усе життя вірну любов до України. За 
своїм подвижницьким потенціалом Г. Хоткевич був близький до 
І. Франка та Б. Грінченка. Саме Хоткевич ініціював виконання в 
Харкові творів П. Сениці [3]. 

1923 р. у столиці Слобожанщини відбувся концерт 
Українського художнього вокального квартету з програмою «Три 
ЕС» (Стеценко, Степовий, Сениця!) [1; 3; 5]. У жовтні 1924 р. у 
Харкові пройшов перший в Україні вокальний концерт із творів 
П. Сениці. На концерті був присутній автор, «якого всі бучно 
вітали». Приїзд Сениці до столиці активізував інтерес 
громадськості до його творчості. В. С. Косенко пише до 
композитора: «Виникла ідея дати концерт інструментальної 
камерної музики майже виключно з Ваших творів». Незабаром 
перший український квартет Сениці прозвучав поряд з першим 
квартетом класика сучасної німецької музики П. Хіндеміта.  

Наступним етапом зміцнення авторитету П. Сениці мав 
стати симфонічний концерт української музики, де очікувалося 
виконання його II симфонії «Де-не-де тополі». Саме навколо 
симфонії виник конфлікт, що наочно демонструє «механізм дії» 
тоталітарної системи в мистецтві. Прелюдією до конфлікту між 
П. Сеницею та інспектором відділу мистецтв Головполітосвіти 
П. О. Козицьким (1893 – 1960) стали жорсткі дії останнього по 
відношенню до харківських музичних колективів та їх керівників. 
Сениця не приховував свого обурення цими діями, підтримуючи 
соратників. Наступним інцидентом між музикантом і чиновником 
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стало виконання в довгоочікуваному концерті української 
симфонічної музики II симфонії Сениці …без першої частини (!), 
що було сприйнято автором як акт вандалізму. В листі до 
Козицького Сениця з гіркою іронією назвав симфонію «статуєю з 
одрубаною головою». В політичних колах П. Сениця був 
затаврований як «контрреволюціонер» [5]. Слова П. Сениці до 
Д. Сотника про те, що, використовуючи своє службове 
становище, Козицький перешкоджатиме його музичним справам 
«не те, що в Києві та Харкові, а взагалі на Україні» виявилися 
пророчими… 

Перше невдале виконання симфонії – в чужій оркестровці з 
неповним складом оркестру та без першої частини – залишається 
єдиним. У 1928-29 рр. заплановані ювілейні концерти Сениці 
було скасовано. Було заборонено прилюдне виконання квартету 
Сениці. Мусується думка про пріоритет вокальних жанрів і 
мініатюри в творчості Сениці над творами великої форми. 
Заборонено видання його творів. Виникає заколот мовчання. 

Згадані події припадають на межу 1920-30-х рр., коли 
починав розкручуватися «маховик червоного терору». Вбивство 
С. Кірова в Ленінграді викликало першу хвилю сталінських 
репресій і жорстокі утиски по відношенню до творчої інтеліген-
ції. 1938 р. у катівнях НКВС загинули світочі української культу-
ри Д. В. Ахшарумов, В. М. Верховинець, Г. М. Хоткевич. 1920-
30 рр. проводить у неофіційному засланні у стінах Московської 
консерваторії відірваний від рідного ґрунту великий український 
етнограф К. В. Квітка. У 1947 р. було звинувачено в антинауко-
вості концепцію теоретика мікротонової системи, вченого зі 
світовим ім’ям, полтавця за фактом народження О. С. Оголевця. 
Постанова ЦК ВКП(б) про оперу В. Мураделі «Великая дружба» 
1948 р. стала формальним приводом для жорстокого цькування 
видатних діячів музичного мистецтва: композиторів С. С. Проко-
ф’єва, Д. Д. Шостаковича, музикознавців І. Ф. Белзи, Г. В. Келди-
ша. Лише ці факти – свідчення відвертої наруги влади над 
Мистецтвом. Саме в конспекті цих подій слід розглядати драму 
талановитого українського композитора П. Сениці – непочутого, 
невисвітленого, неоціненого.  

Висновки. На думку серйозних дослідників української 
музики, саме Сениця був зв’язуючою ланкою між періодами 
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долисенківської та післялисенківської доби [1; 3-5]. Більше того, 
це був чи не єдиний із українських композиторів початку ХХ ст. 
(поряд із Я. Степовим), хто не обмежувався у творчості сферою 
камерної лірики, а наважився до пошуку в галузі крупних 
музичних жанрів. Масштабність творчого мислення доповнюва-
лася сміливістю стилістичних прийомів, композиторської нова-
торської техніки. Думка про П. Сеницю як про вагому постать у 
мистецькому просторі початку ХХ ст. підтверджують слова 
М. Грінченка на сторінках «Історії української музики»: «…ми 
можемо вважати Сеницю за найбільш серйозного зо всієї групи 
композиторів післялисенківського періоду. Так, від Сениці ми 
маємо вже українську симфонію (дві симфонії та увертюру), 
цілий ряд п’єс камерної музики, твори фортепіанні і, нарешті, 
оперу «Наймичка», не кажучи вже про велику кількість соло-
співів… Йому знайомі найсміливіші комбінації модернової музи-
ки, а… композиторське студіювання її форм, природний компо-
зиторський хист дають можливість Сениці вживати всіх сучасних 
засобів музичних, виразні мотиви національності зберігають 
індивідуальність Сениці… ставлять його осторонь від того 
еклектизму, що помічаємо у його сучасників…» [1, с. 256-259]. 

З наведених рядків перед нами постає портрет яскраво обда-
рованого, глибокого та самобутнього українського музиканта, 
чиє ім’я має посісти чільне місце в літописі української музики. 
Захист гідного імені П. І. Сениці, заручника ідеологічних інтриг 
1930-х рр. – шлях до реабілітації світлого імені митця, «справа 
честі української культури» (Зінаїда Юферова) [5]. 
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Ольга Чепиль 
«PERSONA INCOGNITA» ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ СЕНИЦА 

В контексте «красного террора» 20-30-х годов прошлого века автор 
статьи рассматривает драму жизни и творчества П. Сеницы – украинского 
композитора, фольклориста, педагога, автора 250 музыкальных произведений и 
музыковедческих работ («Современная украинская музыка», 1923, «Украинская 
вокальная музыка», 1925; «Украинские народные песни, записанные на Волыни», 
1926; «П. Демуцкий», 1931). 

Композитор родился на Полтавщине, его учительницей пения в школе 
была Ольга Максимович – дочь известного историка-этнографа. После оконча-
ния Московской консерватории П. Сеницю оставили преподавателем теории 
(1909). Параллельно он работает в этнографическом подотделе Государст-
венного института музыкальной науки в Москве. В 1920-е годы музыка 
П. Сеницы звучала в Праге, Одессе, Москве, Харькове. Исполнение II симфонии 
«Де-не-де тополі» стало предметом конфликта с инспектором отдела 
искусств Главполитпросвета П. Козицким, что привело к забвению его творчес-
тва. Исследователи считают П. Сеницю связующим звеном долысенковской и 
послелысенковской епохи. Он не ограничивался сферой камерной лирики, а 
экспериментировал в области крупных музыкальных жанров. 

Ключевые слова: жизнь и творчество П. Сеницы, тоталитаризм в 
искусстве, украинская музыка первой трети ХХ века, музыка на стихи 
Т. Шевченко. 

Olha Chepil 
«PERSONA INCOGNITA» PAVLO IVANOVYCH SENYTSIA 
In the context of the «red terror» of 20-30s of the last century author considers 

drama of life and creative activity of P. Senytsia – Ukrainian composer, folklorist, 
educator, author of 250 musical compositions (symphonic, chamber, opera 
«Naymitcka» the poem by T. Shevchenko , choruses and songs) and musicological 
works («Modern Ukrainian music», 1923; «Ukrainian vocal music», 1925; 
«Ukrainian folk songs recorded in Volyn region», 1926; «P. Demutskyi», 1931). 

The artist was born in Poltava region, his teacher of singing at school was Olha 
Maksymovych – daughter of the famous historian and ethnographer. He continued his 
education at the «agricultural» school of Holy Cross labor brotherhood in Chernihiv 
region, where great attention was paid to intellectual and aesthetic development of 
pupils. After graduating from Moscow Conservatory on a class of double bass and 
composition theory P. Senytsia became a lecturer of theory (1909). Before 1917 
approximately 70 composer’s musical compositions, mainly vocal, lyrics by T. 
Shevchenko were published. Simultaneously P. Senytsia was working in the State 
Institute of Musical Science in Moscow, in the Ethnography subdivision. In the 1920s 
P. Senytsia’s music was performed in Odessa, Moscow, and in 1923 – in Prague. At 
the same time in Kharkov there was a concert of Ukrainian artistic vocal quartet with 
the program «Try Es» (Stetsenko, Stepovyi, Senytsia). The next step had to be 
symphonic concert of Ukrainian music, where the performance of his Symphony II 
«Where and there poplars « was expected. A conflict arose around that symphony; it 
demonstrated «mechanism of action» of totalitarian system in art in the face of 
inspector of the Department of Arts of Main Political Education P. Kozytskyi.  

The researchers believe that Senytsia P was a connecting link of before Lysenko 
and after Lysenko peroids. He was one of a few Ukrainian composers of the early 
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twentieth century (along with J. Stepovyi) who was not limited to sphere of chamber 
lyrics and dared to search in large musical genres. The magnitude of his creative 
thinking was supplemented by courage of stylistic methods, innovative composer 
technique. The author encourages scientists in rehabilitation clearly gifted, deep and 
distinctive Ukrainian musician whose name has to take the leading role in the history 
of Ukrainian music. 

Keywords: life and creative work of P. Senitsia, totalitarianism in art, 
Ukrainian music of the first third of the XX century, music on poems by T. Shevchenko. 
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УДК 37.013(092)»18/19»       Галина Полянська, 
м. Полтава 

 

ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  
В РОДИНІ ОГОЛЕВЦІВ: ДОСВІД І РЕЗУЛЬТАТИ 

 
У статті розкриваються виховні засади сім’ї Оголевців, 

представники якої здійснили вагомий внесок у різні галузі культури і науки. 
Проаналізовано діяльність Володимира Оголевця, просвітителя, 
літератора, композитора і лектора-музикознавця, у полтавський період. 
Охарактеризовано значення інших представників родини в розвитку 
біології, образотворчого мистецтва, історико-теоретичного літературо-
знавства, музикознавства тощо. Доведено, що основи такої багатогран-

© Г. Полянська, 2015 
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ної діяльності закладаються в дитинстві та юності, в особливій, творчій 
атмосфері родинного дому.  

Ключові слова: Оголевець, Полтава, наука, мистецтво, виховання. 
 

Постановка проблеми. На межі ХІХ – ХХ ст. місто 
Полтава, із його шістдесятьма тисячами населення було досить 
яскравим культурним центром. Тут діяли краєзнавчий музей, 
публічна бібліотека, губернська архівна комісія, відділення 
Російського музичного товариства… У 1900 р. було зведено 
приміщення театру. Окрім сезонних труп, тут виступали зірки 
театральної сцени – М. Заньковецька, М. Кропивницький, 
М. Садовський, В. Комісаржевська, М. Фігнер, давав спектаклі 
московський театр Корша, проходили концерти симфонічного 
оркестру Д. Ахшарумова. 

На відкритих майданчиках Міського та Чиновницького садів 
проходили літні концерти, у кількох концертних залах гастролю-
вали А. Рубінштейн, М. Мусоргський та Д. Леонова, А. Конт-
ський, О. Зілоті, А. Аренський та баг. ін. Ледь не в кожній оселі 
був (і звучав) музичний інструмент. До бурхливої музичної 
атмосфери доклав ентузіазму та професіоналізму композитор і 
піаніст Леонід Леонідович Лісовський, випускник Санкт-
Петербурзької консерваторії. На межі століть музикант працював 
у Полтаві й активно втілював у життя набуті знання. Культурну 
атмосферу міста він описав у безцінних спогадах «Десять лет в 
Полтаве», що залишилися в рукописах і зберігаються у НБУ 
ім. В. Вернадського. Свідчення сучасника переконують у тому, що 
у Полтаві культурним просвітництвом займалися не тільки 
музиканти, а й представники знаті та інтелігенція. У спогадах 
фігурують начальниця Інституту шляхетних дівчат, Віце-губерна-
тор, директор Кадетського корпусу, предводитель дворянства. 
Сам Лісовський активно виступав як критик і композитор, а 
педагогічна діяльність зростила майбутніх активних діячів націо-
нального відродження. Серед його вихованців – музикознавець 
Володимир Оголевець. Останнє прізвище було досить відомим у 
місті, але в літературі воно зустрічається з різними ініціалами. 
Хто ж ці люди і що залишили вони наступним поколінням?  

Мета статті полягає в розкритті контексту становлення 
кількох яскравих діячів культури, невідомих широкому загалу, 
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аналіз діяльності однієї полтавської родини, що вплинула на 
розвиток культури і науки нашого народу.  

Виклад основного матеріалу. Родина Оголевців була 
досить відомою в місті. Її голова – Степан Якович Оголевець 
народився в Полтаві в багатодітній сім’ї чиновника [1]. Ще 
навчаючись у гімназії, із 15 років він став давати приватні уроки, 
щоб допомогти родині. Сумління кинуло його у вир політичної 
боротьби: далекі мандри закінчилися у Полтаві на початку 
1884 р. Він вступає на службу в губернське земство, потім 
одержує місце податкового інспектора в казенній палаті, 
обирається гласним Полтавської думи [9, с. 118]. 

Сорок років служіння рідному місту залишили помітний 
слід: «Степан Якович … сприяв здійсненню багатьох корисних 
справ у галузі культури, народної освіти, охорони здоров’я і 
землевпорядкування. З його ім’ям пов’язане спорудження міської 
електростанції, проведення водогону, будівництво приміщення 
міського театру» [9, с. 118]. Останній проект утілювався в життя 
під його особистим прискіпливим наглядом. Завіса театру, 
виконана на замовлення С. Оголевця художником Г. Мясоєдовим, 
нині зберігається в Полтавському краєзнавчому музеї. 

