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ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ 
 

Birgit A. Ertl, 

Dubai 

 

 

THE PHILOSOPHY OF EDUCATION 

AND ARTISTIC DEVELOPMENT OF CHILDREN 

5 YEARS OF AGE 

 

Materials become familiar with the philosophy of education and artistic 

development of children of primary school section "Education" in Dubai. It is 

based on knowledge of the world through play and reproductive activity of the 

child. School-based programs are oriented to all necessary activities aimed at 

the development of the child, which should be an integral subsequent stages of 

learning. And first of all they orient the child's interests in music, art, dance, 

poetry. Classes are provided by highly qualified specialists in these kinds of art. 

The main task of the school – to unite intellectual, physical, emotional, mental 

and social development of the child, as every young person deserves a childhood 

on productive and competent teachers try to protect their students-game journey 

into the world of learning, harmoniously prolonging their childhood. 

Keywords: philosophy of education, artistic development, music, qualified 

teachers. 

 

Our philosophy is to offer high standard education and help in 

the development of each child totality of being and motivates them to 

develop their ability in all spheres of learning, adopting skills and 

bringing out their talents and personality. To do so, we offer a superior 

educational program in a compassionate, loving, caring and nurturing 

environment. The program consists of integrated elements functioning 

as a whole, structured for achieving higher levels of learning capacity 

from the beginning of early years, preparing the child to start formal 

education. Young children need knowledge and new experiences to 

develop and thrive. 

We encourage children to learn through fun and play. All our 

programs support every activity appropriate at their young age. The 

curriculum is based on the needs of the children at their age which is 

manifested and taught inside the classroom by a competent and 

highly-trained teacher through the seven areas of learning and other 
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activities involving their interests in dance, art, music, which will be 

taught by specialist teacher in those fields. 
Being successful in school comes from the experiences, 

discoveries and learnings at an early age. The purpose of childhood is 
to enjoy playing, and by playing each child learns to solve little 
problems, as well as challenging ones, increasing their young minds to 
develop their knowledge and skills, and express their feelings and 
ideas. This is where each child begins to mold as a person in all 
aspects; a start to enjoy and discover wonders, enhance his/her own 
imagination and discover the world around him/her. Pre-school 
experience plays a vital role in child’s learning experience. This will 
serve as guide in the child’s perception of learning experiences. 

Our main concern focuses on the discovery and development of 
the child’s totality of being: intellectually, physically, emotionally, 
mentally and socially. Out competent teachers’ nurtures and strives to 
protect each child as they continue their childhood journey. 

We believe that each child deserves to grow, learn and 
experience childhood years productively which will drive him/her into 
opportunities to support and develop his/her totality of being: socially, 
intellectually, emotionally, creativity, physically in a compassionate 
caring and nurturing environment which allows interactive learning, 
freedom of expressing ideas and feelings and developing their sense of 
responsibility. Our staffs are attentive to the needs of each child giving 
special attention and allowing each child to explore the environment 
which will encourage growth in all aspect of developmental areas. We 
aim to flourish child’s development in all area: social, emotional, 
intellectual, social, language and physical as they allow their wings to 
spread moving to every step of their education. Our quest is to offer 
the children genuine ways for them to learn through pleasure and fun, 
at the same time helping them gain confidence and accomplish small 
as well as challenging tasks [11]. 

It is our goal to have each child gain confidence and competence 
academically as they enter and step to nursery. Our program is 
structured to superior ways of learning which varies from each child’s 
capacity, potential and competence. We are dedicated to nurturing the 
children self-worth; confidence and independence which will help 
them play their vital role within the society. It is our hope and goal 
that each child will bring with him/her the joy, appreciation and love 
for education. 
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I really am thrilled to welcome you not just to The Children's 

Garden (TCG), but to a whole new concept in Early Childhood 

Education. As the first truly multilingual Pre-school in Dubai, when 

TCG opened its doors back in 2005 we had a reputation to build from 

scratch, despite the fact that media attention was already beginning to 

zero in on the fantastic advantages offered by multilingual education. 

With a concept built on an in-depth understanding of these 

advantages, what we’re offering is the ICLCA, a totally innovative 

curriculum designed to lay the strongest possible foundations on 

which your little ones will build the rest of their lives. Absolutely 

everything we do, from our emphasis on languages and creativity to 

our tailor-made music and movement programme, supports the 

different stages of a young child’s brain development. And we’re also 

constantly tweaking our curriculum to accommodate all the latest 

thinking in Early Childhood Education methodologies. This is how we 

ensure that our entire programme is truly age-appropriate, and 

therefore wonderfully stimulating and exciting for your children. 

Now having completed our ninth year, it gives me incredible 

pleasure and immeasurable pride to look at TCG leavers as they move 

on to their next schools as happy, confident children armed with 

bursting imaginations and remarkable creativity as well as a real 

appreciation of different cultures and at least two languages tucked 

under their belts. And this is largely thanks to the unique spirit that 

courses through the magical and stimulating environment they’ve 

helped create at TCG [18]. 

So as they move on to the next phase, we’re keeping an eye on 

the phase after that, and the one after that… We’re living in an era 

where creativity is king; the 21st Century needs creative types, and 

research has shown that multilingual people display a real advantage 

over monoglots, consistently solving problems faster, communicating 

more effectively, managing people better and even living longer (!) – 

all because their brains are constantly active, more ‘alive’. 

It’s this zest for life and pioneering passion on which TCG is 

founded. We understand how early exposure to multilingual and 

creative stimuli – experiences that really capture a child’s imagination 

and interest – will influence the learning process and colour that 

child's future more comprehensively than most people yet realise. 

Here to tap the remarkable potential of children from two years old, 

http://www.iclca.org/
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TCG is both unique and ahead of its time. This type of multilingual 

programme is best suited to children who can stay with us for the long 

term, as it takes a minimum of two years to become stable in their two 

major languages of instruction. Three years is even better, as after this 

level of exposure to the dual language programme, children will  be 

fluent [5]. 

Backed by a fabulous team of staff and a custom-built school, 

we’re able to offer your children a really exceptional learning 

environment. We encourage the development of the children's self-

esteem, their confidence in themselves and their own abilities, and the 

independence that will enable them to unfurl their imaginations and 

learn from successes and mistakes alike. Happy children will be happy 

learners, which means we put your children firmly at the heart of 

everything we do. As individuals, we believe in their uniqueness and 

value their particular strengths and creative abilities. As a group, their 

happiness is the driving force behind the warm and lively atmosphere 

that characterises our learning environment, and it is for them that we 

have designed our facilities in the Green Community and also in 

Jumeira with our sights firmly set on further expansion [9]. 

The children I have worked with in my 20 years, as an educator 

have taught me one very important lesson: childhood should be a 

journey, not a race. Thus, the leading aim of multilingual TCG is to 

ensure full intellectual, physical, emotional, mental and social life of 

the child; the development of his/her skills, creativity and self-

expression of individuality; preparation for formal education. A 

completely new concept in the field of pre-school education is based 

on the methodology of arts (dance, painting, music, poetry). The 

leading learning tool is artistic creativity and game because while 

playing every child learns to solve little problems, enjoy and believe 

in miracles. Training should be carried out by highly qualified 

teachers in terms of compassion, love, caring, joy, play, integration, 

individual choice of training methods within the competencies of each 

child. We believe that a child deserves to grow, learn and gain 

experience in productive preschool years. 
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Біргіт А. Ертл 

ФІЛОСОФІЯ НАВЧАННЯ Й ХУДОЖНЬОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 

П’ЯТИЛІТНЬОГО ВІКУ 

Матеріали статті знайомлять із філософією навчання та художнього 

розвитку дітей у першому багатомовному дошкільному закладі відділу 

«Освіта» Дубая, що базуються на пізнанні навколишнього світу через гру та 

художньо-творчу діяльність дитини. Шкільні програми ґрунтуються на 

абсолютно новій концепції дошкільної освіти, спрямованої на підготовку 

дитини до наступних етапів навчання. У першу чергу, вони орієнтують на 

інтереси дошкільнят до музики, живопису, танцю, поезії, заняття мистецтвом 

забезпечують висококваліфіковані спеціалісти. Головне завдання школи полягає 

в інтеграції інтелектуального, фізичного, емоційного, розумового, творчого, 

мовного і соціального розвитку дитини. Компетентні вчителі навчають своїх 

вихованців у сприятливій атмосфері радості, гри, творчості, фантазії, любові, 

турботи, співчуття, що сприяє розвитку здібностей дитини та вираженню її 

неповторної індивідуальності. 

Ключові слова: філософія навчання, художній розвиток, музика, 

кваліфіковані вчителі.  

Биргит А. Эртл 

ФИЛОСОФИЯ ОБУЧЕНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ПЯТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

Материалы статьи знакомят с философией обучения и художественного 

развития детей в первом многоязычном дошкольном учреждении отдела 

«Образование» г. Дубая, основанные на познании окружающего мира 

посредством игры и художественно-творческой деятельности ребенка. 

Школьные программы базируются на принципиально новой концепции 

дошкольного образования, направленной на подготовку ребенка к последующим 

этапам обучения. В первую очередь, они ориентируют на интересы 

дошкольников к музыке, живописи, танцу, поэзии, а занятия искусством 

обеспечивают высококвалифицированные специалисты. Главная задача школы 

заключается в интеграции интеллектуального, физического, эмоционального, 

умственного, творческого, социального развития ребенка, овладевающего 

несколькими языками. Компетентные учителя обучают своих воспитанников в 

благоприятной атмосфере радости, игры, творчества, фантазии, любви, 

заботы, сострадания, что способствует развитию способностей ребенка и 

выражению его неповторимой индивидуальности. 

Ключевые слова: философия обучения, художественное развитие, музыка, 

квалифицированные учителя. 
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РЕГУЛЯТИВИ МОДЕЛІ ТВОРЧОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ ВЧИТЕЛЕМ ІДЕЙ 

ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 

 

У статті зроблено спробу змістової характеристики організаційно-

методичної моделі гуманістичного виховання учнів засобами музики на 

основі ідей вітчизняних педагогів. Висвітлюється сутність його основних 

регулятивів: системного, процесуального і діяльнісного. Цей процес 

бачиться автором як зв’язок взаємообумовлених компонентів, що 

виконують функцію сприяння становленню особистості учня,  як 

сукупність послідовних дій для досягнення виховного результату. 

Важливого значення при цьому надається механізму інтеріоризації та 

катарсичній діяльності індивіда. 

Ключові слова: гуманістичне виховання, система, процес, 

діяльність, середовище, інтеріоризація, катарсис, художньо-естетичний 

розвиток. 

 

У нашому дослідженні організаційно-методична модель 

застосування ідей гуманістичного виховання вітчизняних 

педагогів базується на якісних станах – регулятивах: системному, 

процесуальному та діяльнісному. Термін «система» з’явився ще у 

Стародавній Елладі й означав поєднання, організацію, союз. Це 

поняття виражало і деякі акти діяльності, пов’язувалося з 

формами соціально-історичного буття. Люди різних історичних 

епох вивчали явища об’єктивного світу, не розглядаючи їх як 

системи, вважали просто предметами й явищами. Народження 

істинно наукових макросистемних уявлень відноситься до 

середини ХІХ ст. На межі ХІХ – ХХ ст. створюються фундамен-

тальні наукові теорії, що несли з собою відомості про важливі 

системні принципи об’єктивного світу. Виникнення системності 

в науці пов’язано, в першу чергу, з іменами таких філософів і 

вчених, як Аристотель, Платон, А. Ейнштейн, Г. Гегель, І. Кант, 

О. Бутлєров, Ч. Дарвін, Д. Менделєєв, Л. Виготський та ін. 

Слід відмітити, що, пізнаючи світ, людина стикається з 

явищами природи й суспільства, які існують у дійсності не 

інакше, як у формі об’єктів, предметів, комплексів, єдностей, 
© С. Горбенко, 2014 
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тобто мають ознаки цілісності, системності. Узагальнено ми їх 

називаємо системами, а власне вивчення цілісних предметів і 

явищ, виявлення закономірностей їх утворення, існування і 

взаємодії вважається системним підходом. Ще однією рисою, що 

виражає системний підхід, є інтеграція, яка нерозривна із 

цілісністю. Разом із тим, із методологічної точки зору є різниця в 

пізнанні предмету буденно, ординарно чи розгляді згідно з 

гносеологічною установкою «предмет як система». Останнє 

вимагає виявлення закономірностей об’єднання частин у ціле, 

законів його структури.  

У педагогіці поняття системи було вперше застосоване 

Н. Кузьміною, яка розглядала її як множину взаємопов’язаних 

структурних та функціональних компонентів, що підпорядко-

вуються меті виховання, освіти й навчання молодого покоління і 

дорослих людей [9]. Система як загальнонаукова концепція 

ґрунтується на положенні про те, що специфіка складного об’єкта 

не вичерпується особливостями його складових, а пов’язана з 

характером взаємодії між елементами. 

Категорія «педагогічна система» розглядалась С. Архангель-

ським, А. Бєлкіним, І. Котовою, Н. Кузьміною, В. Свірським, 

С. Смирновою, Є. Шияновим, В. Якуніним та ін. На їх думку, це 

безліч взаємопов’язаних компонентів, що складають певне ціле у 

своїй побудові та функціонуванні. І. Блауберг і В. Ганзен 

вважають, що в якості системи можна розглядати будь-який 

об’єкт дійсності за умови, що він становить собою відносно 

цілісну множину пов’язаних між собою елементів [3, с. 304–305]. 

Педагогічна система може ділитися на підсистеми. Такі складові 

елементи, які підпорядковані меті педагогічного управління 

процесом навчання, виховання та розвитку особистості 

уможливлюють виокремлення організаційно-методичної підсис-

теми (О. Отич). 

Кожна педагогічна система включає в себе ряд компонентів, 

вибір яких може мати різне підґрунтя і, до певної міри, є 

інтуїтивним творчим актом. Взаємодія таких компонентів 

породжує педагогічний процес (І. Бех). У нашому дослідженні 

такими компонентами виступають основні детермінанти (закони, 

принципи, закономірності, методи) та середовище виховання, які 

є методологічною основою дослідження. Одним із методоло-
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гічних принципів у педагогіці визнано принцип системності. 

Його сутність полягає в тому, що відносно самостійні компонен-

ти розглядаються не ізольовано, а в їх взаємозв’язку з іншими.  

Системність є найбільш загальним поняттям, яке означає всі 

можливі прояви систем. При цьому в даний термін укладається 

два змісти: перший – становить ототожнення системності з 

об’єктивною, незалежною від людини, властивістю дійсності; 

другий – розуміє під системністю накопичені людьми уявлення 

про саму властивість. Побудова педагогічної системи та її 

функціонування передбачає використання властивостей 

системних об’єктів із метою їх ефективного застосування. В 

науковій літературі існують різні підходи до визначення сутності 

властивостей систем. На основі аналізу робіт П. Анохіна, 

В. Афанасьєва, Д. Іонової, Н. Кузьміної, В. Сагатовського, 

В. Садовського, Е. Юдіна та ін. виявлено, що системний підхід як 

загальнонауковий метод – це один із методологічних напрямів 

сучасної науки, пов’язаний із уявленням, вивченням і 

конструюванням об’єкту як системи. До системних методів 

відносять аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, абстрагування, 

конкретизацію, структурування, моделювання, класифікацію, 

оцінювання, експеримент тощо. 

З точки зору системного підходу процес гуманістичного 

виховання учнів молодшого та підліткового віку на основі ідей 

вітчизняних педагогів бачиться нами як сконструйований 

особливим чином навчально-виховний процес, що являє собою 

єдину систему всіх його взаємопов’язаних і взаємообумовлених 

компонентів, які виконують функцію сприяння становленню 

особистості учня. У нашому дослідженні системний підхід 

полягає в розгляді, у тій чи іншій мірі, складного об’єкта в якості 

самостійної системи зі своїми особливостями функціонування й 

розвитку. Базуючись на ідеях єдності та цілісності, системність 

дозволяє розглядати процес гуманістичного виховання як деяку 

систему, що характеризується такими складовими:  

• закони духовно-морального вчинку дитини; 

• вимоги до вихованої дії педагога;  

• закономірності процесу гуманістичного виховання; 
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• змістові конструкти діяльності вчителя з інтерпретації 

ідей гуманістичного виховання засобами музики (культуровідпо-

відний, ціннісно-особистісний, сенсорно-емпатійний та ін.); 

• принципи та методи гуманістичного виховання. 

Становлення гуманних якостей у людині передбачає 

засвоєння нею системи гуманістичних цінностей, які складають 

основу загальної культури особистості. За таких обставин 

важливого значення набуває питання про вибір ідеалів і системи 

цінностей. Б. Бітінас звертає увагу на те, що цінності – це все те, 

що є для людини значущим; це ставлення суб’єкта до предметів і 

явищ реальної дійсності, яке виражається ціннісними орієнта-

ціями, соціальними установками, якостями особистості [2, с. 17]. 

У контексті нашого дослідження такі цінності закладені у 

змістових конструктах ідей вітчизняних педагогів щодо 

гуманістичного виховання особистості засобами музики, які слід 

творчо розвивати і застосовувати в роботі з учнями. Від 

успішного вирішення цього питання значною мірою залежить 

перспектива гуманістичного виховання. За концепцією 

Є. Шиянова його сенс полягає в тому, щоб «забезпечити 

свідомий вибір особистістю духовних цінностей і сформувати на 

їх основі стійку, несуперечливу, індивідуальну систему 

гуманістичних орієнтацій» [14, с. 35].  

Організаційно-методична система гуманістичного вихован-

ня учнів передбачає ряд чинників взаємодії учителя й учнів. У 

сучасній довідковій літературі поняття «чинник» визначається як 

умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, що визначає 

його характер або одну з основних рис [4, с. 747]. Серед 

різноманітних чинників педагогічної взаємодії вчені 

виокремлюють соціальні, культурно-освітні, біологічні, 

психологічні, естетичні та ін. Виокремлюючи естетичні чинники, 

ми виходимо з розуміння естетики як науки про становлення й 

розвиток людських почуттів. І. Зязюн відмічає, що «жодна сфера 

людського поза естетичними чинниками немислима, бо не можна 

уявити життєдіяльну людину поза сприйманням і переживанням» 

[6, с. 20]. Ми розглядаємо естетичні почуття, емоції, переживання 

одним із провідних естетичних чинників педагогічної взаємодії 

учасників виховного процесу. Зокрема, емоції є 

«безпомилковими індикаторами», які вказують на справжнє 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2014. Вип. 8 

18 

ставлення людини до всього, що відбувається, зокрема, й до 

власного когнітивного й поведінкового функціонування у системі 

«вчитель – учень». О. Отич, розглядаючи вплив почуттів учителя 

на учнів, дотримується думки про уможливлення впровадження в 

сучасну освіту положень психологічної педагогіки. На думку 

вченого, ця наука «інтегрує в собі ідеї педагогіки, психології, 

естетики, завдяки чому сприяє опочуттєвленню педагогічної 

взаємодії, перетворенню її на «справжнє мистецтво», за 

допомогою якого педагог осягає внутрішній світ вихованців і 

переживає разом із ними «дивні катарсичні стани», щасливі миті 

осяяння, інсайту» [10, с. 18]. 

У становленні, функціонуванні й розвитку будь-якої 

гуманістичної виховної системи значну роль відіграє середовище 

як компонент самої системи. З. Равкін вважає, що за основу 

визначення об’єктивної реальності, яку покликана вивчати 

сьогодні історія педагогіки, має бути покладено таке поняття, як 

«освітнє середовище». Під цим поняттям слід розуміти систему 

ключових факторів, до якої входять: соціально-політичний устрій 

країни, суспільні явища, природне та освітньо-культурне 

середовище, що впливають на освітньо-виховні процеси (вчені, 

педагоги-практики, діячі освіти, культури, мистецтва, батьки, 

учні-однолітки тощо). Середовище – це складна система, що 

перебуває в постійному розвитку, охоплює різні життєві сфери та 

виражає залежність і взаємозв’язок умов, які забезпечують 

взаємодію людини з оточенням.  

Висловлюючи ідеї створення та функціонування різних 

середовищ, науковці використовують загальнонаукові, 

педагогічні, психологічні підходи. Зокрема, різні погляди на цю 

проблему знаходимо в працях С. Бондаревої, А. Данилюк, 

Б. Ельконіна, А. Короткова, В. Лискової, Є. Ракитної, В. Слобод-

чикова, І. Фруміна, В. Ясвіна та ін. Так, В. Ясвін розуміє під 

освітнім середовищем систему впливів і умов формування 

особистості за заданим зразком, створення можливостей для її 

розвитку в соціальному і просторово-предметному оточенні. 

Формальними параметрами освітнього середовища, на думку 

вченого, виступають ступінь його усвідомленості, інтегрованість; 

емоційність, домінантність, активність індивіда тощо. 
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Навчально-виховне середовище – це спеціально організо-

ване середовище, спрямоване на здобуття учнями певних знань, 

умінь і навичок, у якому цілі, зміст, методи й організаційні форми 

навчання є доступними для кожної дитини. Визначаючи сутність 

виховного середовища, ми виходимо з того, що це сукупність 

педагогічних впливів, цінностей і зразків, які послуговуються 

засобом успішного вирішення життєвих завдань важливих для 

всього оточення, джерелом розвитку й саморозвитку особистості. 

Це сукупність низки мікросередовищ (суспільного, культурного, 

педагогічного, сімейного), які впливають на формування індивіда 

й допомагають йому стати людиною. Складовими навчально-

виховного середовища є шкільні уроки музики, позакласна 

музично-виховна робота, позашкільні заклади освіти, сімейна 

атмосфера тощо. Його компонентами виступають: інформаційний 

(необхідний навчальний матеріал для музичної самоосвіти й 

саморозвитку, суспільні правила, норми, закони; вимоги, поради, 

побажання); методичний (навчальні плани, програми «Музика»); 

комунікаційний (стиль спілкування, форми й методи організації 

художньо-виховного процесу, приклади та ідеї педагогів, 

композиторів минулого й сучасності; однолітків, батьків, 

оточуючих; їхня культура поведінки, взаємини тощо); емоційний 

(здатність учителя музики, педагогічного колективу забезпечити 

суб’єктам навчально-виховного процесу систему можливостей і 

умов для ефективного особистісного саморозвитку; сукупність 

стійких емоційних станів у процесі сприймання музичних творів; 

педагогічна взаємодія, співпраця, співтворчість у системі 

«учитель – учень» і т. ін.). 

Другим якісним станом розвитку ідей гуманістичного 

виховання засобами музики є процесуальний регулятив. 

Б. Асаф’єв вважав, що головне – це підвести дітей до 

усвідомлення поняття процесуальності в музиці, без чого глибоке 

розуміння самої суті творів мистецтва неможливе. Термін 

«процес» трактується вченими як сукупність послідовних дій для 

досягнення певного результату; послідовна зміна станів або 

явищ, яка відбувається закономірно. Виходячи з цього, ми 

можемо розглядати виховання як спеціально організований 

процес інтеріоризації загальнолюдських цінностей (Є. Шиянов). 

С. Гончаренко тлумачить його як «процес перетворення 
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зовнішніх реальних дій із предметами на внутрішні, ідеальні дії. 

Інтеріоризація дає змогу людині оперувати образами предметів, 

яких у певний момент немає в її полі сприймання, подумки 

переміщатися в минуле, майбутнє, у просторі тощо. Завдяки 

інтеріоризації зовнішні фактори людської поведінки перетворю-

ються на усталені внутрішні якості особистості. О. Єрошенко 

пояснює цей процес як формування внутрішніх структур 

людської психіки через засвоєння зовнішньої соціальної 

поведінки [4, с. 279]. 

Особливо акцентуємо увагу на історичній складовій 

інтеріоризації. Ю. Поляков наголошує, що осягнення історії є 

процесом надзвичайно складним, тому що він ніколи не йшов і не 

йде прямо, а складається з підйомів і спадів, рухів по прямій, 

зигзагів і поворотів. Історичний процес складається з багатьох 

подій, фактів, явищ. На хід історії значною мірою впливають 

видатні особи. «Тому історію не можна вивчати тільки в 

плоскінному вимірі… Історія має поставати перед нашими 

сучасниками об’ємною, поліхромною і поліфонічною. Для цього 

…треба із самої історії діставати все головне, характерне, типове, 

багатокольорове, яке об’єктивно відображає сутність і основні 

риси того, що відбувається» [11, с. 5]. 

Гуманістичне виховання засобами музики на основі різних 

конструктів ідей потребує сукупності дій, спілкування, 

суб’єктами якого є вчитель і учень. Специфіка музичних занять 

дозволяє говорити про специфічні зв’язки, які реалізуються в їх 

ході: учитель – учень, учень – учитель, учитель – музичний твір –

учень, учень – музичний твір – учитель, учень – музичний твір –

учень тощо. Специфіка навчально-виховного процесу з музики 

вимагає постійного поєднання інтелектуальних знань і 

практичних навичок, почуттів і мисленнєвих умінь, переходу від 

одного виду діяльності до іншого. У цьому зв’язку важливого 

значення набувають стан емоційно-вольової сфери, зацікавле-

ності дитини, відповідальності, радості та успіху, впевненості в 

осягненні результатів. Ці якості стимулюють, спрямовують та 

регулюють виховні процеси. Зазначимо, що призначення музики 

ґрунтується на потребі індивіда в зовнішній спосіб 

матеріалізувати свій внутрішній світ, душевний стан. Не 

випадково В. Медушевський виділяє в емоції дві сторони – зміст 
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почуття і сам почуттєво-емоційний стан. Отже, вплив на 

гуманістичне виховання мають, з одного боку, створена система, 

а з іншого – процес її створення. 