Серед численних друзів родини були скульптор Л. Позен, 
лікар О. Волкенштейн, літератор М. Сосновський, викладачі, 
адвокати, земські службовці. Особливо приязні стосунки підтри-
мувалися з родинами В. Короленка та Г. Мясоєдова. Музичні 
вечори в садибі художника не обходилися без синів Степана 
Яковича: студенти Віктор і Василь виконували відповідно партії 
скрипки та віолончелі, Володимир – фортепіано. Дружина 
Степана Яковича – Анна Василівна – мала добрий голос, уміла й 
любила співати, заохочувала до музикування своїх дітей. Музика 
постійно звучала і в будинку Оголевців. Семеро дітей: Володи-
мир, Василь, Віктор, Олексій, Георгій, Зінаїда та Олександра 
згодом обрали різні життєві шляхи (Василь і Віктор стали 
економістами-юристами), але всі мали схильність до занять 
мистецтвом, багато уваги приділяли музиці. Середні сини Степа-
на Яковича Віктор та Олексій, крім того, серйозно захоплювалися 
живописом, а Олексій вивчав ще й теорію живопису, архітектури 
і літератури. Важливо, що творчі інтереси підтримувалися 
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батьками: Олексій Степанович в «Автобіографії» згадує, що 
навчався живопису в А. Рощиної та користувався консультаціями 
Г. Мясоєдова. Віктор навчався малюванню у Марії Ервінівни 
Бухгейм, учениці Г. Мясоєдова. 

Віктору Степановичу належать спогади про Г. Мясоєдова, 
В. Короленка, скульптора Л. Позена, композитора О. Скрябіна. 
Не ставши професійним художником, Віктор Степанович, однак, 
усе життя продовжував займатися живописом. Його майстерність 
ще за життя схвально оцінювали московські художники, зокрема 
К. Юон. На схилі років Віктор Оголевець залишив Полтавському 
художньому музею близько двох десятків своїх робіт. Полтавські 
краєвиди початку минулого століття мають не тільки художню 
цінність – це скарб для краєзнавців та істориків, поезія рідної 
землі. 

Краса приваблювала й Георгія Оголевця. Однак він, на 
відміну від старших братів, схилявся до живої природи. Учений, 
працівник ВІЛАРу (Всесоюзний науково-дослідний інститут 
лікарських та ароматичних рослин), відповідальний секретар 
бюлетеня Головного ботанічного саду АН СРСР, автор низки 
наукових статей усе життя присвятив розвиткові улюбленої 
науки та пропаганді її здобутків. Його природничі праці 
ілюстровані власними, абсолютно професійними малюнками. 

Старший син Степана Оголевця Володимир – філолог, 
юрист, музикознавець і композитор, один із тих діячів нашої 
культури, хто служив їй усе життя й чиє ім’я на багато років було 
забуте історією. Навчаючись у гімназії, Володимир Оголевець 
упродовж чотирьох років брав уроки фортепіанної гри у 
Л. Лісовського і постійно відвідував не тільки всі концерти 
симфонічного оркестру Д. Ахшарумова, але й усі його репети-
ції [3, с. 131]. Закінчивши гімназію, Володимир вступив на 
історико-філологічний факультет Київського університету 
Св. Володимира, а по закінченні був залишений для підготовки 
до професорського звання. 

Відчуваючи відповідальність за долю молодших братів і 
сестер, В. Оголевець почав учителювати в середніх навчальних 
закладах Києва, а згодом – Полтави (викладав латинську мову та 
російську словесність). Це були роки творчого злету, інтенсивної 
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просвітницької діяльності. Зокрема, він був одним із ініціаторів і 
організаторів Полтавського товариства аматорів камерної музи-
ки, виступав із лекціями на музикознавчі та літературознавчі 
теми й зарекомендував себе як серйозний дослідник і блискучий 
оратор. Особливо запам’яталась землякам промова В. Оголевця, 
виголошена на міському ювілейному вечорі на честь сторіччя від 
дня народження М. Гоголя в 1909 р. Половина збору з цього 
вечора пішла у фонд спорудження пам’ятника письменни-
кові [3, с. 132]. Його симфонічні твори (музична картина «Проме-
тей», «Колядка», «Українська сюїта») неодноразово виконува-
лися в Полтаві, Харкові та Катеринославі під орудою автора, а 
фінал «Української сюїти» увійшов до програм оркестру 
Д. Ахшарумова [3, с. 132]. 

Наукові інтереси Володимира Оголевця зосереджувалися 
здебільшого в літературній сфері. Філолога зацікавило «Слово о 
полку Ігоревім», а увагу музикознавця привернули симфонії 
Бетховена. Кілька праць було рекомендовано Міністерством 
народної освіти як посібники для середніх навчальних закладів. 

У 1912 р. В. Оголевець знову стає студентом: вступає на 
юридичний факультет Київського університету (на факультеті 
вже навчався Л. Ревуцький, а наступного року вступив Б. Лято-
шинський), але не зраджує своїх уподобань і бере активну участь 
у музичному житті міста. Упродовж кількох місяців за підписом 
«В.О.» і «Консерватор» у київських «Последних новостях» було 
надруковано 26 музикознавчих рецензій, серед яких – відзиви на 
концерти С. Рахманінова. С. Кусевицького, Яші Хейфеця, Пабло 
Казальса. Водночас, реалізуючи власні філологічні пошуки, 
просвітник уклав підручник «Грамматика русского языка», який 
одразу був рекомендований як посібник для середніх навчальних 
закладів [3, с. 133]. 

У 1915 р. Київський університет у зв’язку з військовими 
подіями (тривала Перша світова війна) евакуювали до Саратова. 
Володимир Степанович повернувся до Полтави, а восени в 
Харкові склав екстерном випускні екзамени, здобувши каліфіка-
цію кандидата на судові посади. Упродовж 1915 – 1927 рр. він 
працював у Полтаві юристом у різних установах.  



 ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 12 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 12 

 

152 

До педагогічної роботи він повернувся в 1927 р. – почав 
викладати історію музики в музичній школі, а з вересня 1929 р. 
пов’язав свою долю з Полтавським педагогічним інститутом, де 
викладав на курсах теорії літератури та історії російської літера-
тури, керував роботою аспірантів; з 1935 р. очолював кафедру 
російської літератури; одержав звання доцента літературознав-
ства. За сухим переліком фактів стоїть багаторічна виснажлива 
праця, адже викладач мав щодня аудиторне навантаження у 8-10 
академічних годин, а у вихідні дні часто доводилося читати 
публічні лекції. Виступів, пов’язаних із музикою, ставало все 
менше – музичне життя в Полтаві занепадало. Лише іноді в 
інституті він проводив музичні вечори, де свою розповідь завжди 
ілюстрував грою на фортепіано [3, с. 133]. 

Учні Володимира Степановича (серед них музикознавець 
Т. Шеффер, хоровий диригент, засновник музею «Музична 
Полтавщина» М. Фісун, відомий педагог В. Сухомлинський), 
згадують його як природженого педагога, що приваблював 
аудиторію енциклопедичними знаннями, логічністю й стрункістю 
викладу, образністю бездоганної літературної мови. У спогадах 
Карпа Ходосова із захопленням згадується «лектор Оголевець», 
який «цитував напам’ять» розділи з творів давньоруської 
літератури та «цілі сторінки» класиків [7, с. 124-125]. 

Володимиру Степановичу була притаманна виняткова сила 
духу, й удари долі він зустрічав мужньо, а їх йому випало 
чимало: втрата зору, тяжка хвороба й передчасна смерть дружи-
ни; хвороба вісімдесятирічної матері, її смерть у жовтні 1943 р. У 
січні 1947 р. «за власним бажанням» його звільнили від обов’яз-
ків завідувача кафедри; у березні того ж року наказом по інститу-
ту він був «відряджений у розпорядження Міністерства освіти», а 
менше ніж через рік був змушений залишити інститут, викла-
дання в музичному училищі та вийти на пенсію [3, с. 134-135]. 

Двадцять два довгих роки провів він майже у вакуумі 
(помер у Полтаві після важкої хвороби 12 липня 1970 р.). Але не 
занепав духом. Його ерудиція та пам’ять стали в нагоді багатьом, 
хто звертався до нього в історико-краєзнавчих питаннях. 
Зокрема, він написав спогади про Д. Ахшарумова і віддав їх у 
розпорядження Л. Кауфмана, який працював над книгою про 
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відомого диригента [5, с. 134-135]. Ідея написання цієї монографії 
належить Володимиру Степановичу: він звернувся до композито-
ра Л. Ревуцького з листом, у якому запропонував майбутньому 
авторові свої послуги. Для викладача музичного училища 
К. Данилової склав «Фактичні дані про музичне життя в 
Полтаві». Саме його свідчення стало вирішальним в ідентифікації 
всесвітньовідомого вченого Ю. Кондратюка з колишнім учнем 
Полтавської гімназії О. Шаргеєм.  

Майбутній музикознавець Олексій Оголевець за родинною 
традицією водночас із навчанням у гімназії здобував і музичну 
освіту в музичній школі Л. Лісовського в Полтаві, пізніше – у 
1912 – 1916 рр. – навчався у Народній консерваторії в Москві. 
Серед його викладачів були Б. Яворський, Є. Богословський та 
О. Гедіке. На старших курсах він уже сам викладав у цьому ж 
навчальному закладі теоретичні предмети і був асистентом у 
хоровому класі. Водночас О. Оголевець виступає як піаніст із 
власними творами (залишилися в рукописі п’ять фортепіанних 
сонат, багато дрібних творів, романси, ескіз симфонії) і редагує 
літературний альманах «Гюлістан», учасниками якого були 
В. Брюсов, К. Бальмонт, В. Іванов, Ф. Сологуб та ін. [5, с. 978]. 

Після закінчення юридичного факультету Московського 
університету він працював начальником міліції в одному з 
округів Москви. Водночас із службою викладав на музичних 
курсах А. Шора та в музичній школі М. Медведєвої.  

Із 1933 р. О. Оголевець повністю присвячує себе музичній 
науці, вважаючи це головою справою життя [5, с. 979]. Він всту-
пає до Спілки композиторів РСФСР, але не як музикознавець, а 
як композитор, автор фортепіанних творів. До кола його найбли-
жчих друзів входять О. Крейн, Д. Шостакович і Ю. Енгель. 
Робота в Ленінградському інституті театру й музики завершилась 
виданням у 1941 р. фундаментальної праці «Основы гармоничес-
кого языка». Після закінчення Великої вітчизняної війни Олексій 
Степанович організовує кабінет-лабораторію тональних систем у 
Москві. Він обґрунтував нові принципи темперації, розробив ідеї 
та експериментальні зразки клавішних інструментів 17 та 29 
ступеневого строю, хоча максимальною зручною кількістю 
ступенів в октаві вважав 233. 
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У 1946 р. виходить друком його фундаментальне досліджен-
ня «Введение в современное музыкальное мышление». Заключ-
ний етап дослідницької діяльності вченого був присвячений 
розробці взаємодії словесного й музичного мислення, результа-
том чого став двотомник «Слово и музыка в вокально-драмати-
ческих жанрах» (1960) та «Вокальна драматургія Мусоргського» 
(1966). Останньою роботою був збірник статей і досліджень 
«Специфика выразительных средств музыки», що вийшов уже 
після смерті автора (1969 р.). Фактично Олексій Оголевець від-
крив нову галузь науки – історико-теоретичне музикознавство. 
Його концепція дозволяє розкрити фундаментальні закономір-
ності музичної мови людства на всіх стадіях розвитку, при цьому 
рівно як народної, так і професійної творчості [8, с. 136]. 

Висновки. Отже, спілкування з яскравими особистостями 
виховує схильність до творчості; художня діяльність породжує 
духовне багатство й розкриває обрії нових можливостей, бачення 
яких породжує дієві імпульси до реалізації проектів і надає сили 
та енергії «генераторам ідей». Діяльність представників відомої 
полтавської родини підтверджує важливість духовної культури, 
родинних традицій у розвитку особистості. 
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Галина Полянская 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕМЬИ ОГОЛЕВЦЕВ 

В статье раскрываются воспитательные принципы в семье Оголевцев, 
представители которой осуществили весомый вклад в разные отрасли 
культуры. Проанализирована деятельность Владимира Оголевеця, 
просветителя, литератора, композитора и лектора-музыковеда в полтавский 
период. Охарактеризовано значение других представителей семьи в развитии 
биологии, изобразительного искусства, историко-теоретического 
литературоведения, музыковедения и т. д. Доказано, что основы такой 
многогранной деятельности закладываются в детстве и юности, в особой, 
творческой атмосфере родного дома. 

Ключевые слова: Оголевец, Полтава, наука, искусство, воспитание. 
Galina Polianska 

EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE OGOLEVETS FAMILY 
The article is devoted to the education of the Ogolevets family, whose 

representatives made a significant contribution to the various branches of culture. 
Scientists from different fields came out the family: economics and botany, music and 
literature. From an early age growing up in an atmosphere of creativity, the Ogolevets 
were up-brought in close contact with the creative intelligence of provincial center – a 
sculptor L.V. Posen, lіterator M.I. Sosnovskiy, writer V.G. Korolenko, painter G. 
Myasoedov and in the future did not break with artistic activity. Writer and teacher 
Vladimir Ogolevets made a significant contribution to the cultural life of Poltava: 
distinguished himself as a brilliant educator, writer, composer, musicologist and 
lecturer. He left a significant cultural heritage: a series of printed literary works and 
orchestral scores performed during his lifetime. Vasily elected law, Victor – 
economics, George – the biological sphere of activity. However, George and Alex 
were seriously interested in painting, and Viktor Stepanovich went on doing it all his 
life. His skills were positively evaluated during his lifetime by professional artists. 
Author of several scientific articles George Ogolevets devoted his life to biological 
research, but his work on natural illyustrovany own, absolutely professionally 
drawings. Trained as a lawyer Alexei Ogolevets also studied the theory of painting, 
architecture, literature and language, taught theoretical literature and opened a new 
branch of historical and theoretical musicology. Member of the Union of Composers 
of the RSFSR, the author of piano works, he proposed new principles of temperament, 
developed ideas and experimental samples of keyboards. The bases for such diverse 
activities were laid in childhood and adolescence, in particular, the creative 
atmosphere of the parent house. 

Keywords: the Ogolevets, Poltava, science, art, education. 
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ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ 
ОСВІТІ 
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м. Харків 
  

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ 
ОЦІННИХ СУДЖЕНЬ ПІДЛІТКІВ 

 
У статті досліджується проблема формування естетичних оцінних 

суджень підлітків як важливе педагогічне завдання, яке забезпечує 
формування естетичної культури майбутнього покоління. Зазначена роль 
музичного мистецтва як дієвого фактору формування духовності 
підлітків. Розглянуто етапи формування естетичних оцінних суджень 
підлітків (етап вербалізації емоційно-естетичних переживань; етап 
диференційованого аналізу виразних засобів; етап особистісної оцінки 
змісту музичного твору). 

Ключові слова: судження, естетична оцінка, етапи формування, 
підлітки. 