Визначальну роль у цьому випадку має розуміння того, яке з 

явищ (система чи процес) виступає основою та засобом 

організації впливу. Тобто діють ніби два фактори впливу на 

виховання учня: система музики (предмета), перетвореної на 

процес, і система педагогічного процесу. В результаті з’являється 

єдина система педагогічного впливу, побудована на ідеях 

гуманістичного виховання вітчизняних педагогів. Таким чином, 

запропоновані конструкти ідей мають за свою основу закони, 

принципи, закономірності та методи. 

Визначаючи спілкування як основний засіб існування 

людини, І. Бех стверджує, що воно є умовою виховання й 

розвитку особистості, засвоєння суспільного досвіду, виступає 

провідною детермінантою всієї системи психічних станів і 

властивостей людини [1, с. 53]. Дослідження вченого показали, 

що зміст гуманістичного виховання неможливий без розвитку 

потреби в удосконаленні міжособистісних стосунків. Ця потреба 

усвідомлюється вихованцем у процесі емоційних переживань, які 

стимулюють до рефлексії та зміни власної поведінки. Пошук 

шляхів таких перетворень довів, що каталізатором даного 

процесу є колективний аналіз і роздуми. 

У теоретичному плані будь-яка система є утворенням 

статичним. Із метою педагогічного впливу необхідно систему 

перетворити на процес. Як відзначає А. Греймас, ми не можемо 

вивчати речі як явища ізольовано. Можна вивчати лише системи, 

а не окремі події чи факти. «Система» і «процес» доповнюють 

одне одного, бо «кожна система має смисл і можна вважати її 

існуючою лише тоді, коли вона постає у вигляді процесу, як 

конкретний спосіб існування реальних фактів, дій…» [15, с. 41]. 

Це дозволяє будь-який предмет, у тому числі й музичний твір, 

подавати як певну систему і як процес, необхідний для його 

виявлення у виховному процесі. З іншого боку, коли зливаються 

система суспільних стосунків, подана педагогічним процесом, і 

система особистісних стосунків, подана музикою, ця єдина нова 

система перетворюється на процес виховання засобами музики, 

становлення певного рівня культури учня. 
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Третім якісним станом розвитку ідей гуманістичного вихо-

вання є діяльнісний регулятив. У психологічній науці діяльність 

визначається як активний процес оволодіння суспільним 

досвідом, досягненнями культури, з одного боку, і як провідний 

фактор розвитку і саморозвитку особистості, – з іншого 

(А. Запорожець, Д. Ельконін, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.).  

На основі аналізу діяльнісного підходу до виховання 

особистості в роботах педагогів і психологів виділяємо певні 

ознаки й особливості діяльності. По-перше, вона є не односто-

роннім процесом дії людини на природу, а обопільним, тобто 

взаємодіючим. У процесі цієї взаємодії задовольняються окремі 

потреби індивіда. По-друге, психолог О. Леонтьєв називає в 

якості ознаки діяльності її предметність. Предмет діяльності, на 

його думку, це той предметний чи ідеальний продукт, заради 

якого здійснюється діяльність. Причому, в ході діяльності, яка 

включає в себе полюс суб’єкта і полюс об’єкта відбуваються 

процеси «опредмечування» (суб’єкт втілює свої задуми) і «роз-

предмечування» (суб’єкт оволодіває якостями об’єкта діяльно-

сті). По-третє, до ознак діяльності О. Леонтьєв відносить ціле-

спрямованість, структурність та її перетворювальний характер. 

Художньо-естетичну діяльність дослідники визначають як 

активну взаємодію, спілкування людини з мистецтвом, з 

художніми цінностями (О. Гончарова). Це означає, що виховання 

й розвиток дитини засобами музики неможливий без добре 

організованої різнобічної діяльності. Щоб цінність (музичний 

твір) спонукала до активної діяльності як необхідної умови 

виховання в процесі музичних занять, до самовиховання, 

саморозвитку особистості потрібно не тільки усвідомлення 

цінності, а й мотиву дії, без якого не може бути діяльності. Як 

пише Є. Шиянов, «вона набуває сили тоді, коли представляє 

необхідний момент внутрішнього існування особистості, коли 

людина може чітко сформулювати цілі своїх дій, бачити їх 

гуманістичний смисл…» [14, с. 35]. У нашому дослідженні ми 

враховували положення психології про наявність у кожній 

діяльності зовнішнього та внутрішнього планів. Їх реалізація 

передбачає виділення елементів, що відносяться до зовнішньої 

(предметної сторони діяльності) і до внутрішньої (особистісної) 

діяльності. При цьому повинна бути забезпечена розробка 
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зв’язків і відношень між усіма елементами діяльності, а також 

враховані особливості переходу діяльності із зовнішнього плану 

у внутрішній (інтеріоризація), із внутрішнього плану у зовнішній 

(екстеріоризація). Інтеріоризація веде до перетворення 

загальнолюдських цінностей у вищі психічні функції особистості. 

Л. Виготський вважав, що всяка функція в культурному розвитку 

людини з’являється двічі: спочатку як інтерпсихічна категорія (в 

соціальному плані між людьми), потім як інтрапсихічна (в 

психологічному плані всередині особистості) [5]. При цьому 

динаміку духовних потреб особистості пов’язуємо з діяльністю, 

яка створює нові об’єкти та викликає потребу в емоційних 

переживаннях, катарсисі. Тобто спостерігаємо послідовність: від 

знання, зовнішнього сприйняття до внутрішнього відчуття. Саме 

такий шлях вибудовує вчитель музики в освоєнні ідей 

гуманістичного виховання вітчизняних педагогів. 

Для розуміння психологічних закономірностей і механізмів 

катарсису в процесі розвитку особистості надзвичайно важливе 

значення мають ідеї О. Ухтомського. На відміну від фізіоло-

гічного вчення про домінанту це поняття відноситься, в першу 

чергу, до галузі відносин між людьми, від яких залежить склад 

індивіда («обличчя», за О. Ухтомським) [13]. Домінанта – 

результат попередньої діяльності, – пише Т. Флоренська. – що 

визначає «інтегральний образ дійсності». «Слід культивувати й 

виховувати домінанту й поведінку «за Коперніком», поставивши 

центр ваги поза собою, на іншому…» [13, с. 382-383]. 

О. Ухтомський вводить важливе розрізнення двох видів домінант. 

Поки людина центрована на своєму «Я», вона не здатна бачити 

оточуючий світ та іншу людину такими, якими вони є, «… тільки 

переключивши себе і свою діяльність на інших, людина вперше 

знаходить себе як особа» [13, с. 385]. 

Сучасні вчені стверджують, що перетворення людини 

розумної (Homo sapiens) на людину духовну (Homo spiritus) 

створить умови для знаходження нових шляхів розвитку її 

глибинних можливостей. О. Киричук бачить духовність в 

іманентній здатності людини робити вільний вибір дії, діяльності, 

вчинку [8]. Він підкреслює, що людина, яка втратила духовність, 

втратила сенс свого життя. З іншого боку, рівень духовності є 

підґрунтям для формування й розвитку індивіда як особистості, 
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його гуманістичного виховання як системи. Тому на основі 

інтенсивної діяльності необхідне стимулювання в дітей духовно-

катарсисної активності, спрямованої на самопізнання, самооцінку 

свого власного внутрішнього світу, самовдосконалення. Це є 

здатність очиститися, в першу чергу, від душевних вад із огляду 

на культурно-національні та загальнолюдські цінності. Духовно-

катарсисна активність є складовою життєвої активності людини. 

Саме тому метою сучасного виховання стає формування в людині 

потреби та здатності до постійного катарсису в усіх проявах 

життєдіяльності. Як стверджує І. Карпенко, найвища форма 

духовної діяльності – катарсисна [7]. Її зміст полягає в 

інтенсивній, цілісній трансформації світоглядних основ 

особистості, піднесення її до соціально значущих, 

загальнолюдських і національних цінностей. Виховний катарсис 

виник і ввійшов у соціальну практику з початком історії людства. 

Він є синтетичним, багатостороннім явищем, що включає 

фізіологічні, психічні, моральні, інтелектуальні складові, тому й 

здійснює цілісний вплив на людину. Катарсисна педагогіка 

передбачає цілеспрямоване послідовне моделювання ефекту 

катарсису в навчально-виховному процесі, регулювання 

контрастних духовних станів особистості, зіставлення різних 

світоглядних позицій, моральних принципів, емоційних 

переживань тощо [7]. Внутрішній механізм катарсису – це 

подолання особистістю життєво важливих суперечностей і 

конфліктів, досягнення нею духовної рівноваги із соціоприрод-

ним середовищем і власним «Я». Вчений виділяє серед 

внутрішніх факторів становлення й розвитку катарсисної актив-

ності акт повернення індивіда до самого себе (рефлексію), що 

відображає рівень власного внутрішнього світу, в даному 

випадку «Я-духовного». Дитина проявляє свою активність у різ-

них видах музичної діяльності (пізнавальній, творчій, виконав-

ській) через емоційно-почуттєву, когнітивну та вольову сфери. 

Отже, ми можемо говорити про комунікативну природу 

музичних занять у загальноосвітніх навчальних закладах, а 

розвиток ідей може відбуватися саме за таких обставин. Якщо в 

систему взаємодії вчителя з учнями ввести фактори, які 

стимулюють самостійну діяльність учня, то створюються умови 

для розширеного формування гуманістичних якостей. Учень 
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прогнозує свою діяльність відповідно до освоєних ідей і 

соціальних вимог, внутрішньо співставляючи свої дії і вчинки із 

засвоєними нормами. Нове утворення переходить у потребу, що 

свідчить про дію механізму інтеріоризації. Для нас важливим є 

те, що цей процес, (переведення загальнолюдських цінностей у 

внутрішній план і вироблення особистих ціннісних орієнтацій), 

неможливий тільки на когнітивному рівні (усвідомлення). У 

цьому активну роль відіграють емоції. Інтеріоризація вимагає 

врахування діалектичної єдності когнітивного, почуттєвого і 

практичного (діяльнісного) компонентів, що дає можливість 

орієнтуватися у світі духовної культури. При цьому організація 

виховання як цілеспрямованого процесу полягає в засвоєнні 

учнем ідей, цілей, ідеалів, спонукань, які в нього мають 

сформуватися і які сам він повинен поступово перетворити із 

зовнішніх у внутрішньо прийняті й максимально діючі за 

допомогою системи мотивів. Важливо відмітити тут думку 

С. Рубінштейна про те, що метою виховання повинно бути не 

зовнішнє пристосування до норми, а формування внутрішніх 

прагнень, що відповідають моральним вимогам, із яких у порядку 

внутрішньої закономірності витікала б моральна пове-

дінка [12, с. 91]. 
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Сергей Горбенко  

РЕГУЛЯТИВЫ МОДЕЛИ 

ТВОРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ УЧИТЕЛЕМ ИДЕЙ 

ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В статье сделана попытка содержательной характеристики 

организационно-методической модели гуманистического воспитания учащихся 

средствами музыкального искусства на основе идей отечественных педагогов. 

Освещается сущность его основных регулятивов: системного, процессуального 

и деятельностного. Этот процесс видится автором как связь 

взаимообусловленных компонентов, способствующих становлению личности 

учащегося, как совокупность последовательных действий для достижения 

воспитательного результата. Важное значение при этом придается механизму 

интериоризации, а также катарсической деятельности индивида. 

Ключевые слова: гуманистическое воспитание, система, процесс, 

деятельность, середа, интериоризация, катарсис, художественно-

эстетическое развитие. 

Sergei Horbenko  

REGULATIVES OF MODEL OF CREATIVE APPLYING OF IDEAS 

OF STUDENTS’ HUMANISTIC EDUCATION BY TEACHER 

The authors’ view of organizational and methodological model of students’ 

humanistic education with music’s help based on the national teachers’ ideas from 

20th to early 21st century is shown in the article. The essence of basic regulatives of 

humanistic education such as systemic, procedural and active is highlighted. The 

essence of the system regulative is shown in terms of the interaction of these 

components. These components are law, regularity, rules, method of education in the 

context of content constructs of teachers’ activity to interpret the ideas of humanistic 

education of national pedagogues.  

The essence of the procedural regulative is regarded as specially organized 

process of interiorization of general human values with its historical component. At 

the same time attention is paid to the pupils’ intellectual skills, practical abilities, 
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emotional and sensory status, interests, joy and success, confidence in achieving the 

results.  

Active regulative based on person activity, creative transformation, self-

development, self-motivation, awareness of the teachers' ideas of the past has high 

cost. The dynamics of the person’s spiritual needs is associated with the activity, 

which creates new objects and induces emotional distress needs, catharsis. 

So, the teacher builds his educational work on knowledge of external perception 

and internal sensations. Spiritual and cathartic activities and moral behavior are 

stimulated by intense musical activity. 