 

Постановка проблеми. Процес духовного відродження 
України обумовив активізацію громадського інтересу до проблем 
освіти та виховання підростаючого покоління, подальшу 
гуманізацію школи. Одним із актуальних завдань сьогодення є 
орієнтація учнів на пізнання духовних та естетичних цінностей, 
формування здібностей грамотного і свідомого розуміння 
естетичної природи мистецтва, уміння висловлювати 
аргументовані естетичні судження. Саме в естетичних судженнях 
виявляється естетична культура особистості підлітка, глибина і 
системність його естетичних і мистецьких знань, інтелектуальних 
умінь, сила і стійкість естетичних почуттів. Могутнім засобом 
естетичного впливу на людину є музика. Музичне мистецтво, що 
вміщує в собі величезний світ ідей, образів і почуттів, стає 
активним надбанням особистості за умов спеціальної організації 
його пізнання і оцінки.  

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Аналіз 
педагогічних досліджень за останнє тридцятиліття показав, що 

© Т. Смирнова, 2015 



 ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 12 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 12 

 

158 

проблемі формування естетичних суджень школярів приділялася 
увага в педагогічних дослідженнях Г. Арзямової, В. Бутенка, 
С. Діденко, Р. Єгорової, Л. Зельманової, Л. Коваль, І. Крицької, 
Н. Крюкової, Г. Недялкової, Г. Молчанової, Л. Олефіренко, 
О. Рудницької, Г. Шевченко, Н. Яковлевої тощо.  

Вчені розкривають структуру естетичного судження 
школяра, що включає знання, почуття та оцінки (Г. Шевченко), 
акцентують роль окремих інтелектуальних операцій в процесі 
формування естетичного судження засобами музики (Л. Коваль, 
О. Рудницька), визначається специфіка його формування у 
школярів засобами живопису (Є. Сисоєва-Ляхович), літератури 
(Л. Зельманова), виразного читання (Г. Недялкова), книжкової 
графіки (С. Коновець, Л. Олефіренко), дитячого театру (К. Туск, 
М. Яковлєва). Г. Арзямова і В. Бутенко розглядали питання 
естетичної оцінки та її розвитку у школярів стосовно мистецтва в 
цілому. Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволив 
установити недостатність праць, присвячених формуванню 
естетичних оцінних суджень підлітків. Також недостатньо 
досліджувалася проблема особливостей формування естетичних 
оцінних суджень у підлітків на уроках музики в загальноосвітній 
школі. Зокрема, в більшості загальноосвітніх шкіл недостатньо 
уваги приділяється розумінню естетичного змісту музичного 
твору, його аналізу і оцінці. Тому в сучасних умовах величезного 
значення набуває спеціальна педагогічна діяльність, спрямована 
на формування у підлітків культури музично-естетичного 
пізнання, розвитку необхідних для цього розумових та мовних 
умінь, що дозволяють учням адекватно оцінювати естетичне 
значення музики. 

Мета статті – обґрунтування етапів і способів формування 
естетичного оцінного судження підлітків, що можна вважати 
важливим завданням сучасної педагогіки. 

Виклад основного матеріалу. Психологи Г. Балл, І. Бех, 
Л. Божович, І. Кон, Д. Фельдштейн, Д. Ельконін, П. Якобсон 
наголошують, що в підлітковому віці з'являються потреби й 
інтерес до різних сфер духовного життя, в тому числі, до 
мистецтва. У підлітка пробуджується прагнення пізнати самого 
себе, свій духовний світ, що виражається в критичності мислен-
ня, самостійності, появі рефлексії в судженнях. Розширюється 
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сфера почуттів, а інтелектуальні, естетичні та моральні пережи-
вання підлітків стають більш стійкими, різноманітними і 
глибокими. Дослідники відзначають, що у підлітків розвивається 
здатність до аналітико-синтетичної діяльності мислення, форму-
ється свідоме ставлення до якості мови, яка набуває більшої 
зв'язність та змістовності порівняно з молодшими школярами 
(М. Львів, І. Синиця, М. Шардаков). Дані сучасних дослідників у 
галузі психології підлітків (І. Єгоричева, Д. Фельдштейн) 
засвідчують, що вони в більшості своїй залишаються в духовній 
самоті, так як батьківська турбота про них виявляється лише на 
споживчому рівні. Відбувається інтенсивна примітивізація 
свідомості дітей, відзначається зростання цинізму, брутальності, 
жорстокості та агресивності. Все це веде до деформації 
мотиваційно-потребової сфери особистості і деструктурування 
всієї системи успадкування культурно-історичного досві-
ду [2, с. 152]. У зв'язку з цим відбувається руйнування і зміна 
естетичних і моральних ціннісних орієнтацій, зводяться в ранг 
цінностей численні прояви потворного і жорстокого. 

Очевидна суперечність між віковими можливостями підліт-
ків, їх готовністю до активної свідомої діяльності і неможливістю 
проявити себе повною мірою в силу цілого ряду об'єктивних 
причин. Тому необхідно знаходити способи і засоби вирішення 
цих протиріч. 

Мистецтво, зокрема музика, здійснює благотворний вплив 
на особистість школярів. За даними досліджень В. Бутенка, 
Г. Падалки, О. Ростовського, О. Рудницької музика, поряд із 
літературою, входить до числа найбільш пріоритетних для 
підлітків видів мистецтва. Музичне мистецтво стає для них 
активною формою освоєння досвіду людських відносин, що 
відкриває їм багатство людських почуттів, стає предметом їх 
активних внутрішніх дій [3]. 

Експериментальні та теоретичні дослідження в галузі 
музичної педагогіки показують, що активне пізнання та освоєння 
високих, класичних зразків музичної культури забезпечує 
стабільне зростання естетичних потреб школярів, їх естетичної та 
музичної культури (М. Гігінейшвілі, Л. Григорович, Г. Дідич, 
В. Морозова, Т. Цигульська). У них пробуджується здатність 
осмислити зміст безпосереднього естетичного враження, побачи-
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ти і оцінити естетичну своєрідність музичного твору, зароджу-
ється можливість естетичних суджень як раціонально вираженої 
естетичної оцінки [5]. Музика є унікальним і дієвим засобом 
духовно-творчого розвитку дитини, її музичного мислення, який 
проявляється через посередництво естетичних суджень. 

Огляд останніх праць з педагогіки, психології та музичній 
педагогіки показує, що: а) естетичні судження є результатом 
сприйняття і поглибленого аналізу школярами музичних творів 
(О. Ростовський, О. Рудницька, Г. Падалка); б) процес формуван-
ня естетичних суджень припускає педагогічне управління музич-
ним пізнанням та оцінкою школярів [3]; в) грамотні й обґрунто-
вані естетичні судження з'являються в єдиній спільній музично-
естетичної діяльності вчителя та учнів за умов продуктивного 
виконання слухо-аналітичних і вербально-логічних проблемних 
завдань, спрямованих на розкриття естетичних цінностей в 
музиці [5]; г) складність музично-естетичних умінь припускає, 
що формування суджень має спиратися на дидактичний принцип 
системності навчання, його зв'язку з практикою, а також на 
принципи активності і свідомості учня; д) способами формування 
естетичних оцінних суджень підлітків є пізнавальні завдання, у 
процесі виконання яких відбувається розвиток загальноестетич-
них і музичних знань, інтелектуальних та інформативних умінь. 

На підставі теоретичного аналізу структури естетичних 
оцінних суджень установлено, що процес їх формування може 
здійснюватися поетапно. Виділяємо три основних етапи, що 
співпадають з трьома основними ступенями музичного пізнання 
(Б. Асаф’єв). Обґрунтування поетапного формування естетичних 
оцінних суджень потребує орієнтації на теоретичну розробку 
логіки організації і засвоєння досвіду творчої діяльності та 
емоційно-ціннісного ставлення до дійсності (В. Краєвський, 
І. Лернер), теорію поетапного формування розумових дій 
(П. Гальперін, В. Тализіна), основні принципи теорії музичного 
сприйняття (Б. Асаф’єв, О. Костюк, В. Медушевський, Є. Назай-
кінський, О. Ростовський, О. Рудницька). 

Перший етап вербалізації усвідомлених естетичних 
переживань-безпосередньо пов'язаний з діяльністю музично-
естетичного сприйняття твору і передбачає уміння підлітка 
здійснювати цілісне елементарне сприйняття, впізнавання та 
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ідентифікацію чуттєвого образу-уявлення з раніше почутими 
(В. Василенко). На цьому етапі в естетичних судженнях школярів 
з’являється характеристика образно-емоційного змісту музики. 
Сприймаючи і емоційно переживаючи естетичну цінність 
музичного твору, підліток «перекодовує» оцінну інформацію, що 
складається з суб'єктивних естетичних почуттів і висловлює її в 
оцінних судженнях. Це відбувається шляхом предикації, 
використання емоційно забарвлених оцінних понять, що 
виконують функцію естетичних ознак переживань та почуттів 
підлітків. Базовим при формуванні суджень цього етапу є вміння 
адекватно передавати в реченні емоційний зміст естетичного 
почуття та виділяти головне в емоційному змісті музичного 
образу [4]. Прояв суджень обумовлений ситуативним, виборчим 
інтересом, що базується на індивідуальних музичних здібностях і 
несистематизованих оцінних знаннях про ознаки естетичного 
почуття (В. Остроменський, О. Рудницька). 

Другий етап процесу формування естетичних суджень 
підлітків пов'язаний з диференційованим аналізом музичного 
твору: його виразних засобів, особливостей змісту і форми, 
стильових ознак твору, осмислення характеру та якості 
виконання, стилю композитора та інших елементів музичної 
тканини. Музично-естетичний аналіз твору є підставою для 
формулювання підлітками обґрунтованих і доказових естетичних 
оцінок. Важливою умовою аналітичних дій школярів є вміння 
дотримуватися в судженнях принципу єдності емоційного та 
інтелектуального в музичному пізнанні [3, с. 78]. В основі 
розвитку та стимулювання естетичних суджень цього етапу 
закладено естетичну пізнавальну потребу, яка стимулює в 
підлітків бажання активно виявляти естетичну інформацію, 
усвідомлювати значущість процесу музичного пізнання. 

Істотну роль у процесі формування естетичних суджень 
цього етапу відіграють інтелектуальні вміння здійснювати 
порівняння елементів музичної тканини за подібністю і розбіжні-
стю, усвідомлено виявляти властиві музичному образу ознаки, 
виділяти суттєві, визначати між ними різного роду зв'язки і 
відносини (якісні, тимчасові, причинно-наслідкові тощо), вста-
новлювати між ними закономірності. В результаті музично-
аналітичних дій відбувається систематизація і синтез експресив-
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них естетичних образів-уявлень, їх усвідомлення, осмислення і 
закріплення за допомогою музично-естетичних термінів і понять. 
У результаті узагальнень музичних і естетичних понять 
виникають обґрунтовані судження як елементи музичних і 
естетичних знань і ціннісних уявлень підлітків про музичний 
твір. У судженнях з'являється зв'язність і лексичне розмаїття [5]. 

Важливим підсумком сформованості суджень цього етапу є 
вміння підлітків адекватно конструювати свої уявлення про 
музичному творі відповідно до заданих композитором 
властивостей, тобто вміння втілити в оціночному судженні 
об'єктивну значущість музичного образу. Отримані в творі 
музично-естетичні знання, закріплені в судженнях, забезпечують 
просування підлітків на новий рівень узагальнень. 

Третій етап процесу формування естетичних оцінних 
суджень безпосередньо пов'язаний з особистісною оцінкою 
підлітками смислового змісту музичного твору. Цей 
найважливіший етап у становленні естетичних суджень 
здійснюється на основі творчої інтерпретації школярами 
авторського образу і створення суб’єктивного образу в його 
цілісності. Від пізнання естетичних цінностей в музичному творі 
підлітки переходять до особистісного їх засвоєння. 

Виявлення підлітками суджень детермінує особливий тип 
духовної потреби спілкуватися з прекрасним, естетично 
оцінювати творчість композитора і виконавця. Відзначається 
наявність в судженнях рефлексії, тобто осмислення і усвідом-
лення власного естетичного ціннісного ставлення до музичного 
твору [2, с. 67]. Поява рефлексії в оцінних судженнях обумовлена 
народженням особистісних новоутворень, зміною уявлень про 
себе, а відтак, перетворення власних, особистісних структур [1]. 
На цьому етапі естетичні судження мають розгорнуту форму і 
містять обґрунтування особистісного естетичного вибору 
фактами, аргументами, доказами чи спростуванням своєї позиції 
в оцінці. В основі цих дій знаходяться оцінні вміння, зміст яких 
дослідники пов'язують із розумовими діями синтезу, інтерпрету-
ючого широкий спектр інтелектуальних умінь і емоційних 
оцінних ставлень до музичного твору [3]. Таким чином, оцінна 
діяльність на цьому етапі є продуктивним проявом особистості 
школяра як суб'єкта музично-оцінної діяльності, що призводить 
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до появи «особистісного внеску» (В. Петровський). У процесі 
активного, творчого пізнання музичного твору відбувається 
активний перехід до ціннісних узагальнень, нового етапу 
висновків у міркуваннях. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень, результати 
спостережень і власний педагогічний досвід дозволяє припус-
тити, що формування естетичних суджень підлітків нерозривно 
пов'язане з пріоритетом музично-естетичних знань та інтелекту-
альних умінь. Це пояснюється насамперед тим, що в структурі 
суджень змістовим компонентом є музично-естетичні поняття і 
емоційно-образні уявлення, формування яких вимагає розвитку 
естетичних, інтелектуальних та інформаційних умінь школярів. 
Важливим аспектом у формуванні естетичних оцінних суджень 
підлітків є розвиток стійкого (П. Якобсон) емоційно-ціннісного 
ставлення до музичного мистецтва. 

Як показало дослідження, процес формування естетичних 
оцінних суджень підлітків полягає в педагогічному управлінні їх 
музичним пізнанням та оцінкою. Результати анкетування, прове-
деного серед учителів, засвідчують, що більшість із них (87,5%) 
не займаються усвідомленим формуванням естетичних суджень 
школярів на уроках музичного мистецтва, хоча позитивно оціню-
ють необхідність цієї роботи. 65% з числа опитаних учителів 
пов'язують цей факт із недостатнім знанням продуктивних 
способів навчання; 56% – із невмінням застосовувати оптимальні 
методи розвитку музичного мислення, з використанням 
репродуктивних прийомів у навчанні на уроках музики. 

Разом із тим, психолого-педагогічні дослідження (Ю. Бабан-
ський, Є. Кабанова-Меллер, В. Лозова, В. Паламарчук та ін.) 
свідчать про те, що суттєвою ознакою розвиваючого навчання є 
самостійна пізнавальна діяльність учнів з використанням 
спеціально розроблених пізнавальних завдань, систематичне 
застосування яких сприяє формуванню естетичних оцінних 
суджень підлітків. У педагогіці під пізнавальними завданнями 
розуміють різноманітні образні за змістом та обсягом види 
самостійної навчальної роботи, що виконується учнями, 
важливий засіб активізації навчального процесу. Виконання цих 
завдань є результатом продуктивної самостійної пізнавально-
оцінної діяльності учнів. В основі пізнавальних завдань 
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покладено необхідність розв'язати проблемну ситуацію. 
«Мислити людина починає, коли в нього з'являється потреба 
щось зрозуміти», – писав С. Рубінштейн. Проблемна ситуація, що 
постає перед класом як завдання, має створювати труднощі, 
подолання яких пов'язане з пошуками, необхідністю аналізувати, 
зіставляти, робити логічні висновки, тобто висловлювати 
судження [3]. За характером пізнавальної діяльності завдання 
поділяються на: репродуктивні, необхідні для запам'ятовування 
способів дій у конкретних ситуаціях; реконструктивно-
варіативні, які передбачають осмислення, перенесення знань і 
умінь в типові ситуації; творчі, що включають пошук нових 
шляхів вирішення, що сприяють самостійному отриманню знань, 
розвитку навичок самостійного пошуку. 

Постановка навчальних пізнавальних завдань може здійсню-
ватися на різних етапах навчання: а) при введенні нового матері-
алу з метою пробудити потребу в новому знанні, пізнавальний 
інтерес до предмету; б) з метою засвоєння знань та оволодіння 
способами застосування знань (завдання-вправи); в) при перевір-
ці засвоєння знань (виконання проблемного завдання), що дає 
можливість встановити якість засвоєння (Н. Менчинська). 
Завдання мають бути розташовані в системі, яка забезпечує 
поступове вдосконалення розумових дій учнів. Систему завдань 
доцільно будувати в порядку її ускладнення, збільшення обсягу, 
змісту джерел знань, способів управління і контролю 
(П. Гальперін, Н. Тализіна). Використання системи пізнавальних 
завдань дає можливість суттєво підвищити рівні сформованості 
естетичних оцінних суджень підлітків, глибину і обсяг музично-
естетичних понять, інтелектуальні та оцінні уміння, емоційно-
ціннісне ставлення до музики. 

Висновки: Сучасні дослідження феномену естетичного 
оцінного судження дозволяють виявити зміст етапів його форму-
вання вербалізації емоційно-естетичних переживань, диференці-
йованого аналізу виразних засобів, особистісної оцінки змісту 
музичного твору. 

У перспективі потребує узагальнення методичний 
інструментарій формування естетичних оцінних суджень учнів на 
підставі аксіологічного і феноменологічного методологічних 
підходів. 
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Татьяна Смирнова 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

ОЦЕНОЧНЫХ СУДЖЕНИЙ ПОДРОСТКОВ 
В статье рассматривается проблема формирования эстетических 

оценочных сужений подростков как важное педагогическое задание, которое 
обеспечивает формирование эстетической культуры будущего поколения. 
Определена роль музыкального искусства как действенного фактора 
формирования духовности подростков. Рассматривается содержание этапов 
формирования эстетических оценочных суждений подростков. Этап 
вербализации эмоционально-эстетических переживаний предполагает 
узнавание и идентификацию чувственного образа-представления с ранее 
услышанным; этап дифференцированного анализа выразительных средств 
музыки направлен на формирование умения адекватно передавать образный 
смысл произведения; этап личностной оценки содержания музыкального 
произведения содержит обоснование личностного выбора фактами, 
выработанными аргументами, доказательствами своей позиции в оценке.  

Ключевые слова: суждения, эстетическая оценка, этапы формирования, 
подростки. 

Tetiana Smyrnova 

FEATURES OF FORMATION OF AESTHETIC ESTIMATED JUDGEMENTS 
OF TEENAGERS 

Stages of formation of aesthetic estimated judgments of teenagers are stated. 
The first stage of verbalization of conscious aesthetic experiences is directly connected 
with activity of musical and aesthetic perception of music composition. Perceiving and 
emotionally enduring the aesthetic value of music, the teenager «will recode» 
estimated information which consists of subjective aesthetic experiences. It happens 
with the help of a predication, usage of emotionally painted estimated concepts. While 
forming judgments at this stage, the ability to retell adequately the emotional matter of 
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esthetic experience in the offer is basic. The second stage of process of formation is 
connected with the distinguishing by teenager of music, its means of expression, 
features of the contents and a form, style signs, judgments of character and 
workmanship, other elements of musical canvas. Essential at this stage there are 
represented intellectual ability to compare on similarity and distinction, conscious 
identification in a musical image which constantly develops, essential signs, 
establishment between them different communications and the relations. The third 
stage of process of formation is directly connected with a personal assessment by 
teenagers of sense, the aesthetic maintenance of music. This stage is carried out on the 
basis of creative interpretation by teenagers of an author's plan and creation of a 
subjective image in its integrity. From knowledge of aesthetic values of music 
teenagers pass to their personal assimilation. As bases of these actions are estimated 
abilities which content is connected with intellectual abilities of synthesis which 
generalize a wide range of the emotional and aesthetic relation of the teenager to a 
piece of music act.  

Keywords: judgments, aesthetic assessment, formation stages, teenagers  
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УДК 37-043.86 : «20»       Надія Постригач, 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ХХІ СТ. 

 
У статті проаналізовано сучасний стан підготовки вчителів, 

окреслено перспективні напрями розвитку педагогічної освіти в Україні 
та світі. Визначені основні вимоги до педагогічної професії у ХХІ ст. 
З’ясовано, що в сучасній педагогічній освіті спостерігається тенденція до 
переходу від технократичної до культурної і гуманістичної концепцій 
розвитку педагога-професіонала – майстра своєї справи. 

Ключові слова: зміст підготовки, культура дидактики, культура 
навчального плану, освітні системи, педагогічна освіта, професійні 
компетентності, професійний розвиток, соціокультурні трансформації 

 

Постановка проблеми. Вже в середині ХХ ст. у розвитку 
освіти більшості країн проявились два важливих чинники, що не 
вписувалися в традиційні системи. По-перше, школа почала 
катастрофічно відставати від темпу розвитку й оновлення знань. 
По-друге, у зв’язку із соціокультурними зрушеннями ХХ ст. 
освіта стала масовою, розрахованою «на всіх». Відтоді ці чинни-
ки обумовили чимало спроб реформування і якісних зрушень в 
освітніх системах більшості країн світу. Сьогодні розвиток 
суспільства та цивілізації висуває перед освітою принципово нові 
питання. Наприкінці ХХ ст. почали відбуватися докорінні зміни в 
парадигмі й методології освіти, передумови й окремі елементи 
яких складалися протягом усього століття. Колишня парадигма, 
що відбивала інтереси та сутність індустріального суспільства, 
детермінованого пізнання й однозначності оцінок, поступово 
замінюється методологією інформаційного суспільства, плюра-
лістичного пізнання й імовірнісної оцінки. 

Ознаками революції в освіті, що відбувається на зламі 
століть, є сукупність якісних зрушень (інколи навіть стрибків), 
серед яких: перехід від «конвеєрного виробництва» фахівців 
різних галузей до виробництва їх «малими серіями» чи навіть 
«поштучно». При цьому найважливішою властивістю, що її 
набуває освіта, стає гнучкість, здатність до переналагодження. Це 
 © Н. Постригач, 2015 
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стосується як освітньої системи, так і її продукту-фахівця; 
перехід від засвоєння інформації до формування якостей, 
необхідних для творчої діяльності та постійного засвоєння нової 
інформації. Основним орієнтиром освіти є формування творчої 
особистості, що здатна саморозвиватися [2, c. 16]. 

Академік І. Зязюн, аналізуючи результати розробленої 
НАПН України Державної програми «Вчитель» (2002), зазначає, 
що нові підходи до педагогічної освіти, за задумом авторів цієї 
програми, передбачалося здійснювати на основі принципів 
індивідуалізації, гуманізації, демократизації, широкої загально-
культурної орієнтації. Їх реалізація передбачала: створення 
особистісно-орієнтованої концепції педагогічної освіти; введення 
багаторівневої системи педагогічної освіти; розробку норматив-
но-правової бази діяльності освітніх закладів і всієї системи 
педагогічної освіти; оновлення змісту педагогічної освіти; 
розвиток структури мережі закладів неперервної педагогічної 
освіти [3, c. 16]. 

Задекларовані вимоги до вчителя в різних документах, які 
послуговуються деякою «ідеальною моделлю педагога», на думку 
І. Зязюна, спричиняють загрозу розбалансованості між проголо-
шеними цілями і засобами їх досягнення. Згідно з цією моделлю 
випускник педагогічного вищого навчального закладу повинен: 
розуміти цінність освіти у становленні й самореалізації людини в 
особистісному і професійному плані, наслідуванні, збереженні і 
розширеному відтворенні світової і вітчизняної культури, 
суспільства в цілому; володіти загальною культурою; мати 
глибокі психолого-педагогічні знання у своїй предметній сфері 
(основи психологічної педагогіки); практично опанувати гуманіс-
тичні педагогічні технології; завжди перебувати в ситуації 
неперервної самоосвіти.  

До найважливіших професійних характеристик педагога, 
незалежно від типу отримуваної підготовки й місця його роботи, 
в ідеальній моделі відносилися здібності до: педагогічного 
цілепокладання; аналізу педагогічних ситуацій; проектування й 
організації ефективних освітніх процесів; організації особистісної 
взаємодії і спілкування дітей, у яких формуються адекватні 
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даному віку свідомість, мислення, діяльність; рефлексії процесу і 
результатів педагогічної діяльності.  

У цьому підході задані не якісь часткові уміння, які 
необхідно сформувати у випускників педагогічних навчальних 
закладів, а здібності вирішувати основні завдання професійної 
діяльності. Усі названі вимоги сконцентровані в чотирьох блоках 
дисциплін, що викладаються у ВНЗ: загальнокультурному, 
психолого-педагогічному, медико-біологічному, предметному. 
Таке структурування змісту освіти за сферами знання (предметно 
центроване) відповідає відомій ЗУНівській (знання, уміння, 
навички) орієнтації освіти [3, c. 17]. 

Провідний вітчизняний науковець Н. Ничкало наголошує, 
що впродовж останніх майже 200 років відбувається процес 
професіоналізації і розвитку професійних компетенцій учителів. 
Необхідність історико-філософського аналізу цієї проблеми на 
початку ХХІ ст. зростає в геометричній прогресії. На основі 
вивчення літературних і документальних джерел виявлено, що 
проблеми підготовки вчителя «пронизують» науково-педагогічні 
дослідження. Вони здійснюються в трьох аспектах: 1) як спеці-
альні окремі дослідження; 2) як складова різних досліджень 
(історичних, дидактичних, методичних та інших); 3) як міжна-
родні проекти з проблем учителя, його творчої діяльності, його 
педагогічної майстерності. 

Академік Н. Ничкало зазначає, що кожний із цих аспектів 
має винятково важливе значення, оскільки дає змогу одержувати 
вагому інформацію про вчителя (його підготовку, умови профе-
сійної діяльності, підвищення кваліфікації, перекваліфікації; 
державну політику, спрямовану на підтримку вчителя, його 
соціальний захист). Такі аналітичні дослідницькі матеріали, 
одержані на різних рівнях (національному, регіональному, 
міжнародному), дають змогу створювати унікальні бази даних із 
подальшим їх використанням міжнародними організаціями для 
підготовки конвенцій, резолюцій, рекомендацій для урядів різних 
країн світу [4, c. 10]. 

Власне, педевтологічним пошукам професійного вдоскона-
лення та розвитку вчителя присвячена монографічна праця 
зарубіжних учених під назвою «Зелена книга про педагогічну 
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освіту в Європі» («Green Paper on Teacher Education in Europe»). 
Провідні європейські науковці Ф. Бухбергер, Б. Кампос, 
Д. Каллос та ін. виділяють необхідні умови поліпшення умов 
праці та професійного розвитку вчителя, підвищення його профе-
сіоналізму, а саме: збагачення бази знань та особистих наукових 
досліджень із викладання й навчання; постійна практика і 
набуття успішного практичного досвіду; певна незалежність у 
діях; наявність об’єктивної компетентної критики та зауважень 
інших фахівців; зацікавленість тих, хто здобуває освіту (студен-
тів); відповідальність перед власним навчальним закладом; 
професійна етика [1, c. 18]. 

Крім того, у цій праці учені пропонують декілька сценаріїв 
реформування освіти: переосмислення та перегляд цілей і 
завдань, поставлених перед тими, хто забезпечує педагогічну 
освіту. Це включає аналіз ролі педагогів, кваліфікації, пропону-
вання ефективних способів підвищення професіоналізму; ство-
рення відповідних програм для педагогів; зміна освітнього 
середовища, котре є зручним для передачі знань від учителя до 
студента, а також створення нових ситуацій, які дають змогу 
студентові на власному досвіді переконатися в сенсі того, що він 
вивчає. Це необхідно для того, щоб випробувати свої знання й 
уміння в безпосередньому зв’язку із ситуаціями на його майбут-
ньому робочому місці; створення окремої дидактики – для 
кожного окремого фаху (дидактика предмета); створення 
комітетів для спільного вирішення проблем; активна участь 
педагогів у наукових міжнародних дослідженнях; нові зв’язки та 
партнерство між школами та організаціями з підготовки вчителів; 
подальша освіта вчителів; акредитація програм із підготовки 
викладачів [1]. 

Ці положення перегукуються з Національною доктриною 
розвитку освіти (2002), у якій наголошується на гострій потребі 
оновлення змісту педагогічної освіти, зокрема, стосовно забезпе-
чення випереджувального спрямування підготовки педагогічних 
працівників, оптимального співвідношення між професійно-
педагогічною, фундаментальною та соціально-гуманітарною 
підготовкою вчителя [6]. 
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З цією метою у багатьох країнах, у тому числі й в Україні, 
педагогічні ВНЗ перебудовують свої програми, встановлюючи 
нові навчальні плани. Такі реформи часто супроводжуються 
дискусіями про тривалість програм, їх акредитацію (наприклад, у 
межах Європейської системи перезарахування кредитів) і оціню-
вання. Якщо ми хочемо зрозуміти сутність змін у підготовці 
вчителів, із навчальними планами, заснованими на компетент-
ності, ми повинні розглянути відмінності в порівнянні зі «стари-
ми способами» навчання вчителів. Такий розгляд відмінностей 
між існуючими і бажаними моделями підготовки вчителів може 
допомогти нам ідентифікувати узгоджені і/або конкуруючі сили в 
процесі зміни (Фуллан, 1993). Як правило, системи, що 
змінюються, характеризуються співіснуванням старого й нового 
«стану справ». У нової держави на стадії становлення можуть 
бути загальні елементи зі старою, і чим ширше відокремлені дві 
держави, тим важчий процес переходу, стверджує учений Анчан 
(Anchan, 2003) [5]. 