Keywords: humanistic education, system, process, activity, environment, 

interiorization, catharsis, artistic and esthetic development. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

В УНІВЕРСИТЕТАХ ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ 

 
У статті розглядається досвід вирішення завдань вищої школи 

щодо підготовки конкурентоспроможного фахівця, створення умов для 

розвитку інтелектуальної, творчо розвиненої особистості, яка має 

високий рівень культури мислення, гуманістичний світогляд. Автор 

розкриває концепцію формування творчої особистості у процесі 

культурно-просвітницької діяльності в українських університетах 

природничого профілю. 

Ключові слова: дослідницький університет, концепція формування 

творчої особистості, інтелектуальний потенціал, культурно-

просвітницька діяльність. 

 

Стратегічним резервом держави є освіта й наука, тобто 

інтелектуальний потенціал, який забезпечує високий рівень 

освіченості населення, піднімає економічний, гуманітарний, 

соціальний престиж країни. Сфера освіти передбачає підготовку 

соціально-адаптованих, професійно-підготовлених громадян, 
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мобільно-спрямованих до виконання високої місії розбудови 

демократичного й високотехнологічного суспільства, іншими 

словами – всебічно розвиненої особистості, громадянина-

патріота. На думку М. Жулинського, для покращення результатів 

підготовки фахівців у системі освіти, впровадженні наукових 

розробок необхідна інтеграція університетів, галузевих академій і 

Національної академії наук [2]. Реформування системи освіти має 

відповідати вимогам часу, тому необхідно проводити корекцію 

цього процесу, враховувати потребу суспільства в підвищенні 

якості освіти, у підготовці фахівця відповідно до міжнародних 

стандартів, творчого, з оригінальним стилем мислення, здатним 

приймати вірні рішення в різних ситуаціях. 

В умовах розбудови громадянського суспільства в Україні 

все більшої ваги набувають питання підготовки фахівців із 

урахуванням конкретних політичних, економічних, екологічних 

реалій. З огляду на це, діяльність ВНЗ природничого 

спрямування має передбачати не тільки передачу студентам 

професійних знань, умінь і навичок, а й формування в них 

соціально-затребуваних якостей, гуманістичного світогляду, 

моральності, екологічної, правової, економічної та політичної 

культури. Підготовка студентської молоді до активного, 

самостійного, творчого життя є важливим чинником формування 

особистості зі стійкою громадянською позицією, патріота своєї 

держави, своєї професії, гуманістичних цінностей людства. 

Цьому покликана сприяти культурно-просвітницька робота, що 

здійснюється в більшості вищих навчальних закладів. Проте, 

вона має стихійний, безсистемний, спорадичний характер. 

Особливе значення така робота набуває в університетах, де 

готують фахівців професій типу «людина-природа», що охоплює 

взаємодію людини із живими організмами та навколишнім 

середовищем. Відомо, що вплив людини на природу називають 

антропогенним. Частіше він має згубний характер, що пов’язано, 

насамперед, із низьким рівнем культури фахівця загалом та 

екологічної культури зокрема. 

Мета статті – узагальнити досвід формування творчої 

особистості в університетах природничого профілю (на прикладі 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України). 
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Вища школа як своєрідна інтелектуальна скарбниця 

суспільства відіграє важливу роль у вдосконаленні духовної сфери 

молоді, розвитку її внутрішнього потенціалу, формуванні творчої 

особистості. Так, сучасна концепція освіти передбачає створення 

умов, які сприяють становленню гуманістичної культури й 

нерозривні з глибинними індивідуально-особистісними проявами 

свідомості. Актуальною стає проблема дослідження психологіч-

них аспектів формування творчої особистості, розвитку 

духовного потенціалу студентів, знаходження способів і 

механізмів їх духовного збагачення. Тенденція розвитку 

суспільства ХХІ століття полягає в тому, що людина стає 

відповідальною за процеси, які творяться за її безпосередньої 

участі з урахуванням її професійних навичок, знань і вмінь не 

тільки в локальному масштабі, а, в першу чергу, в глобальному. 

Інтенсивний розвиток виробництва в багатьох сферах діяльності 

не завжди безпечний, тому використання екологічно чистих 

технологій стають для культурної та освіченої людини нормою, 

що закладається в період становлення особистості, особливо в 

студентський період. Важливим елементом якості освіти є 

професійний рівень професорсько-викладацького складу, 

обов’язок якого – створити умови для пізнавального пошуку, 

озброїти студента методами та прийомами не тільки самостійної, 

але й творчої роботи. Крім того, необхідна організація цілісного 

науково-освітньо-виховного процесу у ВНЗ шляхом 

використання сучасних педагогічних технологій, провідною 

вимогою яких є принцип: «Навчати досліджуючи, досліджувати 

навчаючи!» Сприяти розвитку науково-дослідницької діяльності 

та науково-технічної творчості можуть такі заходи, як 

підвищення рівня соціальної і педагогічної підтримки активних 

студентів, оновлення навчально-лабораторної, експерименталь-

но-дослідницької і матеріально-технічної бази ВНЗ, синтез 

відкритих систем інтенсивного навчання, удосконалення системи 

стимулювання наукової діяльності через установлення спеціаль-

них грантів тощо [4, с. 122]. 

Концепція освітньої діяльності Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (далі – НУБіП 

України) визначається його статусом дослідницького універси-

тету, який проводить освітню, науково-дослідну, науково-
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інноваційну, науково-виробничу та інформаційно-консультацій-

ну діяльність, спрямовану на розроблення сучасних проблем 

наук про життя й навколишнє природне середовище, 

використання, відтворення та збалансований розвиток біоресур-

сів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх 

природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відрод-

ження безпечності та родючості ґрунтів, енергозбережувальних 

агротехнологій, екологічного та правового менеджменту в 

сільській місцевості, здійснення моніторингу й контролю за 

дотриманням стандартів, якістю й безпекою сільськогосподар-

ської продукції, продуктів її переробки та довкілля. Навчальний 

процес в університеті базується на системному підході та 

міжпредметному принципі навчання з метою виховання в 

студентів широти поглядів, нестандартності мислення, здатності 

вирішувати управлінські, виробничі та соціально-економічні 

проблеми в їх взаємозв’язку [5]. Політичні зміни в суспільстві, 

ринкові відносини, конкуренція продукції на світовому ринку, 

впровадження нових технологічних процесів і пов’язані з ними 

вимоги до сфери освіти потребують корекції в організації та 

модернізації системи освіти в університетах світу, а підготовка 

професіонала вимагає відповідного творчого підходу. 

Пошук талантів і їх розвиток, формування творчої 

особистості є одним із завдань педагогіки, яка знає багато 

прикладів з історії, коли не завжди слухняні та чемні учні ставали 

видатними людьми. Такими вченими були хімік Деві, Чарльз 

Дарвін – автор еволюційного закону, Карл Лінней – систематик 

тваринного світу та багато інших, про яких у своїй книзі 

«Видатні люди» писав В. Оствальд. Знаний німецький учений і 

просвітник Олександр фон Гумбольдт багато зробив для пошуку 

й розвитку талантів, його брат Вільгельм фон Гумбольдт – 

реформатор прусської шкільної системи – говорив, що вищі 

навчальні заклади є не тільки найвищим етапом освітньої 

системи, але й «вершиною моральної культури нації». Гумбольдт 

писав: «…смисл поняття вищих навчальних закладів криється в 

їхній функції. Вони, немов вершина, місце скупчення усього, що 

безпосередньо стосується моральної культури нації. Завдання цих 

закладів – опрацювати науку в найглибшому, якнайширшому 

сенсі слова та передати духовному вихованню вже опрацьований 
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матеріал. Головне завдання вищих наукових закладів – поєднати 

в собі об’єктивну науку з суб’єктивною освітою» [3, с. 25]. Генрі 

Ньюмен теж зазначав, що університет – «це місце, де можна 

навчитися загальнозначущих, універсальних знань» [7, с. 12]. Але 

основною функцією та завданням університету є створення умов 

для розвитку інтелектуальної, творчо розвинутої особистості 

шляхом особистісного підходу до кожного студента. Таку ж 

місію виконував і видатний лікар і педагог М. Пирогов, про що 

говорить його вислів: «Де завдання освіченого поширювати 

освіту, там талант – життєва сила суспільства. Тому, як би 

суспільству – й саме нашому не потрібні руки, йому в стократ 

потрібніші голови» [4, с. 41]. Людина гуманістичних поглядів, 

Пирогов розумів, що розвиток суспільства залежить від 

правильної організації виховання й навчання молоді. У статті 

«Питання життя» він окреслив свою педагогічну позицію, 

зазначивши, що школа повинна формувати гармонійно розвинену 

особистість, громадянина. «Всі, хто готуються стати корисними 

громадянами, мають спочатку навчитися бути людьми» [6, с. 4]. 

М. Пирогов запропонував прогресивні для свого часу форми 

навчання з метою покращення навчання й виховання молоді, 

розвитку її мислення, проведення потужної просвітницької 

діяльності. 

Процес формування всебічно розвиненої творчої 

особистості розкрито в працях В. Афанасьєва, Б. Бітінаса, 

О. Бодальова, С. Сисоєвої, І. Фролова, які присвятили їх 

проблемам системності, послідовності виховання. Формування 

творчої особистості, здатної спрямувати свої сили на розвиток 

держави з розвиненою економікою, високим рівнем культури, 

якості життя, побудованих на гуманістичних принципах, про що 

йдеться у праці А. Алексюк, де він головним пріоритетом 

виховного процесу називає систему педагогічних здібностей 

викладача, поєднання теоретичних знань із їх практичним 

застосуванням, підкреслює, що в особистісно орієнтованому 

виховному процесі рівень педагогічної майстерності відіграє 

значну роль [1].  

Особистісна складова моделі підготовки фахівця значною 

мірою забезпечується культурно-просвітницькою діяльністю як 

основою розвитку духовності й культури молоді. Цілеспрямоване 
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формування творчої особистості студента в системі культурно-

просвітницької діяльності університетів природоохоронного 

профілю сприятиме підвищенню якості їхньої професійної 

підготовки, формуванню активної та виваженої громадянської та 

життєвої позицій, всебічному професійно-особистісному 

саморозвитку, осмисленню творчості як сутнісної характерис-

тики особистості майбутнього фахівця.  

Формування творчої особистості майбутніх фахівців у 

системі культурно-просвітницької діяльності університетів 

природоохоронного профілю передбачає підготовку студентів, 

які відзначатимуться:  

– здатністю здійснювати пошук рішень у нестандартних 

умовах із урахуванням гуманізації соціально-трудових відносин 

на виробництві;  

– професійними уміннями та навичками, що ґрунтуються на 

сучасних спеціальних знаннях, критичному мисленні, здатності 

застосовувати наукові надбання на практиці, контактуючи з 

різними соціальними групами. 

Водночас формування творчої особистості студента в 

університетах природоохоронного профілю зможе бути 

ефективною лише за умов, коли система виховання буде 

оперативно й максимально враховувати та забезпечувати потреби 

як суспільства, так і окремих громадян у творчо-професійному 

розвитку. Зміст культурно-просвітницької діяльності, спрямо-

ваної на формування творчої особистості студента, визначається 

на основі: змісту середньої загальної освіти у старших класах; 

вимог суспільства до кадрового забезпечення галузей 

господарства, до засобів, форм і методів професійної діяльності; 

освітньо-професійних програм відповідного напряму. Він 

включає широкий спектр педагогічної, соціальної, економічної, 

правової, культурно-історичної інформації. При вирішенні 

конкретних завдань виховання студентської молоді культурно-

просвітницька діяльність забезпечує поєднання науково-

теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю. 

При формуванні творчої особистості студента в системі 

культурно-просвітницької діяльності університетів природоохо-

ронного профілю застосовуються різноманітні форми навчання та 

виховання, а також різні варіанти їх поєднання. Одним із них є 
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участь студентів у численних мистецьких колективах, гуртах, 

театральних гуртках, де формується академічна й естетична 

культура, світогляд, розкриваються таланти нашої молоді, 

трансформуються традиції українського народу, його самобутня 

культура, які мають зберігатися й передаватися наступним 

поколінням. Наявність творчих об’єднань, груп, колективів, 

студій, в яких здійснюється культурно-просвітницька діяльність, 

є надзвичайно цінним надбанням виховання молоді в українських 

університетах і їх треба розвивати й примножувати.  