Таким чином, розуміння сутності змін у порівнянні зі 
«старими методами» може забезпечити здатність проникнення в 
суть реформи підготовки вчителів і проблеми, які вони собою 
представляють. Порівнюючи педагогічну освіту в Італії, Німеч-
чині, Англії, Швеції і Фінляндії, ученим Остінеллі (Ostinelli, 
2009) встановлено істотні відмінності між педагогічною освітою 
в Англії, де основний акцент робиться на «виконавчий характер 
професії вчителя» та освітою в континентальній Європі. Система 
педагогічної освіти в континентальних європейських країнах 
враховує «розвиток широкого професіоналізму вчителів у чіткій, 
але гнучкій структурі». Компетентні професіонали повинні бути 
спроможними сформувати уявлення про свою власну професію 
та її зміни відносно вимог суспільства. Це означає, що педаго-
гічна підготовка має забезпечити майбутніх учителів набагато 
більше, ніж здатністю використовувати особливі методи 
навчання. Потрібно більше знань, більш глибоке розуміння 
історичного, політичного й економічного контексту для цієї 
системи освіти [5]. 

З цією метою зарубіжні вчені ідентифікували елементи 
культур дидактики та навчального плану навколо чотирьох груп 
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компетентностей вчителя, визначених раніше: 1) самооцінка та 
професійний розвиток залучають знання, які стосуються роздумів 
учителів про їх освітній вплив і розвиток. У цьому документі 
аспект компетентності був перейменований в оцінювання педа-
гога, оскільки в дидактиці та теорії навчального плану є відмінні 
підходи до оцінки вчителя, у той час як професійний розвиток 
учителів, заснований на цій оцінці, поза сферою компетенції 
цього документу; 2) предмет педагогіки і курікулум стосуються 
знань у предметній області вчителів і методиках, а також знань у 
здійсненні, пристосовуванні або розвитку шкільного навчального 
плану; 3) розуміння системи освіти і внесок в її розвиток залучає 
більш широке розуміння контексту навчання, в якому вчителі 
викладають; 4) виховання дітей потребує компетентності в галузі 
цінностей та етичних дилем, які виникають на практиці. 

Відтак культурна і соціальна орієнтація стають більш 
важливими, якщо педагоги розвиваються як рефлексивні, гнучкі 
та інноваційні професіонали, які беруть на себе великі ролі в 
дизайні навчального плану та розгляді ширших соціальних цілей 
і конкуруючих цінностей у державотворенні. У структурі 
навчального плану дидактика може бути корисною в якості 
інструмента для стимулювання рефлексії про зміну і забезпе-
чення педагогів, учителів і зворотного зв’язку студентів-
практикантів, що допоможе їм організувати власні погляди про 
мінливі ролі вчителів і відношення між змістом, студентами, 
контекстами освіти й навчання [5, c. 61-87]. 

Висновки. Отже, проведений аналіз фахової вітчизняної та 
зарубіжної літератури засвідчив, що наприкінці ХХ ст. почали 
відбуватися докорінні зміни в парадигмі й методології освіти, 
поглибився процес професіоналізації та розвитку професійних 
компетенцій учителів у ХХІ ст. Трансформувалися погляди 
науковців і практиків про мінливі ролі вчителів і відношення між 
змістом, студентами та контекстами освіти й навчання. 
Актуалізувалася потреба в побудові більш послідовних зв’язків 
між теорією і практикою в контексті різноманітних життєвих 
подій учнів, існуючого раніше знання, культурних звичок, стилів 
викладання. З огляду на вищезазначене, перспективними напря-
мами розвитку педагогічної освіти в ХХІ ст. вважаємо такі: 
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поглиблення педевтологічних розвідок зарубіжних і вітчизняних 
учених про важливість педагогічної професії; обґрунтування 
психолого-педагогічних засад професійного розвитку педагогів у 
різних освітніх системах; інтегративний підхід до конструювання 
змісту сучасної педагогічної освіти; активізація порівняльно-
педагогічних досліджень у галузі педагогічної прогностики та 
інноватики; здійснення міждисциплінарних порівняльно-педаго-
гічних досліджень щодо обґрунтування методології нової 
субдисципліни – педагогіки праці тощо. 
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Надежда Постригач 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ХХІ СТ. 
В статье проанализировано современное состояние подготовки 

учителей, определены перспективные направления развития педагогического 
образования в Украине и за рубежом. Определены основные требования к 
педагогической профессии в XXI в. Установлено, что в современном 
педагогическом образовании наблюдается тенденция к переходу от 
технократической к культурной и гуманистической концепциям развития 
педагога-профессионала – мастера своего дела. 
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Ключевые слова: содержание подготовки, культура дидактики, культура 
учебного плана, образовательные системы, педагогическое образование, 
профессиональные компетентности, развитие, социокультурные трансфор-
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Nadiia Postrygach 
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF TEACHER EDUCATION DEVELOPMENT 

IN THE XXI CENTURY 
The article analyzes the current state of teacher training, perspective directions 

of teacher education development in Ukraine and abroad. The basic requirements for 
the teaching profession in the XXI century have been identified. It is shown that 
modern teacher education tends to shift from technocratic to cultural and humanistic 
concept of teacher professional – master of its craft. 

Fundamental changes are taking place in the paradigm and methodology of 
education and the professionalism and development of professional competencies of 
teachers in the XXI century are deepened. Views of scholars and practitioners about 
the changing role of teachers and the relationship between content, students and 
contexts of education and training are transformed. Actualization needs to establish a 
more consistent links between theory and practice in the context of students’ various 
life events, previously existing knowledge, cultural habits, and styles of learning. Due 
to the above, promising areas of teacher education in the XXI century are suggested 
the following: deepening pedeutologic investigations of foreign and domestic scientists 
the importance of the teaching profession; study of psychological and pedagogical 
foundations of professional development of teachers in the various educational 
systems; integrative approach to designing the content of modern teacher education; 
activation of comparative educational research in the field of educational prognostics 
and innovation; implementation of interdisciplinary comparative educational research 
methodology and justification of new professional pedagogy.  

Key words: training content, didactics culture, the culture of the curriculum, 
education system, teacher education, professional competence, development, socio-
cultural transformations. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ 
НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 
 
У статті висвітлені особливості використання електронних засобів 

навчання у процесі організації самостійної позааудиторної роботи у 
вищих навчальних закладах Великої Британії. Проаналізовані переваги та 
недоліки їх застосування. Розглянутий досвід використання електронних 
дидактичних засобів в Університеті Халл Великої Британії  

Ключові слова: самостійна позааудиторна робота, майбутні 
вчителі іноземної мови, засіб навчання, електронні засоби навчання. 

 

Постановка проблеми. Система вищої педагогічної освіти 
Великої Британії орієнтована, насамперед, на парадигму освіти та 
самоосвіти. Тому самостійна позааудиторна робота майбутніх 
вчителів іноземної мови є не тільки важливою формою 
навчального процесу, але є основоположною. В умовах розвитку 
новітніх інформаційних технологій, цифрового середовища все 
більш актуальним та популярним стає використання у 
 © О. Палеха, 2015 
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навчальному процесі електронних засобів, спрямованих на 
підвищення динаміки самостійної позааудиторної роботи, 
індивідуалізацію навчання, самоосвітню діяльність студента.  

Метою статті є аналіз та узагальнення досвіду вищих 
навчальних закладів Великої Британії у використанні електрон-
них навчальних засобів у процесі організації самостійної 
позааудиторної роботи. 

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз останніх наукових 
доробків дозволяє зробити висновок, що проблема використання 
електронних навчальних засобів у процесі організації самостійної 
позааудиторної роботи студентів була і є у колі наукових 
інтересів українських й зарубіжних дослідників. Питання викори-
стання електронних дидактичних засобів самостійної позаауди-
торної роботи досліджували такі вітчизняні науковці як 
Н. Бойчук, О. Демченко, Т. Коваль, В. Овчаренко, Л. Олійник та 
інші. Британські дослідники І. Бейтс, С. Вайт, Дж. Гарднер, 
Л. Мілер, В. Уілсон займалися вивченням багатоаспектності 
використання електронних навчальних засобів у процесі органі-
зації самостійної позааудиторної роботи. Проте загалом роль 
електронних дидактичних засобів в організації самостійної 
позааудиторної роботи у вищих навчальних закладах Великої 
Британії недостатньо висвітлена у вітчизняній педагогічній 
літературі. 

Виклад основного матеріалу. Британський дослідник 
М. Майлс до електронних навчальних засобів відносить: 

 інтерактивні комп’ютерні пакети у різних форматах 
(інтерактивне відео, CD-ROM та гіпермедіа); 

 інтерактивні засоби зв’язку (комп’ютерні конференції, 
електронна пошта, он-лайн бази даних та Інтернет); 

 медійні засоби на основі інформаційних матеріалів 
(відеофільми, аудіо касети і практичні матеріали, зокрема 
електронні підручники, посібники тощо); 

 засоби комунікації (консультування студентів по 
телефону, телефонні та відео конференції) [2]. 

Застосування вищезазначених електронних засобів навчання 
передбачає наявність комп’ютерної техніки, спеціалізованого 
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програмного забезпечення для вивчення іноземної мови, 
пристроїв для відео конференцій тощо. 

Використання електронних засобів поряд зі звичайними 
(традиційними) має свої переваги та недоліки. Науковець 
Кембриджського університету С. Вайт обгрунтовує переваги 
застосування електронних засобів у процесі самостійної 
позааудиторної роботи з іноземної мови. Він зазначає, що їх 
використання сприяє функціонуванню дистанційної форми 
навчання та оптимізує організацію самостійної позааудиторної 
роботи студентів. З їх допомогою, зокрема через Інтернет, 
майбутні фахівці отримують гнучкий доступ до сучасної та 
актуальної навчальної інформації, яка регулярно оновлюється. 
Електронне спілкування з носіями мови за допомогою 
електронної пошти, читання газет он-лайн спрощує доступ до 
автентичних матеріалів з усього світу [1]. 

На думку вченого, отримання консультації викладача на 
відстані у реальному часі або асинхронно, використовуючи відео 
або телефонний конференц-зв’язок, електронну пошту чи 
Інтернет, допомагає майбутнім учителям іноземної мови подо-
лати труднощі, що виникають у процесі виконання самостійної 
позааудиторної роботи. Крім того електронні засоби 
вможливлюють зберігання різноманітних навчальних матеріалів 
(аудіо- та відеозаписів, текстів, вправ, довідкових матеріалів 
тощо) на одному електронному носії (наприклад, комп’ютері, CD, 
DVD), що значно спрощує доступ до необхідної навчальної 
інформації. Електронні засоби навчання, зокрема комп’ютерне 
програмне забезпечення, сприяють формуванню необхідних 
умінь і навичок у контрольованому навчальному середовищі. 
Серед таких назвемо перехідні (transferable) уміння, які необхідні 
для подальшого успішного викладання (уміння у галузі 
інформаційних технологій, комунікації та групової роботи). 
Учений підкреслює, що використання електронних засобів 
стимулює розвиток самостійності студента, сприяє самомоні-
торингу різних видів мовленнєвої діяльності (читання, письма, 
говоріння, аудіювання) [2]. 

Проте, не дивлячись на очевидні переваги використання 
електронних засобів навчання студентами під час самостійної 
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позааудиторної роботи, нам видається важливим проаналізувати 
й певні їх недоліки. Висока вартість і короткий час експлуатації 
електронних ресурсів, у зв’язку із зростанням швидкості онов-
лення і розвитку новітніх технологій, розглядаються Дж. Гард-
нером та Л. Мілером як негативний аспект їх використан-
ня [1, p. 96-122]. Крім цього, цифрові технології, апаратне і 
програмне забезпечення можуть наражатися на небезпеку 
виникнення помилок у їх коректному функціонуванні. Важливим 
питанням залишається процес взаємодії студентів і викладачів із 
електронними засобами, що викликано відсутністю у деяких 
майбутніх учителів іноземної мови належного рівня сформова-
ності необхідних умінь і навичок використання інформаційних 
технологій, необхідних для доступу до комп’ютерних ресурсів 
або недостатньому досвіді для максимізації переваг їх застосу-
вання. Водночас зустрічаються випадки технофобії серед 
викладачів і студентів. 

Актуальним залишається питання вибору між електронними 
засобами навчання, створеними безпосередньо викладачами 
вищих навчальних закладів, і ліцензованими продуктами. Мала 
кількість спеціалізованих матеріалів для самостійної позаауди-
торної роботи з іноземної мови і пов’язана з цим висока їхня 
вартість, вимагає під викладачів створювати власні електронні 
доробки, що потребує високого рівня технічної майстерності і є 
досить високовартісним з точки зору оплати викладачам цього 
виду їх навчально-методичної діяльності. Наведемо приклади: 
відеокурс для самостійного вивчення італійської мови 
«Buongiorno Italia», навчальний посібник для самостійної роботи 
з російської мови «Colloquial Russian» (автори – С. Флемінг та 
С. Кей), навчальний посібник з граматики німецької мови для 
самостійної позааудиторної роботи «Help Yourself to Advanced 
German Grammar» (автори – М. Спенсер, М. Маккрорі), навчаль-
ний посібник із граматики французької мови для самостійної 
позааудиторної роботи «Help yourself to Advanced French Gram-
mar» (автори – Т. Марріот, М. Рібіере), електронні тести тощо. 

Цікавими для нашого дослідження напрацювання Універ-
ситету Халл (The University of Hull) з метою ознайомлення з 
досвідом використання електронних засобів навчання майбут-
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німи вчителями іноземної мови, зокрема інтерактивних комп’ю-
терних пакетів у різних форматах [2]. У навчальному закладі 
студентам пропонуються комп’ютерні додатки (applications) для 
виконання самостійної позааудиторної роботи з іноземної мови. 
Умовно вони поділяються на мовні інструменти на 
комп’ютерній основі, мовні ресурси на комп’ютерній основі та 
мовні курси на комп’ютерній основі. 

Мовні інструменти на комп’ютерній основі (COMPUTER-
BASED LANGUAGE TOOLS) допомагають майбутнім учителям 
іноземної мови досягти індивідуальних навчальних цілей. У 
зв’язку із розвитком техніки їх кількість постійно зростає, а 
умови доступу для студента варіюються від окремого 
комп’ютеру, не підключеного до локальної сітки або Інтернету, 
до мережі комп’ютерів, пов’заних між собою. Розглянемо 
детально перелік цих інструментів: 

 використання комп’ютеру як друкарської машинки допо-
магає зосередитись на процесі письма і полегшує редагування 
тексту; 

 електронна пошта є засобом налагодження зв’язку між 
викладачем і студентом у процесі виконання самостійної позаау-
диторної роботи та може бути джерелом для тренування навичок 
письма, обміну інформацією під час контактів із носіями мови; 

 орфографічні і граматичні тезауруси (Microsoft Office 
Dictionary) і програми перевірки письма, які, як правило, є 
включеними до комп’ютерних програм. Ці мовні інструменти не 
надають студенту абсолютно правильні варіанти виправлення 
помилок, а скоріше змушують студента замислитись і самостійно 
знайти відповіді; 

 програми-перекладачі (Machine Assisted Human 
Translation, он-лайн перекладачі: Google, PROMT тощо); 

 програми, які розпізнають мовлення, та програми, які 
перетворюють текст у мовлення, призначені для полегшення 
читання іноземних текстів і письма (Dragon Naturally Speaking, 
Voice Navigator, Microsoft Voice Command, Speereo Voice 
Translator, Silent Speech Interfaces); 

 он-лайн тюнери допомагають знайти Інтернет-радіо-
станції і телеканали через веб-браузери або за допомогою 
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програм, які розташовані на робочому столі комп’ютера. Вони 
забезпечують дешевий і швидкий доступ до іноземних станцій; 

 мережеві пошукові системи – корисні для майбутніх учи-
телів іноземної мови, які шукають інформацію для створення, 
наприклад, власних проектів. Робота із системами мережевого 
пошуку вимагає від користувача достатнього рівня сформовано-
сті вміння здійснювати складний науковий пошук (французькою 
мовою: Locace, Nomade; німецькою мовою: Wseeker.com, 
Abacho.de; англомовні та міжнародні: Google, Yahoo!, Bing); 

 інтернет-портали – веб-сторінки, які надають студентам 
структурований доступ до інформації в Інтернеті. Наприклад, 
сайт з навчальними матеріалами для самостійної позааудиторної 
роботи з іноземної мови Університету Лідз [2]. 

Серед мовних інструментів на комп’ютерній основі можна 
виділити комерційні авторські програми (наприклад, The WIDA 
Authoring Suite або The Camsoft programs), які дозволяють викла-
дачеві вносити власні вправи у шаблони, які вже існують; 
програмне забезпечення для створення тестового контролю 
навчальних досягнень студентів (наприклад, програмне забезпе-
чення від Questionmark Computing, яке може бути використане 
для створення різних видів тестових завдань); програмне 
забезпечення для створення нових навчальних комплектів 
(комплексів). 

Використання під час самостійної позааудиторної роботи 
мовних ресурсів на комп’ютерній основі (COMPUTER-BASED 
LANGUAGE RESOURCES) забезпечує майбутнім учителям 
іноземної мови доступ безпосередньо до самої іноземної мови 
або до інформації про мову і культуру країни, мова якої 
вивчається. Перелік цих мовних ресурсів включає: 

 різноманітні електронні енциклопедії, які можуть місти-
ти графіку, статистичні дані, текст, відео та звук (The Encyclo-
pedia of Language and Linguistics Electronic Index (англійською 
мовою); National encyklopedin (французькою мовою); 

 світова мережа, яка часто розглядається як бібліотека 
автентичних мультимедійних ресурсів; 
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 газети іноземною мовою, окрім друкованого варіанту. 
Вони можуть міститися на CD-дисках або бути доступними через 
мережу Інтернет (Die Zeit Tutti Insieme); 

 електронні словники, які на відміну від традиційних 
друкованих варіантів містять відеоілюстрації та мають функцію 
вимови іноземних слів (Collins Online English↔French Dictionary, 
Centre national de ressources textuelles et lexicales);  

 фільми на DVD, які можуть бути відтворенні за 
допомогою комп’ютера або телевізора. Ознакою фільму 
іноземною мовою, які використовуються для самостійної 
позааудиторної роботи студентів, є наявність субтитрів або 
дублювання його декількома мовами, що значно спрощує процес 
сприймання іншомовного мовлення. В Університеті Халл зібрана 
тека автентичних художніх та документальних фільмів з 
субтитрами, які можна знайти за допомогою умовних позначень: 
VE FRE – французька мова, VE SPA – іспанська мова, VE GER – 
німецька мова, VER RUS – російська мова;  

 електронні варіанти різноманітних автентичних книжок. 
Зазвичай вони використовуються у скороченому вигляді, 
оскільки сприйняття великої кількості текстової інформації через 
монітор комп’ютеру є складним;  

 різноманітні комп’ютерні ігри, які дають змогу 
збільшити мотивацію студентів до виконання самостійної 
позааудиторної роботи. Спектр використання таких ігор досить 
широкий – від найпростіших словесних ігор до ігор, які 
розраховані здебільшого на носіїв мови і втілюють явища 
віртуальної реальності [2]. 

Під мовними курсами на комп’ютерній основі (COMPUTER-
BASED LANGUAGE COURSES) розуміємо спеціальне програм-
не забезпечення для вивчення мови, яке передбачає певну ступінь 
інтерактивності – можливість користувачами на веб-сайті 
проводити обговорення актуальних питань, зокрема викладачем 
відповідного предмету зі студентами, надання викладачами 
оперативних відповідей на поставлені питання студентів. Це 
передбачає автоматичний зворотній зв’язок. Програмне 
забезпечення розміщується на дискеті, CD-ROM, DVD або 
завантажується з Інтернету. 
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Програмне забезпечення, зазвичай, представлене у вигляді 
пакетів комп’ютерних програм, які різняться між собою, бо 
можуть містити матеріал повного курсу вивчення іноземної мови 
на основі навчального плану, або його окремих елементів, який 
формує та розвиває мовленнєві уміння та мовні навички. 
Комп’ютерні програми комплектуються відповідно до мети та 
завдань курсу на основі комплексного та вузькоспеціалізованого 
підходів. Вони представлені вузькоспеціалізованими програмами, 
які містять матеріалами для формування і закріплення навичок 
аудіювання, говоріння, читання, письма, або комплексними 
програмами, які поєднують у собі різні види мовленнєвої 
діяльності. Наприклад, комп’ютерні програми формування 
вимови дають студентам можливість самоконтролю через запис 
власного мовлення та його прослуховування. Аналіз говоріння та 
подальша корекція артикуляційних помилок відбувається завдяки 
співставленню запропонованого зразка та власного запису. 
Прикладом комплексного підходу до формування пакетів 
комп’ютерних програм є он-лайн-пакет TELL Encounters, який 
пропонує прослуховування текстів, участь студента у діалогах, 
містить транскрипцію та переклад, довідкові матеріали з 
граматики та практичні вправи [2]. 

Висновки. Таким чином електронні навчальні засоби 
розширюють та доповнюють обсяг матеріалу, вивченого в 
аудиторії, і дозволяють працювати майбутньому учителю 
іноземної мови за власною освітньою траєкторією відповідно до 
власних навчальних потреб. Крім того ефективність виконання 
майбутніми учителями іноземної мови самостійної 
позааудиторної роботи залежить від можливостей, які надаються 
їм у вищих навчальних закладах Великої Британії. 
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Ольга Палеха 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В статье освещены особенности использования электронных средств 

обучения в процессе организации самостоятельной внеаудиторной работы в 
высших учебных заведениях Великобритании. Рассмотрены такие электронные 
учебные средства: интерактивные компьютерные пакеты в различных 
форматах; интерактивные средства связи; медийные средства на основе 
информационных материалов; средства коммуникации. Проанализированы 
преимущества и недостатки их применения. В статье автор рассматривает 
опыт использования электронных дидактических средств в Университете Халл 
Великобритании. В учебном заведении студентам предлагаются компьютерные 
приложения для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы по 
иностранному языку (языковые инструменты, языковые ресурсы и языковые 
курсы на компьютерной основе.) Языковые инструменты на компьютерной 
основе – это компьютер как печатная машинка, электронная почта, 
орфографические и грамматические тезаурусы, программы проверки письма, 
программы-переводчики, программы, распознающие речь, и программы, 
преобразующие текст в речь, он-лайн тюнеры, сетевые поисковые системы, 
интернет-порталы. Среди языковых ресурсов на компьютерной основе 
используются различные электронные энциклопедии, мировая сеть; газеты на 
иностранном языке; электронные словари, фильмы на DVD, электронные 
варианты различных аутентичных книг, различные компьютерные игры. 
Специальное программное обеспечение для изучения языка, предполагающее 
определенную степень интерактивности, является языковыми курсами на 
компьютерной основе. 

Ключевые слова: самостоятельная внеаудиторная работа, будущие 
учителя иностранного языка, средство обучения, электронные средства 
обучения. 

Olha Palekha 
USAGE OF ELECTRONIC LEARNING RESOURCEC WHILE 

INDEPENDENT LEARNING OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE 
TEACHERS IN GREAT BRITAIN 

The article highlights peculiarities of electronic learning resources usage in the 
process of independent learning in higher educational institutions of Great Britain. 
Such electronic learning resources as interactive computer packages in different 
formats; interactive means of communication, media products based on information 
materials, means of communication are considered.  

The advantages and disadvantages of their usage are analyzed. The advantages 
of electronic learning resources usage are the promotion of distance learning; 
optimization of independent learning of students; flexible access to modern and 
relevant educational information; formation of necessary skills in a controlled 
learning environment; development of independent student; assistance to self-monitor 
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different types of speech activity. Among disadvantages there is the high cost and short 
time of operation of electronic resources; hardware and software endanger of errors 
in their correct functioning; lack of proper level of necessary skills of information 
technologies usage of some future foreign language teachers; cases of technophobia 
among teachers and students. The question of choice between electronic learning 
resources created directly by lecturers of higher educational institutions and licensed 
products remains relevant.  

The author considers the experience of the usage of electronic resources at Hull 
University UK. The educational institution offers students computer applications to 
perform an independent foreign language learning (computer-based language tools, 
computer-based language resources, and computer-based language courses). 
Computer-based language tools are computer as a typewriter, email, spelling and 
grammatical thesaurus, checker writing, translation software, programs that 
recognize speech and programs that convert text to speech online tuners, network 
search engines, Internet portals. Among computer-based language resources various 
electronic encyclopedias, global network; foreign language newspapers, electronic 
dictionaries, films on DVD, a variety of authentic electronic versions of books, a 
variety of computer games are used. Special software for language learning, which 
provides a certain degree of interactivity, is computer-based language course. 

Keywords: independent learning, future foreign language teacher, learning 
resources, electronic learning resources. 
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ІНТЕГРОВАНИЙ СПЕЦКУРС ІЗ МЕДІАКУЛЬТУРИ 
В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-

СЛОВЕСНИКА: ДОСВІД СУМСЬКОГО 
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
У статті розглянуто особливості викладання інтегрованого 

спецкурсу «Медіакультура вчителя-словесника» в Сумському державному 
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. Увагу акцентовано на 
меті і завданнях курсу в системі професійної підготовки майбутнього 
вчителя-словесника, окремих аспектах формування теоретичної бази 
знань із основ медіакомпетентності, практичних умінь використання 
медіаінформації. Опанування спецкурсу сприяє опануванню технології 
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роботи з медіатекстом, виховує мовний смак, критичне мислення, формує 
практичні уміння використовувати медіапродукти для вирішення 
дослідницьких задач; готувати медійні тексти різних жанрів. 

Ключові слова: медіаосвіта, засоби медіаосвіти, медіакультура 
вчителя-словесника, професійна підготовка, інтегрований спецкурс, вища 
школа. 

 

Постановка проблеми. Якість змісту вищої педагогічної 
освіти значною мірою залежить від здатності й умінь особистості 
майбутнього вчителя-словесника не тільки отримувати велику 
кількість інформаційного матеріалу, а й критично сприймати, 
оцінювати, аналізувати, тлумачити явища, інтегруючи знання з 
найрізноманітніших сфер, створювати власні інноваційні продук-
ти [7]. Особливої актуальності набуває розвиток умінь опрацьо-
вувати теоретичний матеріал, який представлено на різних 
носіях, у різних системах кодування (аналітичній, вербальній, 
графічній, об’єктній, схематичній, текстовій), осмислено 
здобувати теоретичну інформацію (символьну, текстову, числову, 
графічну) за допомогою навчальних традиційних (друкованих 
підручників, додаткової літератури) та віртуальних (електронних 
посібників, мережі Інтернет) інформаційних фондів, джерел поза-
навчальної інформації у вигляді засобів медіаосвіти на друкова-
ній основі (книги, газети, журнали), електронних засобів передачі 
інформації (радіо, ефірне, кабельне, супутникове телебачення, 
відео, комп’ютерні мережі, комп’ютерні ігри та ін.) [1]. 
Оволодіння майбутнім учителем основами нових інформаційних 
технологій, засобами медіа і методикою їх використання дає 
можливість більш якісно працювати з постійно оновлюваною 
інформацією, сприяє вираженій мотивації до конструювання 
нових моделей уроку, виховного заходу, навчально-методичного 
забезпечення.  

Дедалі більшу увагу проблемі впровадження засобів медіа 
приділяють вищі педагогічні навчальні заклади України. Про 
потреби медіаосвіченого вчителя йдеться в Паризькій програмі-
рекомендаціях із медіаосвіти ЮНЕСКО (2007), у резолюції 
Європарламенту щодо медіаграмотності у світі цифрової інфор-
мації (2008), у Концепції впровадження медіаосвіти в Україні 
(2010). На цілеспрямованій підготовці особистості до вмілого і 
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безпечного користування медіазасобами з дотриманням мораль-
но-етичних норм, культурі сприймання і творчого відтворення 
інформації соціальними групами наголошується в «Концепції 
впровадження медіа-освіти в Україні», законах України «Про 
освіту», «Про вищу освіту». За сприяння Міністерства освіти і 
науки в Україні впроваджується програма з медіаосвіти для 
вчителів, які в інститутах післядипломної педагогічної освіти 
опановують методику презентації навчальної інформації, набува-
ють уміння використовувати в навчально-виховному процесі 
мультимедіа-технології та медіазасоби [3].  