Варто враховувати, що формування особистості відбува-

ється через вплив на неї соціокультурного середовища, тому для 

виховання яскравої, творчої, високорозвиненої особистості 

студента вкрай важливо створювати у вищому навчальному 

закладі відповідні правові, соціально-економічні, матеріально-

технічні й фінансові умови, а саме:  

– формування необхідної нормативно-правової бази;  

– розробка науково-обґрунтованої методики визначення 

особливостей культурно-історичного розвитку регіону та на цій 

основі здійснення культурно-просвітницької діяльності;  

– упорядкування та оптимізація діяльності вищих навчаль-

них закладів, що здійснюють формування творчої особистості 

студента в системі культурно-просвітницької діяльності, поєднав-

ши регіональний принцип її організації з широкою міжрегіона-

льною кооперацією та з урахуванням потреб студентів;  

– формування нового механізму підвищення кваліфікації та 

перепідготовки наставників груп (кураторів), що передбачає за 

необхідності внесення змін у систему підготовки; 

– врахування при проведенні моніторингу потреб студентів і 

розробка механізму узгодження підготовки фахівців у вищому 

навчальному закладі із запитами студентської молоді; 

– запровадження гнучкої і динамічної системи перепідго-

товки та підвищення кваліфікації фахівців із нових напрямів 

культурно-просвітницької діяльності в університетах природо-

охоронного профілю;  

– вивчення культурно-історичного досвіду регіонів, звідки 

прибувають абітурієнти, здійснення постійного аналізу 

історичного та сучасного досвіду організації культурно-

просвітницької діяльності;  
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– створення програми формування творчої особистості 

студента в системі культурно-просвітницької діяльності 

університетів природоохоронного профілю відповідно до 

державних стандартів і рівня вже здобутої освіти;  

– розробка та реалізація програми формування творчої 

особистості має здійснюватись із залученням науково-

методичної, фінансової, технічної допомоги різноманітних 

громадських організацій, асоціацій і фондів.  

Культурно-просвітницька діяльність в університеті 

починається з кастингу абітурієнтів, атестування й відбору їх за 

мистецькими здібностями. Великим мистецьким заходом 1 

вересня є «Посвята в студенти» як перша демонстрація власної 

творчості. Студентські колективи НУБіП України мають свої 

традиції. Так, народний ансамбль пісні і танцю «Колос» був двічі 

на гастролях у США на запрошення керівництва університету 

штату Дакота (Північна Америка); народний духовий оркестр на 

високому виконавському рівні представляв у Данії українське 

мистецтво, мову, традиції.  

Однією з форм культурно-просвітницької діяльності універ-

ситету є проведення семінарів, у яких беруть участь до 400 

студентів різних факультетів. Тематика таких зібрань цікавить 

кожного студента, бо під час навчання в університеті він має 

можливість пройти стажування в зарубіжних університетах по 

різних програмах. На семінарі «Університетська культура обох 

півкуль» викладачі та студенти, які проходили стажування в 

Пенсільванському та Колорадському університетах (США), а 

також повернулися з практичного стажування та роботи в 

Нідерландах, поділились досвідом перебування там, де вони 

водночас удосконалювали знання іноземної мови, знайомились із 

культурою та звичаями іншої країни, репрезентуючи себе як 

представники великої української нації. Наступний семінар 

«Комунікативна культура: досвід навчання в Токійському 

аграрному університеті студентів НУБіП України» був 

присвячений зустрічі з нашими студентами, які навчаються в 

Токійському аграрному університеті. Меморандум, підписаний 

ректорами обох університетів, дає можливість студентам нашого 

університету протягом 10 років навчатись у Японії безкоштовно 

(щороку на навчання направляються вибрані японцями 1-2 
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українських студенти). Молоді люди розповідали про систему 

освіти в Японії, культуру, філософію світосприйняття японців, 

стан сільського господарства, екологію, особливості роботи в 

Японії. Велику увагу приділили радіаційній безпеці України та 

Японії, особливо після аварій у Чорнобилі та Фукусимі, 

екологічній етиці, техногенній катастрофі (цунамі). Така 

просвітницька робота має багатовекторний спектр дії, дає 

можливість молоді відчути відповідальність за стан екології, 

природи, важливість використання безпечних технологій. 

У НУБіП України створені всі умови для вільного розвитку 

особистості студента, його самореалізації, удосконалення 

художньої майстерності та загальної культури шляхом залучення 

до різноманітних видів діяльності (науково-дослідної, культурно-

просвітницької, громадської, оздоровчо-спортивної та ін.). В 

атмосфері партнерства і взаєморозуміння формується бажання 

студента отримати не тільки професійні знання, a й стати 

висококультурним фахівцем. Культурно-просвітницька діяль-

ність у вищому навчальному закладі передбачає організацію 

самостійної роботи студентів у позааудиторний час, зокрема, 

відвідування музеїв, виставок, театральних вистав, результатом 

яких є обов’язковий звіт, де зазначається власні враження й 

оцінка побаченого й почутого. 

Важливою умовою підвищення креативного потенціалу 

навчально-виховного процесу є проведення майстер-класів 

досвідчених педагогів для молодих, які починають свою творчу 

діяльність викладачів і керівників із виховної роботи, або для 

гостей-іноземців, які знайомляться з культурою і традиціями 

українського народу. В університеті проводиться велика планова 

робота з наставниками студентських груп. За планом, 

затвердженим проректором з навчально-виховної та культурної 

роботи, два рази в місять проводяться семінари з різної тематики, 

яку необхідно обговорити зі студентами. Різноплановість 

презентацій і доповідей викладачів цікава й корисна (шкідливі 

звички, правові аспекти, соціально-побутові проблеми, культурна 

та дозвіллєва діяльність тощо). 

Стало доброю традицією проводити загальні студентські 

семінари із залученням висококваліфікованих професіоналів. 

Міністерство охорони здоров’я та наш університет розробили 
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спільну програму просвітницько-профілактичного напряму, за 

якою доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН 

України Т. Татарчук і доктор медичних наук, професор Н. Косей 

прочитали курс лекцій про репродуктивну функцію, гігієну 

статевих відносин, генетичні та набуті захворювання, відповіли 

на чисельні запитання студентів. Викладачі кафедри соціальної 

педагогіки заздалегідь підготували молодь до зустрічі, тому 

питання були не формальними, а ґрунтовними й усвідомленими. 

Результати роботи оприлюднені в телевізійній програмі на каналі 

«Тоніс», у якій взяли участь медики та викладачі нашого 

університету, які одностайно висловили думку про користь і 

необхідність такого проекту, а також висловили свої побажання 

та пропозиції. 

Загальновизнаним є вплив музики на емоційну сферу 

людини, а розвиток емоційної сфери сприяє самоактуалізації та 

самореалізації особистості. Музичний твір спонукає слухача до 

роздумів, самозаглиблення, очищення душі (катарсис), відкритий 

давньогрецькими філософами та експериментально вивчений 

Л. Виготським. Слухання музики – це психосоматичний процес, 

який гармонізує зовнішній світ із внутрішнім світом людини, 

піднімає з глибин людської душі різні почуття (розпач, любов, 

гнів, страх, невпевненість, спокій), врівноважує душу, 

налаштовує людину на героїчні вчинки. Ще давні філософи 

Піфагор і Платон помітили, що музичні враження формують 

психологічний образ людини, впливаючи на його характер, 

ідеали, спрямованість особистості, яка будує життя, або його 

руйнує. Слухаючи класичну музику, особливо з коментарями й 

настановами викладачів-музикантів, молоді люди, блукаючи 

спочатку таємними лабіринтами музичних звуків, поринаючи в 

могутні глибини незнайомого, поступово вибудовують свою 

особисту модель-конструкція, тому музичне виховання є одним із 

важливих педагогічних завдань. У НУБіП України 

запропоновано алгоритм, який дає можливість залучити молодь 

до вивчення світової класики: виконання класичної музики 

нашими викладачами і студентами, концерти професійних 

колективів в університеті (Національний ансамбль бандуристів, 

Національний оркестр народних інструментів під керівництвом 
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В. Гуцала), щорічні концерти студентів Національного педаго-

гічного університету імені М. П. Драгоманова, організовані 

професором С. Науменко. Напередодні концертів відбувається 

теоретична підготовка студентів до сприйняття музичного твору. 

Однією з форм культурно-просвітницької діяльності є 

жіночий клуб «Гармонія», який існує в університеті 10 років, і є 

громадсько-просвітницьким об’єднанням усіх працівниць НУБіП 

України, яке сповідує ідеологію гуманізму та згуртовує учасниць 

на професійній, освітньо-виховній та історико-культурній основі. 

Залучаючи своїх членів до участі у просвітницьких, благодійних і 

мистецьких заходах, клуб розвиває соціально-активну, творчу 

особистість із вираженою громадянською позицією. Мандруючи 

неосяжними просторами України і спілкуючись із видатними 

людьми країни, відвідуючи храми й церкви, жінки доторкаються 

до святинь духовності, несуть позитивну енергетику людям і 

виховують у молоді патріотичне ставлення до пам’яток культури, 

бо неповага до предків є першою ознакою аморальності. 

У 2014 році вийшло друком довідкове видання «Освітянки 

жіночого клубу «Гармонія» НУБіП України», який використо-

вується в навчальному процесі. Так, на заняттях з культурології 

викладачі мають на меті виховання творчої особистості, не лише 

через освоєння культурологічних принципів, генезису культури, а 

й через адаптацію до найближчого соціокультурного та 

природного середовища, отримані знання допомагають вирішити 

нагальні проблеми оригінальним способом.  

Отже, завдання, які постають перед вищою школою щодо 

формування творчої особистості, зокрема, у процесі професійної 

підготовки фахівців в університетах природничого профілю, не 

прості й потребують корекції змісту освіти та впровадження 

нових методів і технологій. Розвиток творчої особистості в 

університетах – пріоритетна складова освітнього процесу, творчо 

обдаровані люди зможуть успішно вирішувати професійні 

завдання, виконувати будь-яку діяльність більш оригінально, ніж 

ті фахівці, у яких творчі здібності з певних причин не були 

розкриті. Творчою особистістю можна стати тільки в процесі 

діяльності, в атмосфері творчості, добра і гуманізму. 
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Татьяна Мельничук 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТАХ 

ПРИРОДООХРАННОГО ПРОФИЛЯ 

В статье рассматриваются задачи, которые стоят перед 

университетами по подготовке конкурентоспособного специалиста и создания 

для этого условий, а также влияние социокультурной среды на развитие 

интеллектуальной, творчески развитой личности, внедрение культуры 

мышления и формирование мировоззрения молодежи; раскрыты содержание, 

формы, методы, средства формирования творческой личности; показана 

концепция и практическая база целенаправленного формирования творческой 

личности в системе культурно-просветительской деятельности в украинских 

университетах природоохранного профиля на примере работы общественной 

организации клуба деловой женщины «Гармония», участия студентов в 

творческих художественных коллективах, тематических семинарах, мастер-

классах, научных семинарах культурологического направления. 

Ключевые слова: исследовательский университет, концепция 

формирования творческой личности, интеллектуальный потенциал, система 

культурно-просветительской деятельности, университеты природоохранного 

профиля.  

Tetiana Melnychuk 

FORMATION OF CREATIVE PERSONALITY AT THE UNIVERSITIES 

OF NATURAL PROFILE 

The article deals with the tasks that universities face while training competitive 

specialists, providing conditions for their training. Influence of the surroundings on 

the development of the creative personality, introduction of culture of thinking and 
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formation of youth’s worldview are considered. The content, forms, methods and 

means of forming a creative personality are found out. The concept of shaping a 

creative personality and practical base of the task-oriented formation of creative 

personality in the system of cultural and educational activities at nature-oriented 

universities of Ukraine through the example of the non-profit making organization of 

club of businesswoman “Harmony”, thematic seminars, participating of students in 

creative artistic collectives, masterclasses, scientific seminars of culturological 

direction are provided.  

Keywords: research university, the concept of shaping a creative personality, 

intellectual potential, system of cultural and educational activities, nature-oriented 

universities. 
Одержано 18.09.2014 р. 
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ТЕОРІЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО ЗОБРАЖЕННЯ 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРОСТОРУ – ОСНОВА 

НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

У статті розглядається процес пошуку художниками різних часів 

методів реалістичного зображення навколишнього простору засобами 

художньої виразності та ствердження канонів, вимог і законів 

образотворчої грамоти. Аналізується природа походження видимого 

об’ємно-просторового образу зорового сприйняття навколишньої 

дійсності. Визначаються художньо-педагогічні технології навчання 

образотворчого мистецтва, які ґрунтується не тільки на монокулярному 

геометричному методі побудови прямолінійної системи ренесансної 

перспективи, а й на основі цілісної наукової теорії художньо-образного 

зображення з урахуванням фізіології та психології природного людського 

зорового сприйняття. 

Ключові слова: навчання образотворчого мистецтва, сприйняття 

та зображення простору. 
 

Бажання реалістично передати навколишню дійсність 

упродовж віків підштовхувало художників, педагогів, учених, 

дослідників на пошук різних шляхів і методів зображення. 
© Л. Бабенко, 2014 
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Художники різних часів знаходили і стверджували канони, 

вимоги й закони образотворчої грамоти. При цьому незмінним 

рушійним фактором залишалося бажання передати видимий 

образ навколишньої дійсності різними засобами художньої 

виразності. 

Закономірності передачі зорового сприйняття відображені в 

роботах А. В. Бакушинського, Б. В. Раушенбаха та ін. Специфіку 

художнього відображення видимого навколишнього простору 

вивчали Л. В. Мочалов, В. А. Фаворський та ін. Проте вивчення 

даної проблеми не вичерпує проблеми, а лише відкриває широкі 

простори для нових досліджень можливостей зображення 

простору. 