Однак означена проблема достатньою мірою ще не 
усвідомлена. Значна частина педагогів використовує медіа як 
засіб наочності, перевірки знань, методичного обладнання, не 
маючи достатніх уявлень про існування інших функцій і 
можливостей у соціальних, моральних, психологічних, художніх, 
інтелектуальних аспектах (формування уваги, пам’яті, естетично-
го смаку, пізнавальної активності тощо). У цьому полягає одне із 
завдань упровадження медіаосвіти в Україні: дати змогу зрозумі-
ти вчителеві, що інформація, представлена у засобах медіаосвіти, 
не є спеціально створеною для навчальних цілей, проте [1] вона 
покликана виховувати медіакультуру, здатність людини ефектив-
но взаємодіяти з мас-медіа, адекватно поводитися в інформацій-
ному середовищі [3], враховувати морально-етичні норми (web-
етикет) мережевих комунікацій під час спілкування та створення 
творчих продуктів. На низькому рівні залишається професійна і 
психологічна готовність викладачів до використання засобів 
медіа, що гальмує процес формування медіаосвітньої компетент-
ності майбутніх учителів української мови і літератури.  

За таких умов виникає потреба у спецкурсах, які виконують 
функцію інтеграційної ланки між філологічним, психолого-
педагогічним, методичним блоками професійної підготовки і 
мета яких – формування медіаграмотності, розвиток медіатвор-
чості та медіаімунітету майбутніх учителів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Учені західноєвропей-
ських країн (В. Белсон, Дж. Гилмельвейт, Д. Дорфлі, Г. Крюг-
ман), разом із американськими дослідниками (М. Маклюен, 
А. Моль, Л. Поршер, М. Тарді та ін.) всебічно розглянули пробле-
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му засобів масового інформування, наголошуючи на необхідності 
спеціального навчання мов мас-медіа. Проблеми професійної 
підготовки вчителів-словесників стали предметом наукових 
досліджень М. Лещенко, М. Пентилюк, О. Семеног, Т. Симонен-
ко та ін.; проблеми методології і теорії інформатизації та 
комп’ютеризації освіти науково обгрунтовані В. Биковим, 
Б. Гершунським, Н. Морзе, О. Полат, О. Тихомировим; проблеми 
медіалогії та медіа-освіти досліджували О. Баранов, І. Дичків-
ська, В. Іванов, І. Левшин, Г. Онкович, Б. Потятинник, В. Робак, 
А. Спічкін, О. Федоров; сучасні проблеми інформаційної етики 
знайшли відображення у працях І. Андрєєвої, С. Антонової, 
М. Вохришевої, А. Гречихина, Т. Єременко, Н. Зінов’євої, 
В. Леончикова, В. Поліщука, Т. Полякової та ін.  

Мета статті. Враховуючи означені дослідження, у межах 
статті розглянемо особливості інтегрованого курсу «Медіакуль-
тура вчителя-словесника», його мету, завдання в системі 
професійної підготовки майбутніх учителів. Розкриємо зміст 
деяких навчальних модулів на прикладі досвіду читання такого 
курсу в Сумському державному педагогічному університеті 
імені А. С. Макаренка. 

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що динамізм 
сьогодення актуалізує подальшу інтеграцію суспільних, гумані-
тарних, природничо-наукових і технічних знань, розробку 
інтегрованих курсів, що реалізується в умовах організації 
навчального процесу на засадах дидактичної інтеграції знань. 
Проаналізувавши низку довідникових і наукових джерел, за 
основу в дослідженні приймаємо таке визначення поняття 
«інтеграція» (від лат. itegratio, integer – відновлення, цілий) – це 
поєднання як процес, результатом якого є досягнення єдності й 
цілісності, узгодженості всередині системи, що ґрунтується на 
взаємозалежності окремих спеціалізованих елементів [8, с. 106]. 
Важливі умови інтеграції – зменшення кількості навчальних 
годин на вивчення курсу, створення умов для співтворчості 
студента і викладача в реалізації тактики індивідуального 
пізнання; стимулювання колективних форм навчання, розвиток 
цілісного уявлення про об’єкт, який вивчається. Одним із голов-
них підходів до вдосконалення змісту освіти на інтеграційній 
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основі вважаємо узгоджене використання наскрізних ідей, які 
проходять через усі навчальні цикли підготовки майбутніх 
учителів-словесників. 

Проведений аналіз засвідчує, що серед джерел отримання та 
каналів передачі інформації безумовними лідерами є мас-медіа, 
особливо електронні: інтернет-медіа, соціальні мережі, DVD, 
форуми, чати і т. д. Слушно зауважує В. Іванов: користуючись 
несформованою психікою і мисленням підлітків, багато авторів і 
редактори електронних носіїв намагаються впроваджувати у 
свідомість дітей далекі від моральних цінностей, проте видовищ-
ні та емоційно забарвлені інформаційні продукти. У зв’язку з цим 
перед вітчизняною системою освіти постало завдання формуван-
ня молоді з яскраво вираженим аналітичним і критичним 
мисленням. Майбутні фахівці ще на шкільній лаві повинні 
навчитися критично оцінювати і відбирати знання та інформацію, 
що надходить, а також грамотно сприймати й аналізувати 
матеріали сучасних ЗМІ [5, с. 343].  

Розглянемо інтегрований спецкурс «Медіакультура вчителя-
словесника» на прикладі викладання в Сумському державному 
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. Актуальність 
навчального курсу визначається необхідністю вивчення студента-
ми вищої школи як ефективного засобу розвитку творчої, самос-
тійно й критично мислячої особистості в умовах інтенсивного 
збільшення інформаційного потоку. Мета курсу полягає у форму-
ванні теоретичної бази знань майбутніх учителів-словесників із 
основ медіаграмотності, медіапедагогіки, медіакультури й вико-
ристання у професійній діяльності (під час уроків, медіа-освітніх 
факультативів, гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах) і 
вміння здійснювати міжособистісне спілкування в сучасному 
медіапросторі. Курс пов’язаний із багатьма навчальними дисцип-
лінами, такими як: «Педагогіка», «Психологія», «Культурологія», 
«Філософія», «Методика навчання української мови». 

Серед головних завдань курсу виокремлюємо: ознайомлення 
зі специфікою основних термінів медіа та медіаосвіти, педагогіч-
ним потенціалом сучасних медіа, функціонування мови в медіа-
тексті; опанування технології роботи з медіатекстом, мовности-
лістичного аналізу медіатексту, виховання мовного смаку; 
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оволодіння навичками критичного мислення та сприймання 
медіатекстів; вивчення способів застосування різних медіазасобів 
у навчально-виховному процесі; формування практичних умінь 
використання навчальних медіапродуктів для вирішення навчаль-
них, виховних, дослідницьких завдань; підготовка медійних 
текстів різних жанрів. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
ключові поняття курсу («медіа», «медіаосвіта», «медіаграмот-
ність», «медіакультура», «медіатекст», «медіалінгвістика», 
«медіапедагогіка», «медіапсихологія», «медіадидактика», «медіа-
освітні технології» та ін.); функції і класифікацію засобів масової 
інформації; позитивні та негативні наслідки застосування 
медіатехнологій навчання; роль медіа в навчально-виховному 
процесі; специфічні риси медіатексту та його основних різно-
видів, зокрема, PR, рекламного та журналістського медіатексту 
на різних носіях; функціонально-стилістичний і комунікативно-
прагматичний ресурс сучасної медіакомунікації; комунікативний 
потенціал, структуру, семантику і прагматику медіатекстів різних 
видів ЗМІ (друкованих, телевізійних, рекламних, Інтернету); 
правила побудови і культури читання медіатексту, особливості 
конспектування, анотування, реферування медіаджерел [10, с. 3]. 

Зокрема, пояснення такого ключового слова, як медіаосвіта 
(англ. mediaeducation від лат. media – засоби), пропонуємо за 
Г. Онкович і розглядаємо як процес розвитку й саморозвитку 
особистості на матеріалах та за допомогою засобів масової кому-
нікації з метою розширення загальних, соціокультурних та 
професійно значущих знань, комунікативних і творчих здібнос-
тей [6, с. 2-4]. Поняття засобів медіаосвіти є невіддільним від 
поняття медіаосвіти, вміле використання яких здатне підготувати 
нове покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, 
усвідомлення наслідків впливу інформації на психіку, свідомо 
сприймати та критично тлумачити інформацію, відділяти реаль-
ність від її віртуальної симуляції, осмислення власних медіа-
потреб, покращення якості міжособової комунікації і приязності 
соціального середовища. 

Достатньо повне визначення цьому явищу пропонує росій-
ська дослідниця І. Челишева, яка звертає увагу, що медіа – 
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«засоби створення, запису, копіювання, тиражування, зберігання, 
розповсюдження, сприйняття інформації і обміну її між автором і 
масовою аудиторією. Медіа бувають візуальні (сюди відносять 
друк, фотографію, комп’ютерну графіку); аудіювальні  (звукові) – 
звукозапис; аудіовізуальні – кінематограф, телебачення, відео, 
Інтернет» [9, с. 7]. Відповідно використання вчителем засобів 
медіа (кіно-, теле-, відеофільмів, CD-ROM, DVD, телепрограм, 
Інтернет тощо) під час навчального процесу змінює структуру, 
способи, методи та методики навчання. Інновації сьогодення 
дають можливість використовувати нові форми передачі знань: 
інтерактивні тексти і гіпертексти, аудіовізуальні засоби (реальна 
кольорова палітра, тривимірна графіка, мультимедійні компо-
ненти), комп’ютеризовані практикуми, інтерактивна, мультиме-
дійна або віртуальна допомога, компакт-диски, електронні кейси 
тощо [2]. 

Курс спрямований на формування у студентів таких умінь: 
орієнтуватися в сучасному медіапросторі, розуміти основні 
принципи функціонування різних видів масової інформації; 
розшифровувати та використовувати закодовану в медіапові-
домленнях інформацію; застосовувати раціональні методи 
пошуку, відбору та використання аудіовізуальної та друкованої 
інформації; аналізувати медійний текст у лінгвостилістичному 
аспекті (аналізувати структуру, семантику, прагматику медіатек-
стів різних видів ЗМІ (друкованих, телевізійних, Інтернет); 
виділяти головне в медіатексті; аналізувати й типізувати 
мовленнєві (лексичні, морфологічні та синтаксичні) помилки в 
усному й писемному медійному тексті різних типів і жанрів; 
моделювати зв’язний медіатекст із урахуванням структурно-
смислових, жанрово-композиційних особливостей та принципів 
текстової організації, новизни та пізнавальної цінності 
професійно орієнтованої інформації; володіти нормами мовного, 
графічного оформлення медіатекстів різних жанрів; дотримува-
тися відповідних вимог щодо цитування з першоджерел; цитати-
аргументи; редагувати медіатекст; здійснювати самоконтроль 
виконаної роботи на змістовому, логічному, мовностилістичному 
рівнях; розрізняти та застосовувати методи організації професій-
ної діяльності з використанням технології мультимедіа; само-



 ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 12 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 12 

 

191 

стійно створювати медіапроекти і грамотно застосовувати 
різноманітні медіа, медіапродукти і ресурси у своїй навчальній, 
дослідній, професійній діяльності [10, с. 4]. 

Курс передбачає методику проведення занять, в основі яких  
проблемні, евристичні, ігрові та інші продуктивні форми 
навчання. Їх мета – розвивати індивідуальність студента, 
самостійність його мислення, що стимулює його творчі здібності, 
інтерпретацію і аналіз медіатекстів, засвоєння художніх знань. 

Заняття побудовані за модульним принципом. Опрацьо-
вуючи, наприклад, модуль «Місце курсу в професійній парадигмі 
вчителя української мови і літератури», окреслюємо основні 
засади медіапедагогіки, поняття медіаграмотної особистості. На 
семінарських заняттях опрацьовуємо питання упровадження 
медіаосвіти у Великій Британії, Англії, Німеччині, Канаді, США, 
Франції тощо. За численними працями науковців формуємо 
модель учителя української мови і літератури: учителя-професіо-
нала, що має ґрунтовну загальнокультурну, фахову, психолого-
педагогічну і методичну підготовку, займає гуманістичну 
педагогічну позицію, володіє філологічним і психолого-педаго-
гічним мисленням, інформаційною і дослідницькою культурою, 
універсально освічений творчий майстер-комунікатор. 

Практичний характер мають завдання модуля «Формування 
медіакультури вчителя української мови та літератури через 
оволодіння мовою медіатексту». Для аналізу студентам пропону-
ються документальні медіатексти (репортаж, нарис, портрет, 
інтерв’ю, публіцистика, кінохроніка і т.ін.), їхня мета, завдання, 
функції. Науково-популярні медіатексти, навчальні, ігрові (філь-
ми, телепередачі, відеокліпи, їхня специфіка, тематичне розмаїття 
і т. ін.), анімаційні (мальовані, об’ємні, аплікаційні, силуетні та 
ін.), їх роль, завдання, функції. На основі проаналізованих медіа-
текстів студенти проходять апробацію власних інформаційних 
матеріалів в університетській газеті «Гаудеамус». У публікаціях 
відображено свідому громадянську позицію студентів, їхніх 
досвідчених наставників, актуальність професії вчителя, 
формування майбутнього покоління макаренців. 

Досвід показує, що процес вивчення такого курсу має 
ґрунтуватися на самостійній роботі студентів. Саме такий вид 
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роботи виробляє вміння і навички усного і писемного мовлення в 
соціальних мережах із дотриманням морально-етичних норм, 
розвиває логічне й образне мислення, уяву, інформаційні уміння. 
Скажімо, для закріплення теми «PR-технології як різновид медіа-
тексту» до Дня писемності в університеті був проведений Благо-
дійний ярмарок «Відчуй смак рідної мови». Випереджувальним 
завданням для студентів було поширення інформації через Інтер-
нет із дотриманням норм web-етикету, тобто відбувалося 
безпосереднє спілкування з користувачами соціальних груп через 
створення аудіо-, відео-, візуального медіатексту. 