Мета статті – розглянути теоретико-методичні підходи до 

навчання образотворчого мистецтва, які ґрунтуються не тільки на 

монокулярному геометричному методі побудови прямолінійної 

системи ренесансної перспективи, а й на основі цілісної наукової 

теорії художньо-образного зображення, яка враховує фізіологію 

та психологію природного людського зорового сприйняття. 

У Давньому Єгипті використовувалися креслярські методи 

передачі геометрії об’єктивного простору. В епоху Античності та 

Середньовіччя були вироблені різні способи реалістичного 

зображення видимих образів об’єктивної дійсності. Художники 

зосереджували увагу на зображенні геометрії різних предметів на 

площині, але не прагнули побудувати об’єднувальний їх простір 

за тими ж геометричними правилами. Для об’єднання вони 

використовували колір, ритм та інші художні засоби. 

Відкриття в епоху Відродження «лінійної перспективи» 

вирішило одне з головних завдань – геометричне об’єднання 

всього зображення в єдиний просторовий образ за єдиними 

правилами побудови. Ренесансна система перспективи ґрунту-

ється на геометричному методі побудови. Вона відштовхується 

від картинної площини, точки, взятої на ній, особливостей роботи 

ока, але не враховує фізіологію та психологію природного 

людського зорового сприйняття. Тому вона також не повною 

мірою задовольняла митців, багато з яких свідомо відхилялися 

від неї з метою виправлення викривлень і наближення зображен-

ня до природного зорового сприйняття. Приклади таких 

відхилень митців від ренесансної перспективної системи дослід-
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жувалися А. В. Бакушинським, Б. В. Раушенбахом, Н. А. Рині-

ним, М. В. Федоровим, П. О. Флоренським, Л. Ф. Жегіним та 

багатьма іншими вченими, художниками, мистецтвознавцями. 

Ренесансна система перспективи ж знайшла свій подальший 

розвиток і стала частиною одного із розділів геометричних наук 

«Нарисної геометрії» – наукової лінійної перспективи. 
А. В. Бакушинський, використовуючи креслярські способи 

побудови, а також шляхом накладання окремого видимого 

зображення кожним оком об’єкта із загальної точки фіксації для 

обох очей на ньому, спробував пояснити природу походження 

видимого об’ємно-просторового зорового сприйняття навколиш-

ньої дійсності. Він виходив із того факту, що в перспективній 

проекції обидва ока людини сприймають просторовий образ 

навколишньої дійсності незалежно й самостійно, а об’єднання 

відбувається в мозку людини. 

Виконані ним креслення показали, що проекційні точки 

сходу для певної геометричної форми (фігури квадрату) для 

кожного ока окремо знаходяться далі відносно точки сходу 

побудови тієї ж фігури з середньої, проміжної точки зору за 

правилами лінійної перспективи, яка передбачає одну точку зору. 

Тому розгляд площі фігури збільшується, форма сприймається 

глядачем начебто з більш високої точки зору (розвертається на 

глядача), а перспективне зближення і точка сходу паралельних 

ліній, що віддаляються, при ширині форм предметів менше 

відстані між очима людини, опиняється перед предметом, який 

розглядається, внаслідок чого виникає явище зворотної 

перспективи, а при ширині предметів більше відстані між очима 

– далі лінії горизонту, тому перспективне скорочення не так 

сильно виражене, як при монокулярному сприйнятті з середньої 

точки зору. 

Отже, А. В. Бакушинський за допомогою геометричних 

методів побудови доводить відмінність бінокулярного 

сприйняття від монокулярного зображення. 

Однак багатокутова фігура, отримана в результаті 

поєднання зображень, які виникають у кожному оці, показує, що 

точне відтворення сприйняття перцептивного образу простору і 

предметів у ньому за допомогою креслярських методів практично 

неможливе. Але, враховуючи динамічність зорового сприйняття і 
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відносно малий кут чіткого бачення, він припускає, що, завдяки 

ковзанню точки зору по формі видимого предмета, кути, які 

виникають при поєднанні зображень, згладжуються і прямі лінії 

набувають вигляду кривих ліній. 

Досліджуючи різні варіанти зображень простору в системі 

сприйняття їх органами зору, А. В. Бакушинський доходить 

висновку, що цілісна лінійна перспектива будується за законами 

не монокулярного, а бінокулярного зору. Вона обумовлена двома 

факторами: а) об’єктивним устроєм нашого зорового апарату; 

б) суб’єктивним, оптико-психологічним фактором співвідносної 

діяльності свідомості, пов’язаної з різкими змінами умов сприй-

няття. Бінокулярна перспектива синтетична, являє собою органіч-

ну єдність зворотної та прямої перспектив. Бінокулярна перспек-

тива в полі далекого бачення (при спогляданні віддалених обра-

зів) наближається за характером лінійних скорочень до перспек-

тиви монокулярної, що залежить від величини кута, який виникає 

між зоровою площиною і площиною горизонту, а тому така син-

тетична перспектива – криволінійна й динамічна [1, с. 213–261]. 

Отже, будь-яке монокулярне геометричне зображення не 

відповідатиме цілісному видимому просторовому образу, а 

накладення геометричних ретинальних зображень сітківок обох 

очей не дає необхідного ефекту. Тому можна сказати, що робота 

мозку не підкоряється строгим геометричним законам, внаслідок 

чого будь-яке геометричне зображення не буде повністю відпо-

відати цілісному просторовому образу об’єктивної дійсності, а 

буде лише в загальному вигляді передавати його подібність, 

конструкцію й форму. 

Поясненню механізму психофізіологічного зорового сприй-

няття присвячені дослідження Б. В. Раушенбаха. За допомогою 

використання ґрунтовних математичних розрахунків, що дають 

змогу формалізувати висновки психології та дати алгоритм 

побудови на площині картини зображення геометрії перцеп-

тивного простору, він розкриває загальну теорію наукової 

перцептивної перспективи, яка не зводиться до якого-небудь 

проекціювання прямими чи викривленими променями зору, а має 

аналітичний характер [3]. 

Проведені ним дослідження показали, що зорове сприйняття 

людиною паралельних ліній зблизька зберігає паралельність, а 
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тому й предмети прямокутної форми сприймаються в аксономет-

ричному зображенні. Таку систему зображення Б. В. Раушенбах 

називає «паралельною перспективою». 

В окремих випадках порівняно невеликі форми 

прямокутних предметів переднього плану сприймаються зором у 

зворотній перспективі, а рівень її вираження при ширині 

прямокутника біля 1 м на відстані 3–4 м може сягнути 10º. 

У процесі дослідження Б. В. Раушенбах доходить висновку, 

що єдина система наукової перспективи набуває вигляду лінійної 

перспективи для віддалених районів простору, а для близьких – 

переходить в аксонометрію чи слабку зворотну перспективу. 

Зображення ж окремих предметів у просторі залежно від відстані 

до художника підпорядковується одній із систем зображення чи 

їх поєднанню. При цьому, зорове сприйняття зображення природ-

ного зорового бачення, наприклад, паралелепіпеда (ракурсне 

геометричне зображення), буде, в свою чергу, сприйматися зором 

у легкій зворотній перспективі. Для того, щоб його ребра 

сприймалися як паралельні, їх необхідно зобразити такими, що 

трішки звужуються в глибину (в слабкій прямій перспективі). 

Таким чином, зображення видимого простору на площині 

вимагає врахування двократної перетворюючої діяльності мозку, 

внаслідок чого будь-яке достатньо повне зображення окремого 

предмета чи групи предметів завжди буде мати «помилки» 

(відхилення від закономірностей природного зорового 

сприйняття), якою б системою перспективи не користува-

тися [3, с. 145]. 

Враховуючи те, що різні варіанти системи перспективи 

відрізняються одна від одної способом розподілення «помилок», 

художник у своїй роботі інтуїтивно обирає той чи інший тип 

перспективних побудов, у якому неминучі «помилки» зміщу-

ються на менш суттєві елементи, виходячи з конкретного 

завдання. Так, наприклад, використання паралельної перспективи 

(збереження паралельності) несе в собі заздалегідь уведену 

«помилку» – величина зображених предметів по мірі їх 

віддалення не зменшується (не передається глибокий простір), 

але вона ж дає змогу без спотворень передати образ невеликих 

предметів, розміщених поблизу художника (на передньому 
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плані). Використання ренесансної перспективи дозволяє передати 

глибокий простір через викривлення форм предметів. 

Спосіб введення «помилок» може змінюватися залежно від 

того, який об’єкт і з якою метою зображується. При зображенні 

різних об’єктів, що входять у єдину композицію, можуть бути 

використані різні підходи до проблеми введення неминучих 

«помилок». Такий підхід до художньої творчості характерний для 

середньовічного і античного мистецтв. Багатогранність системи 

наукової перспективи пояснює вибір одного чи іншого варіанту 

зображення, виходячи з вирішення митцем художнього завдання. 

Тому така художня система зображення не дає чітких законів, 

вона тісно пов’язана з художнім образом і змінюється при 

переході від епохи до епохи, від одного регіону до іншого. Це не 

стільки теорія у строгому розумінні цього поняття, скільки набір 

практичних правил, де глибоко враховуються традиції культури, 

а тому і формальне (математичне) її пояснення практично 

неможливе. Різні форми зображення дійсності набувають певного 

значення, суспільного сенсу, несуть різні традиції, що 

розкривають характер того чи іншого життєвого устрою і 

відповідної йому ідеології. 

Л. В. Мочалов, вивчаючи історію образотворчого мистецтва, 

аналізуючи різні історично створені системи просторового 

зображення (система ортогональних проекцій – живопис 

Давнього Єгипту; система паралельної перспективи – живопис 

середньовічного Китаю та Японії; система зворотної перспективи 

– живопис Візантії та Давньої Русі; система прямолінійної 

перспективи – живопис італійського Відродження, європейський 

живопис ХVІІ століття), визначає, що вся історія мистецтва – це 

своєрідна взаємодія типологічного й індивідуального, традицій-

ного й новаторського. Традиція проявляє себе, перш за все, у 

формах просторової побудови, від якої залежить тип 

інтерпретації на площині видимої дійсності. 

Зміна способів зображення протягом історії мистецтва 

вказує на умовності, які залежать від характеру розумової 

діяльності людей, сприйняття навколишнього світу. Зображення 

світу на площині картини трансформується згідно з певними 

принципами, набуває тієї чи іншої структури. Трансформація 

зображуваного й організація зображення, зливаючись, 
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визначають стилістику твору, внутрішню орієнтацію художньої 

цілісності картини, яка, розвиваючись у плані зображення, 

координується з планом зображуваного. Різниця цих двох планів 

і складає ту напругу між ними, яка спонукає до асоціативного 

розвитку образу, до осмислення його в більш широкому 

контексті естетичних і ідеологічних уявлень, що при сприйнятті 

картини дає змогу виявити заповітний сенс, закладений у 

художньому образі. Трансформація зображуваного й орієнтація 

зображення розвиваються й конкретизуються у трактовці форми 

й кольору, акцентуючи, з точки зору художника, головне. 

Разом із тим Л. В. Мочалов підкреслює, що відхилення від 

прозаїчної конкретності дійсності відкриває можливість для 

широких поетичних узагальнень, потреба в яких витікає з 

бажання художника бачити життя кращим. Принцип внутрішньої 

досконалості, руху мистецтва від «прози» до «поезії» і «музики» 

змінює образну структуру твору, вираженням якої стає не стільки 

сюжет, драматична дія, скільки пластичний устрій образу, 

сполучення його основних елементів, вирішення простору, 

ритму, кольору тощо. Завдяки цим категоріям мови живопису і 

складається характер зображення, де образи, виконуючи активну 

знакову роль і не втрачаючи свого образотворчого змісту, є 

символами, виразниками оцінки предмета. Значення символу 

розкривається на основі образотворчого змісту, закладеного в 

ньому самому, асоціативно пов’язаного з узагальненими 

уявленнями. Тобто розвиток символу передбачає встановлення 

певного контексту, завдяки якому ми зв’язуємо «текст» із 

«підтекстом». 

На думку Л. В. Мочалова, у зображеннях «життєподібних» і 

«символічних» проявляється умовність. Так, умовність, яку ми 

розуміємо як відхилення від життєподібності завдяки символіч-

ному змісту, перетворюючи предметне бачення, є формою 

вираження ідеї, її смислового значення. При цьому ідея 

виражається матеріальними засобами – через ту чи іншу 

трансформацію й організацію безпосередніх зорових вражень. У 

зображеннях життєподібного типу також є певна дистанція між 

образом і його моделлю. Завдяки прагненню до ідеалу, видима 

дійсність реформується для досягнення гармонії образу. Таким 

чином, як життєподібне мистецтво не виключає символічності в 
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різних ланках образотворчої структури, так і символічне 

мистецтво неможливе без життєподібності. 