Важливою складовою курсу є також опрацювання методики 
використання медіа матеріалів на уроках української мови і 
літератури, моделювання і проведення виховних заходів із 
елементами створення та використання медіатекстів (запис відео-
репортажів, аудіотекстів, створення колажів, презентацій, web-
сторінок, інтернет-реклам), з’ясування можливостей Інтернет-
ресурсів. Результатом такого навчально-практичного засвоєння 
матеріалу стало проведення Всеукраїнського конкурсу до Міжна-
родного дня рідної мови «Рідна мова – моя честь і гідність». 
Конкурсантам було запропоновано створити якісний медіапро-
дукт спрямований на захист рідної мови у жанрі за вибором: есе, 
поезія, колаж, авторський аудіо-, відеотекст. Особливістю конкур-
су стало онлайн-голосування всіх учасників соціальної групи та 
толерантне коментування кожного з творів. Результати конкурсу 
відображено на сайті https://vk.com/club79288271. Учасники групи 
розуміли, що перебуваючи у цьому інтернет-середовищі, кожен 
зобов’язаний дбати не лише про себе, а й про оточуючих – про 
людей, із якими «спілкується», про інформаційні ресурси, із яких 
отримує дані чи інформацію або ж робить доступними власні.  

Висновки. Результатами навчання, яке ґрунтувалося на 
професійно-особистісному розвитку студента, ми визначали 
особистісний смисл отриманих і вдосконалених професійних 
знань і вмінь, особистісну задоволеність студентів процесом 
творчої роботи на заняттях, зростанням готовності до самоосвіти. 
Опанування спецкурсу сприяє опануванню технології роботи з 
медіатекстом, виховує мовний смак, критичне мислення, формує 
практичні уміння використовувати медіапродукти для вирішення 
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дослідницьких  задач; готувати медійні тексти різних жанрів. 
Реалії сьогодення вимагають оволодіння майбутніми учителями 
української мови та літератури і web-етикетом, формування 
толерантного спілкування із співрозмовниками в соціальних 
мережах. Ці питання розглянемо в наступних дослідженнях. 
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Марина Ячменик 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СПЕЦКУРС С МЕДИАКУЛЬТУРЫ  

В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА: ОПЫТ 
СУМСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В статье рассмотрены особенности преподавания интегрированного 
спецкурса «Медиакультура учителя-словесника» в Сумском государственном 
педагогическом университете имени А.С. Макаренко. Внимание акцентировано 
на цели и задачах курса в системе профессиональной подготовки будущего 
учителя-словесника, отдельных аспектах формирования теоретической базы 
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знаний по основам медиакомпетентности, практических умений использования 
медиа информации. Овладение спецкурса способствует овладению технологии 
работы с медиатекстом, воспитывает языковой вкус, критическое мышление, 
формирует практические умения использовать медиапродукты для решения 
исследовательских задач; готовить медийные тексты разных жанров. 

Ключевые слова: медиаобразование, средства медиаобразования, 
медиакультура учителя-словесника, профессиональная подготовка, 
интегрированный спецкурс, высшая школа. 

Marina Yachmenyk 
INTEGRATED SPECIAL COURSE IN MEDIA CULTURE FOR FUTURE 

LANGUAGE AND LITERATURE TEACHERS TRAINING: EXPERIENCE 
OF SUMY STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

The article proves the relevance of integrated courses for quality mastering of 
philological, psycho-pedagogical, information blocks for future teachers’ training. 
The peculiarities of integrated special course teaching «Media culture of language 
and literature teacher» are observed in Sumy A.S. Makarenko State Pedagogical 
University. The aim of the course in the system of future language and literature 
teachers’ training is emphasized. The main objectives of the course are determined 
(basic familiarization with the specific terms of media and media education, 
pedagogical potential of modern media, functioning of language in the media text; 
mastering the technology of work with media texts, linguistic-stylistic analysis of 
media texts, linguistic education of taste, mastering the skills of critical thinking 
concerning the perception of media texts, learn how to use different media tools in the 
educational process of the formation of practical skills using educational media 
products to address the educational, research tasks, preparation of media texts of 
different genres). 

Mastering of the basics of a special course on modern approaches to creative 
self-identity, personality oriented education that guide the further work for improving 
their professional pedagogical skills, media education literacy professional 
development is grounded. 

The achievements of the future language and literature teachers are highlighted 
through the revelation of training modules (formation of theoretical knowledge base 
on the basics of media literacy, media pedagogy, media culture, media competence  
and practical skills of searching and using media information media during classes, 
educational events; analyses of the impact of the media on lifestyle, behavior and 
values of modern society, the ability to carry out interpersonal communication in the 
modern media space). 

Based on the experience the interest in receiving means of mastering the skills 
of media education by the students has been proven. It reflects the needs of today’s 
youth. We consider the development of skills of oral and written speech on social 
networks in compliance with ethical norms, logical and creative thinking and 
imagination. 

Attention is paid to the difficulties that arise in a process of mastering of media 
education by the future teachers of Ukrainian language and literature. They are : web-
etiquette rules, forming the tolerant communication with interlocutors in social 
networks. 

Keywords: media education, means of media education, media culture, 
language and literature teacher, professional training, integrated courses, higher 
education. 
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РЕЦЕНЗІЇ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА  
У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПРІОРИТЕТІВ 

КУЛЬТУРОВІДПОВІДНОСТІ  
І ЄВРОПЕЙСЬКОСТІ  

 
Рецензія на монографію Г. Філіпчука 

«Націєтворчість освіти» (Чернівці : Зелена Буковина, 2014. – 400 с.) 
 

У сучасному освітньому 
середовищі актуалізуються проб-
леми оновлення змісту освіти на 
основі здобутків національної 
культури та європейського 
науково-освітнього досвіду. В 
умовах глобалізаційних процесів 
українська освіта, акумулював-
ши досягнення педагогічної 
наукової думки і практики, має 
потужний потенціал у напрямі 
інтелектуального, аксіокультур-
ного, естетичного, морально-
етичного розвитку особистості. 
Водночас етнокультурні цінності 
освіти мають екстраполюватись 

у європейське середовище з метою утвердження полі- 
культурності, людиноцентризму, гуманістичних принципів, 
культурологічної та європейськи зорієнтованої парадигми в 
освітньому просторі України. 

Означені проблеми знаходять висвітлення у монографії 
доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена 
НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України 
Георгія Георгійовича Філіпчука «Націєтворчість освіти».  
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Вступне слово автора «Час культурних цінностей у вимірі 
«Педагогіки Зязюна» присвячене аналізу актуалітетів сучасної 
української освіти у контексті науково-педагогічної спадщини 
відомого вченого-педагога, доктора філософських наук, профе-
сора, академіка НАПН України, багаторічного директора Інсти-
туту педагогічної освіти і освіти дорослих І. Зязюна. Г. Філіпчук, 
окресливши найвагоміші проблеми підготовки сучасного вчителя 
у контексті культуровідповідності та гуманістичності, дійшов 
слушного висновку щодо фундаментальних поглядів Івана Андрі-
йовича на вчителя як на педагога-майстра, який має бути 
наділений здатністю виховувати «людину в Людині», високим 
рівнем педагогічної майстерності, національної самосвідомості, 
толерантністю щодо інших народів і культур. В умовах сучасної 
аксіокультурної кризи ця ідея набуває актуальності у зв’язку з 
втратою в українському суспільстві поваги до вчителя, до його 
праці, негідним поціновуванням його особистісних і професійних 
якостей, неусвідомленістю його соціокультурної місії як носія 
національних, загальнолюдських цінностей, інтелектуального 
потенціалу народу. 

Перший розділ книги «Педагогіка громадянськості, або «Не 
вгашайте духа» розкриває фундаментальні засади розвитку сучас-
ної освіти, які суголосні з ідеями академіка І. Зязюна: культуро-
центризм сучасного освіти, людиноцентризм у соціокультурному 
вимірі, націєтворчі пріоритети в освіті, становлення громадян-
ського суспільства через освіту, тривимірність моделі розвитку 
України («особистісно орієнтована – національна – європей-
ська»), виховання рідномовної особистості. 

Проблематика двох наступних розділів «Національна школа 
«малої» батьківщини» та «Еволюція педагогічних ідеалів» висвіт-
лює найвагоміші аспекти становлення національної педагогічної 
думки в історичній ретроспективі. Науковець зосереджується на 
просвітницькій місії відомих педагогів, учених, діяльність яких 
сприяла утвердженню принципів народності, полікультурності, 
етнокультурності, громадянськості, високої педагогічної культу-
ри в сучасному освітньому просторі. Г. Філіпчук акцентує увагу 
на тому, що досягнення українських громадських діячів, освітян, 
педагогічної еліти спродукували «українознавчі цінності й знання 
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наукового, культурно-освітнього, політичного, соціального, 
економічного, екологічного, етичного, естетичного, психопедаго-
гічного характеру, почуттєве сприйняття України й українського 
народу», що має стати «головною домінантою і пріоритетом 
змісту освіти» (с. 175). 

Національно-культурна складова громадянської освіти, 
національна ідея як культурно-педагогічна парадигма, етнокуль-
турологічний компонент освіти, загальнолюдські і національні 
цінності сучасної освіти, психолого-педагогічний чинник у 
творенні української і європейської ментальності – спектр цих 
проблем складають зміст розділів «Громадянсько-освітній 
контекст націєтворення» та «Європеїзм і освітня політика». 
Науковець глибоко переконаний, що в контексті сучасних 
євроінтеграційних процесів «необхідно правильно оцінити й 
визначити своє місце порівняно з європейськими країнами, 
адекватно окреслити коло головних невирішених проблем в 
освіті», що дозволить сформувати «на рівні суспільства ту 
культуру, а на рівні влади ту політичну волю, які стимулю-
ватимуть розвиток людського потенціалу (капіталу) країни, її 
найголовнішого багатства» (с. 271). 

Останній розділ розкриває ідеї відомих учених, громадських 
діячів, митців, освітян у напрямі утвердження виховних ідеалів 
«…живим і ненародженим». Зокрема, акцентовано увагу на 
педагогічних можливостях творчості Т. Шевченка в контексті 
впливу на розвиток національної свідомості та гідності, на важли-
вості сприйняття українською освітою принципів європейського 
просвітництва (Д. Локк), на виховних засадах педагогіки А. Ма-
каренка, насамперед на ідеї «олюднення людини». Академік 
Г. Філіпчук розкрив гуманістичні цінності освіти крізь призму 
«педагогіки людськості» у контексті аналізу професійної діяль-
ності доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена 
НАПН України Н. Ничкало, окреслив етико-естетичні пріоритети 
відомого громадського діяча, Голови Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» П. Мовчана, означив пріоритети виховання сучасної 
молоді на основі ідей формування національної честі й гідності за 
новелістичним романом М. Лазарука «Посаг для прирече-
них» (2014). 
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Монографія Г. Філіпчука визначає спектр ключових 
проблем реформування сучасної української освіти на засадах 
культуровідповідності і європейськості. Історико-педагогічна 
ретроспектива розвитку українознавчих та європейських ціннос-
тей в освіті, проаналізована науковцем із позиції етнокультуро-
логічного, аксіологічного, полікультурного підходів, засвідчила 
становлення методологічного підґрунтя національного освітнього 
середовища у «сув’язі загальнолюдського, національного й 
особистісного». Саме тому монографія «Націєтворення освіти» 
може стати для багатьох науковців, освітян, педагогів орієнтиром 
для усвідомлення стратегічно важливих завдань сучасної освіти, 
педагогічної наукової думки. 

 
Мирослава Вовк 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ 
Й МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ 

 

 

 
 

ЗВ’ЯЗОК ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ 
І ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ 

(до ювілею кафедри музичного виховання Бердянського 
державного педагогічного університету) 

 
З педагогічним колективом Інституту психолого-педаго-

гічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного 
університету, який очолює доктор педагогічних наук, професор 
Людмила Вікторівна Коваль, відділ змісту та організації 
педагогічної освіти (до 2015 р. – педагогічної естетики і етики) 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
впродовж багатьох років підтримує науково-методичні зв’язки. 
Кафедра музичного виховання, що відзначає свій славетний 
п’ятидесятирічний ювілей, є експериментальним центром відділу 
(науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник Світлана Олександрівна Соломаха). 
Завдяки висококваліфікованому колективу викладачів кафедра 
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музичного виховання здобула заслужений авторитет і повагу 
серед колег у багатьох навчальних закладах України і далеко за її 
межами. Останніх п’ять років кафедру очолює кандидат 
педагогічних наук, доцент Ірина Володимирівна Дубінець. 

Упродовж 2011 – 2013 рр. викладачі кафедри разом із 
співробітниками відділу працювали над комплексною темою 
експериментального дослідження «Естетичні та етичні основи 
розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких 
дисциплін вищих педагогічних навчальних закладів». За наслід-
ками експериментальної роботи 19-20 вересня 2013 р. була 
проведена спільна Міжнародна науково-практична конференція 
«Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх 
фахівців мистецької освіти», у якій взяли участь учителі 
мистецьких дисциплін шкіл південно-українського регіону, 
викладачі навчальних закладів України різних рівнів акредитації, 
зарубіжні колеги. З 2014 р. відділ продовжує проведення 
спільного експериментального дослідження з теми «Естетичні та 
етичні чинники розвитку професійного досвіду викладачів вищих 
педагогічних навчальних закладів». 

Співробітники відділу змісту та організації педагогічної 
освіти ІПООД НАПН України постійно співпрацюють з виклада-
чами кафедри, допомагають у редагуванні науково-методичних 
матеріалів, рецензуванні навчально-методичних посібників, прог-
рам, наукових монографій тощо; здійснюють керівництво дисер-
таційними дослідженнями викладачів кафедри. Співробітники 
кафедри беруть участь у щорічних міжнародних мистецько-
педагогічних читаннях пам’яті видатного педагога і музиканта 
Оксани Петрівни Рудницької, друкують свої науково-методичні 
матеріали у збірниках конференції. 

Результати багаторічної дослідно-експериментальної роботи 
були втілені у спільних колективних монографіях: «Сучасна 
професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких 
дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, 
знахідки» (2010), «Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі 
педагогічної майстерності» (2013), «Розвиток художньо-естетич-
ного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі 
інтегративного підходу» (2014). Ці напрацювання науковців і 



 ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 12 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2015. Issue 12 

 

202 

викладачів свідчать про інтерферентний зв’язок педагогічної 
науки і освітньої практики, що створює умови для збереження 
фундаментальних традицій мистецької освіти та інноваційного 
розвитку крізь призму нових ідей, теорій, концепцій.  

Шановні колеги! Ви завжди знаходитесь на вістрі освітян-
ських проблем, культивуєте, розвиваєте, оновлюєте творчий 
потенціал молоді. Притаманна вам самовідданість у праці, висока 
духовність і невичерпаність життєдайної енергії слугують взір-
цем відповідального ставлення до педагогічної професії і є 
чистим джерелом людської мудрості, добра і любові. Нехай 
нескінченно щедрою на добро і успіх буде ваша життєва дорога! 
Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя та натхнення, успіхів у всіх 
починаннях!  

 
Галина Сотська, Світлана Соломаха 
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