Л. В. Мочалов доходить висновку, що живопис має свою 

мову виразності, яка функціонує завдяки співвідношенню її 

образів. З одного боку, з образами видимої реальності, з іншого, – 

з образами тієї чи іншої стилістичної традиції як виразника 

певних уявлень, понять, ідей. При цьому предметна видимість 

для художника є не тільки засобом зорової інформації, але й 

об’єктом естетичного засвоєння, в якому вираження сплавляється 

із зображенням. Виділення й загострення яких-небудь ознак 

предмета для вираження певної художньої ідеї створюють 

умовну, по-особливому лімітовану систему мови живопису. І чим 

більше ця система лімітована, тим більше вона пов’язана з 

планом зображення, з логікою його умовності. Перетворення 

видимої реальності, таким чином, може проходити на різних 

рівнях. На найбільш явному – через видозміни, що виражаються в 

законах зорового сприйняття прямої перспективи, у використанні 

прийомів паралельної й зворотної перспектив, і на найбільш 

прихованих рівнях – визначення предмета через ту чи іншу його 

якість. Залежно від вимог конкретного художнього завдання, 

відповідно до теми та її трактовки варіюються співвідношення 

категорій глибини і площини, будується певна система 

зображально-виразних засобів [2, с. 31–46]. 

Таким чином, для створення цілісного просторового образу 

людському мозку необхідна різноманітна інформація. Одним із 

джерел такої інформації є чітке бачення конструктивно-

геометричної форми, що дає художнику можливість для повного 

й яскравого вираження художнього образу, основу для пошуку 

найбільш інформативного зображення, виходячи з композиційної 

організації просторового середовища картини. Конструктивне 

(зокрема, перспективне) вивчення різних форм предметів і 

просторових явищ художнику необхідне, однак він не 

зобов’язаний у процесі створення художнього твору сліпо 

дотримуватися й виконувати всі вимоги й закони геометричної 

побудови. Він повинен передавати своє узагальнене бачення й 

розуміння просторових образів і явищ, і на основі накопиченої 

різноманітної інформації знайти такі геометричні чи інші форми 

художньої виразності, які були б здатні розкрити внутрішній 
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чуттєвий світ задуманого художнього твору. Якраз виходячи з 

цих завдань, художник має самостійно вирішити, де йому 

зберегти геометрично-конструктивну форму, а де абстрагувати її 

чи наблизити до природно видимої. Чітке, сліпе підкорення 

геометрії зображення дає змогу передати лише конструкцію форм 

і позбавлене духовного, художнього початку. 

Ще видатний художник-педагог В. А. Фаворський відмічав, 

що конструктивна цілісність зображення не несе ще в собі 

«правди». Правда – це не правдоподібність, яка може містити й 

обман. Правда зображення виражається в композиційній 

цілісності, причому «грація» – це краса окремого предмета, а 

«гармонія» – краса простору як нескінченно складного 

всесвіту [4, с. 69]. 

Отже, новітні художньо-педагогічні технології повинні 

будуватися на основі цілісної наукової теорії художньо-образного 

зображення, яке через композиційну завершеність і гармонію 

художнього твору доносить до глядача той глибокий внутрішній 

задум художника, який виник у результаті вивчення, 

узагальнення й розуміння ним навколишнього світу, простору, 

космосу. Реалістичність, грамотність і виразність такого 

художнього твору залежатиме від досвіду, внутрішньо-

емоційного, естетичного, культурного розвитку, життєвої позиції 

та спеціальних професійно-художніх умінь митця. Все це сповна 

відноситься не лише до професійної підготовки художників, а й 

до художньо-естетичного виховання дітей, учнів шкіл і вчителів 

образотворчого мистецтва. Адже саме школа має формувати 

культуру, розуміння й відчуття мистецтва, духовний світ дітей – 

майбутнього нашої України. 
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Леонид Бабенко 

ТЕОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА – ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

В статье рассматривается поиск художниками разных времен методов 

реалистичного изображения окружающего пространства средствами 

художественной выразительности и утверждения канонов, требований и 

законов изобразительной грамоты. Анализируется природа происхождения 

видимого объемно-пространственного образу зрительного восприятия 

окружающей действительности. Определяются художественно-

педагогические технологии обучения изобразительному искусству, которые 

основываются не только на монокулярном геометрическом методе построения 

прямолинейной системы ренессансной перспективы, но и на основе целостной 

научной теории художественно образного изображения с учетом физиологии и 

психологии естественного человеческого зрительного восприятия. 

Ключевые слова: обучение изобразительному искусству, восприятие и 

изображение пространства. 

 

Leonid Babenko 

THEORY OF ARTISTIC VIVID IMAGE OF SURROUNDING SPACE AS 

BASIS OF FINE ARTS STUDIES 

The article deals with the artists’ search of methods of realistic image of 

surrounding space by means of artistic expressiveness and claim of canons, 

requirements and laws of graphic deed. 

The evolution of development of different methods of realistic image of visible 

appearances of objective reality is traced: the usage of drawings methods of 

transmission of geometry of objective space in Ancient Egypt; the usage of color, 

rhythm and other artistic facilities, for the association of image of geometry of 

different objects on a plane in single space in the epoch of Antiquity and the Dark 

Ages; geometrical association of all image in the unique spatial appearance after the 

unique rules of construction of «linear prospect» in the Renaissance; on the basis of 

integral scientific theory artistically vivid image, through a composition completeness 

and harmony of artistic work, report to the spectator of that deep internal project of 

artist, which arose up as a result of study, generalization and understanding, by him 

outward things, space, space, on the modern stage.  

Nature of origin of visible image of the spatial volume of visual perception of 

surrounding reality is analyzed through the usage of drawing methods of construction, by 

imposition of separate visible image by every eye of object from the general point of 

fixing of both eyes on it, coming from circumstance that in a perspective projection 

both the human eyes perceive spatial appearance of surrounding reality 

independently, and an association flows in the human brain. 

A mechanism of physiology of surrounding space by the usage of mathematical 

calculations which enable to formalize the conclusions of psychology and give the 

algorithm of construction on the plane of picture of image of geometry of visible space 

is studied. 
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The artistic and pedagogical technologies of training  fine arts, which are based not 

only on the monocular geometric method of construction of straight system of the 

Renaissance perspective, but also on the basis of integral scientific theory of artistic shaped 

image taking into account physiology and psychology of natural human visual perception are 

determined 

Keywords:  fine arts studies, perception and image of space. 
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ПЕДАГОГІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ЕТИКА 

 

 

 

Борис Год, Олександр Єрмак 

м. Полтава 

 

ТЕАТРАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ ПОЛТАВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА 

 

У статті досліджується процес становлення й розвитку 

театральних традицій в одному з найстаріших вищих педагогічних 

навчальних закладів України. Коротко з’ясовується історичний шлях 

театральної художньої самодіяльності у виші, починаючи від перших 

невеликих драмгуртків до сучасних аматорських театральних колективів, 

якими нині керують професійні режисери. Висвітлюється діяльність 

жіночого театралізованого хорового ансамблю «Жінхоранс» та його 

керівника В. Верховинця, унікальної самодіяльної оперної студії під 

керівництвом П. Захарова та інших колективів. З’ясовується сучасний 

стан розвитку театрального мистецтва в Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. 

Ключові слова: театральні мистецькі традиції, аматорські 

драмгуртки, оперна студія, творчі засоби. 

 

Національна освіта ХХІ століття передбачає формування 

всебічно розвиненої особистості, здатної примножувати 

матеріальні й духовні цінності суспільства. Унікальні можливості 

щодо вирішення цього завдання має мистецька освіченість 

студентської молоді, цінний досвід і традиції якої надбав за свою 

історію Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка. 

Проблема мистецьких, у тому числі театральних традицій в 

педуніверситеті досліджується у статтях Л. Віцені, А. Чернової, 

опублікованих у місцевій періодичній пресі. Після проголошення 

незалежності України на вшанування жертв сталінських 

політичних репресій у збірнику «Реабілітовані історією»вміщено 

велику статтю Т. Василенка «Музика була його стихією і 

 © Б. Год, О. Єрмак,  2014 
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покликанням»про композитора, хореографа, етнографа, педагога, 

організатора й диригента жіночого театралізованого хорового 

ансамблю «Жінхоранс» В. Верховинця. Особливу цінність 

становлять опубліковані спогади ветеранів – учасників оперної 

студії Є. Деримарко і В. Снігуренко. Вони дали творчі 

характеристики керівникові студії П. Захарову, виконавцям 

головних ролей, включаючи голосові дані, здатність до творчої 

інтерпретації образного змісту різних опер. 

Мета статті – з’ясувати процес формування театральних 

традицій у Полтавському педагогічному університеті та їхнє 

продовження в наші дні. 

Мистецько-театральні традиції в Полтавському учительсь-

кому інституті – навчальному закладі, від якого бере свій початок 

сучасний національний педагогічний університет імені В. Г. Ко-

роленка – були закладені в 1914 – 1917 рр. викладачами 

малювання та співів – обов’язкових предметів, що вивчалися 

студентами. Малювання, каліграфію та креслення викладав 

К. Чигрик, випускник відділення живопису Київського худож-

нього училища. Обов’язки викладача співів виконував священик 

отець В. Клемент, про якого директор інституту О. Волнін 

(1914 – 1917 рр.) сказав: «исправен и аккуратен». Він був 

водночас і регентом студентського чоловічого хору [1, арк. 7]. 

У 1918 – 1921 рр. у Полтаві діяв україномовний історико-

філологічний факультет, студенти якого ставили вистави, 

співали, танцювали в аматорських гуртках «Просвіти».  

У квітні 1921 р. шляхом об’єднання учительського (з 1917 р. 

– педагогічного) інституту та історико-філологічного факультету 

утворюється вищий навчальний заклад – Полтавський інститут 

народної освіти (ІНО), кафедру мистецтвознавства в якому 

очолював В. Верховинець (Косів) (1880 – 1938 рр.). Він став 

одним із засновників факультету дошкільного виховання, 

першого студентського хору ІНО, кабінету мистецтвознавства. 

Втіленням новаторських ідей В. Верховинця стала організація в 

1930 р. художнього колективу нового типу – жіночого 

театралізованого хорового ансамблю «Жінхоранс». Метою його 

створення було виведення українського народного пісенного і 

танцювального мистецтва на естраду, протиставлення його 

панівному, тоді доволі сумнівному, репертуару, пошук нових 
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форм виконання фольклорного матеріалу, виховання молоді 

засобами української народної творчості. Відповідно до задуму 

засновника, колектив мав подавати пісню в театралізованому 

вираженні, тобто доповнювати її елементами хореографії та 

драматичної дії [5]. У 1932 р. ансамбль брав участь у зйомках 

першого українського звукового фільму «Коліївщина» 

І. Кавалерідзе, де В. Верховинець не тільки організував масовки 

(сцена весілля та інше), вдало використовуючи український 

фольклор, а й сам блискуче грав як актор, виступив у багатьох 

містах колишнього Союзу, а також за кордоном. У 1935 р. 

«Жінхоранс» став державним професійним мистецьким 

колективом України [7, с. 135]. Кращі традиції В. Верховинця 

продовжує нині український народний хор «Калина» (художній 

керівник – проф. Г. Левченко). На честь В. Верховинця на фасаді 

навчального корпусу №1 педагогічного університету встановлено 

меморіальну дошку, а на психолого-педагогічному факультеті з 

2000 р. діє кімната-музей В. Верховинця (громадський директор – 

доцент кафедри музики Н. Дем’янко), експозиція якого 

розповідає про людину, котра самовіддано поклала життя на 

олтар служіння мистецтву й своєму народу.  

Аматорські драмгуртки діяли на різних факультетах 

практично весь час функціонування університету. Так, у важкі 

повоєнні роки студенти ставили вистави – одноактівки, з якими 

виступали в госпіталях, дитячих будинках, школах, а також у 

колгоспах і радгоспах. Особливою популярністю користувалася 

п’єса «Земля гуде» за мотивами повісті О. Гончара. Велику 

турботу про розвиток художньої самодіяльності виявляв ректор 

педінституту М. Семиволос. При ньому в другій половині 50-

х рр. минулого століття успішно працювали жіночий і чоловічий 

хорові ансамблі, оркестр, які під керівництвом викладача 

Полтавського музичного училища М. Ключника поставили п’єсу 

Т. Шевченка «Назар Стодоля».  

Активним учасником та організатором театральної 

художньої самодіяльності в 1954 – 1959 рр. був студент історико-

філологічного факультету Є. Колганов. Він мав неабиякі 

природні акторські здібності, які проявив ще під час служби в 

армії. Командування військової частини навіть збиралося 

направити його до Ленінграду на курси начальників клубів, однак 
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після демобілізації юнак вступив до Полтавського педінституту. 

Його, студента-першокурсника, обрали членом комітету 

комсомолу, відповідальним за культмасову роботу. Тоді ж Євген 

створив драматичний гурток за участю багатьох викладачів і 

студентів. Аматори поставили кілька вистав, серед них: 

«Женитьба» М. Гоголя, «Любов Ярова» К. Терньова, «Весілля в 

Малинівці» Б. Олександровича. Після закінчення педінституту 

Є. Колганов пов’язав свою долю з професійним театром: працю-

вав директором Полтавського музично-драматичного театру 

імені М. В. Гоголя, Київського театру опери, отримав почесне 

звання «заслужений працівник культури України» [2, арк. 8]. 

Про високий рівень самодіяльного театрального мистецтва в 

Полтавському педінституті свідчить діяльність у 1969 – 1974 рр. 

оперної студії під керівництвом П. Захарова. Ідея її створення 

належить завідувачу кабінетом естетичного виховання, палкому 

прихильникові класичного мистецтва А. Волоку. У 1963 р. він 

закінчив історико-філологічний факультет за спеціальністю 

«російська мова, література та співи», мав хороші організаторські 

здібності, понад десять років обирався головою студентського 

профкому. Деякою мірою ця ідея була, як то кажуть, «божевіль-

ною», бо педінститут – не консерваторія і не театральне училище, 

де легко можна знайти виконавців головних ролей із 

відповідними вокальними й драматичними здібностями. 

Спочатку керівництво педінституту (ректор М. Семиволос) 

ідею про створення оперної студії сприйняло скептично. Тоді 

А. Волок звернувся за підтримкою до директора Полтавського 

державного музично-драматичного театру імені М. В. Гоголя, 

свого доброго товариша ще зі студентських років Є. Колганова. 

Той відгукнувся на пропозицію створити оперну студію при 

рідному виші й пообіцяв сприяти її роботі. Спершу Є. Колганов 

залучив до цієї роботи колишнього провідного актора П. Захаро-

ва, який нещодавно вийшов на пенсію і ще мав добре здоров’я та 

невичерпаний до кінця талант актора і співака. Він дав згоду на 

керівництво студією. А. Волок, П. Захаров і Є. Колганов змогли 

переконати М. Семиволоса в тому, що в інституті є досить 

талановитих співробітників і студентів для постановки опери. 

Свою роботу оперна студія розпочала у вересні 1969 р. з 

вистави «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. 
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Самодіяльні актори працювали з великим ентузіазмом, не 

шкодуючи ні сил, ні часу, аби показати виставу на обласному 

фестивалі театральних колективів. Репетиції проводилися майже 

щодня. П. Захаров був чудовим організатором і талановитим 

режисером, м’яко й ненав’язливо керував репетиціями, 

допомагаючи аматорам створювати живі й колоритні образи.  

Перший спектакль відбувся 16 лютого 1970 р. на сцені 

Полтавського музично-драматичного театру при переповненій 

залі, хоча вхід був платним (50 копійок, щоб принаймні частково 

оплатити оренду приміщення театру). Піврічна напружена робота 

колективу дала очікувані результати.  

Головну роль Івана Карася блискуче, майже професійно 

виконав А. Волок. Згодом за виконання ролі Карася він отримав 

почесну грамоту Міністерства культури УРСР та безкоштовну 

туристичну путівку за кордон. Дружину Карася Одарку зіграла 

випускниця філологічного факультету Полтавського педінсти-

туту 1969 р., лаборант кафедри педагогіки Є. Деримарко. Вона 

мала лірико-драматичне сопрано широкого діапазону («ля» малої 

октави – «мі бемоль» третьої октави). Образ Оксани майстерно 

створила випускниця Харківського державного інституту культу-

ри 1967 р., керівник гуртка сольного співу та ансамблю «Гаудеа-

мус» інституту А. Донська. В її грі вражали щирий ліризм і 

поетичність. Роль молодого козака успішно зіграв заочник 

історичного факультету, поет-сатирик О. Білан. Студент ІІ курсу 

історичного факультету В. Пулинець виконував у спектаклі ролі 

Султана та Ібрагіма-Аги. Він мав красивий баритон, артистичну 

зовнішність – високий зріст, атлетичну статуру, красиве обличчя. 

Злагоджено прозвучали масові сцени, в яких були зайняті 

жіночий хоровий ансамбль, хор і танцювальний колектив 

інституту. Успіхові вистави сприяла копітка робота 

концертмейстера Н. Свідерської і балетмейстера П. Кизима. 

Директор театру Є. Колганов зробив все для успіху вистави. 

Самодіяльним акторам було надано сцену, необхідний реквізит, 

декорації, костюми. Оркестр театру (диригент І. Раух) 

забезпечував музичний супровід спектаклю. 

Гру акторів-аматорів публіка сприйняла тепло, активно 

реагувала на репліки героїв, переривала дійство гучними 

оплесками і вигуками «Браво», а наприкінці вистави весь зал 
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аплодував стоячи та скандував хвилин двадцять: «Мо-лод-ці!» 

Об’єднавши зусилля всіх учасників вистави, режисер П. Захаров 

зумів яскраво виявити оптимістичне, народне начало твору. 

Окрилений успіхом, у 1970 – 1971 н. р. П. Захаров вирішив 

поставити оперу М. Лисенка «Наталка Полтавка». На той час 

склад оперної студії дещо змінився, довелося залучати нових 

акторів. Роль Наталки дісталася Є. Деримарко. Її гру професійні 

актори оцінили так: «Оце була справжня Наталка Полтавка – 

проста, щира, добра, не спесива». Вона й справді полтавка, бо тут 

народилася, прожила все своє життя й виховувалась на традиціях 

давнього міста, тому за характером вона була схожа на свою 

героїню. Складніше було з роллю Терпилихи. В оперній студії 

кандидатки на виконання цієї ролі не знайшлося. І тут 

з’ясувалося, що в інституті працює гарна співачка і драматична 

актриса – доцент кафедри української літератури О. Ганич. Вона 

мала теплого тембру ліричне сопрано природної постановки. 

Грати поруч із цією надзвичайною жінкою і акторкою було й 

легко, і важко водночас, бо вона жила горем і проблемами своєї 

героїні. Роль Петра виконав заочник О. Білан, Миколи – 

А. Волок. Виборного Макогоненка зіграв сам П. Захаров, який 

неодноразово виконував цю роль на сценах театрів України та за 

її межами. Роль возного Тетерваковського отримав третьокурс-

ник історичного факультету В. Пустовойтов. 

Напружена робота над оперою тривала понад рік. Вистава 

відбулася двічі – на сцені Полтавського театру (12 квітня 1972 р.) 

та в міському Будинку культури.  

Третім спектаклем П. Захарова була опера М. Аркаса 

«Катерина» за мотивами поеми Т. Шевченка. Головну роль 

виконала Є. Деримарко, Івана – випускник історичного 

факультету В. Пулинець. Його Іван – справжній «москаль», 

красень-джигун, запопадливий, веселий, жартівливий (в І дії), 

пихатий, жорстокий, цинічний (у ІІІ дії). Єдиний спектакль 

«Катерини» відбувся у квітні 1973 р. в актовому залі старого 

навчального корпусу педінституту. Майже весь реквізит актори 

принесли з дому. Незважаючи на всі негаразди, аматори зіграли 

свої ролі захоплено, проникливо, тому слухачі прийняли виставу 

тепло, зі сльозами на очах. 
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П. Захаров також мріяв поставити оперу П. Чайковського 

«Євгеній Онєгін», репетиції якої розпочалися в січні 1971 р. 

Партію Тетяни мала виконувати асистент кафедри української 

мови В. Снігуренко – випускниця філологічного факультету з 

додатковою спеціальністю «Музика». На роль Євгенія запросили 

студента історичного факультету М. Герасименка, відомого в 

місті співака-аматора (зараз – заслуженого працівника культури 

України, доцента кафедри педагогічної майстерності 

університету). У квітні на інститутському концерті Снігуренко та 

Герасименко виконали одну сцену з опери. На жаль, цей концерт 

був останньою крапкою в діяльності оперної студії. П. Захаров 

почав тяжко хворіти, А. Волок і Є. Деримарко звільнилися з 

інституту, змінилося керівництво вишу. Ректор М. Семиволос 

пішов на заслужений відпочинок. На посаду призначили 

професора О. Зубаня, який до оперної студії ставився байдуже. 

Іншої оперної студії вже не набирали… [6, с. 177, 178, 182, 183]. 

У 1960 – 1970-ті рр. серед молоді популярними стали клуби 

веселих і кмітливих (КВК). У педінституті постійно проводилися 

міжфакультетські змагання КВК. Загальноінститутська команда, 

очолювана студентом природничого факультету Ю. Самусенком 

(нині – доцент кафедри хімії), не раз посідала І місця в боротьбі 

команд КВК вищих навчальних закладів Полтави. На базі КВК і 

першоквітневих свят гумору в інституті виник молодіжний театр 

«Екстемік», який тривалий час очолювала В. Власова. Студенти 

Ю. Бардін, О. Новак, О. Тютюнник та інші вважали, що це не 

просто театральний колектив, а велика дружня сім’я, в якій 

кожного цінують і розуміють [2, арк. 51-53]. 

Починаючи з 1975-го, щороку 1 квітня рівно о 19 год. 13 хв. 

відкриває свої двері гуморина на фізматі. Згадує доктор фізико-

математичних наук, професор О. Руденко: «Мені, як деканові, 

випала роль постачальника матеріалів для гуморини. Знайшлися 

шефи на підприємствах, як тепер кажуть  «інвестори», й 

невдовзі ми мали масу паперу, фарб, пензлів, тканини для 

костюмів. І пішла робота!» Бригада з 40-50 студентів підготувала 

парад гумористичних малюнків. У всіх трьох навчальних 

корпусах на дверях кожної аудиторії чи кабінету закріпили ці 

міні-шедеври і нарешті 19.13! Як знахідки художників, так і 

сценарії ніколи не дублюються. Невід’ємною рисою жартівливих 
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конкурсів є залучення до них викладачів. 1 квітня вони міняються 

ролями зі студентами. Доценти слухняно відповідають на 

запитання й отримують на сцені своєрідні оцінки: кумедні 

сувеніри, пам’ятні подарунки з гумористичним підтекстом. 

Приміром, одного разу заступникові декана вручили яблуко 

сорту Ньютонівка.  

О. Руденко згадує ще одну гуморину: «Її тематикою було, 

здається, «Світостворення». У вестибюлі декорація: скелі, на 

сходах здоровенні сліди «пітекантропа», який «проривався» через 

паперові скелі, залишивши окреслення свого тіла. Сліди ведуть 

на другий поверх до дверей, на яких написано «Декантроп». 

Левова частка жартів чомусь найчастіше випадала мені. Та з 

незрівнянно більшим успіхом студенти кепкували над своїми 

однолітками-сплюхами, «хвостистами». З особливим блиском цю 

тему показали студенти мовою балету в “Драмі біля озера 

самопідготовки”». 

Не одне покоління гумористів змінилося, але «стариків», 

тих, що грали в гуморині в 1970 – 1990-ті рр., завжди 

запрошували. Вони теж готували свої номери та ще й задавали 

тона. Так, на «Гуморині-25» першокурсник В. Ковалевський 

прийняв естафету з рук батька – вчителя фізики гімназії №33 

м. Полтави. Гумористами фізико-математичного факультету 

довгі роки керувала заступник декана з виховної роботи 

І. Слюсар – директор вишівської команди КВК «Фіма», що стала 

популярною в Україні [8, с. 34]. 

Гідні уваги театральні традиції має факультет філології та 

журналістики. Тут діє студентський колектив «Факультет-F» – 

лауреат Міжнародного конкурсу «Зоряний олімп» (2012), 

Всеукраїнського конкурсу-фестивалю на краще виконання творів 

Олени Теліги (2002, 2005), неодноразовий дипломант обласних 

міжвузівських фестивалей-конкурсів «Студентська весна». Його 

історія розпочалася в 1970 р., коли доцент кафедри української 

літератури, учасниця Великої Вітчизняної війни О. Ганич 

очолила драмгурток факультету. Невипадково в його репертуарі 

переважали твори про героїчну боротьбу полтавців із німецько-

фашистськими загарбниками. З-поміж студентів-акторів 

виокремлювалися М. Степаненко (нині – ректор ПНПУ іме-

ні В. Г. Короленка) та Г. Вінниченко. 
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У 1986 – 1995 рр. колективом керувала викладачка 

української літератури Г. Радько, якій передала О. Ганич свій 

багатий досвід. Поряд працювали студенти українського та 

російського відділень. Репертуар гуртка значно розширився та 

потребував від студентів акторських, музичних, хореографічних 

здібностей. Так, вистава «Москаль-Чарівник» І. Котляревського, 

«Назар Стодоля» Т. Шевченка сповнені музики. Прекрасно грали 

Ю. Андріївський, Л. Дворник, О. Дроботенко, О. Кірій, Н. Рак, 

С. Шевченко. Над пластикою й хореографією працювали 

студенти з хореографічною підготовкою, зокрема, С. Зезекало, 

Л. Легата. Гурток виступав у полтавських школах. Неабиякий 

успіх у глядачів мали вистави, поставлені Г. Радько в стилі 

модерн за творами Т. Шевченка «І на оновленій землі...», 

О. Гончара «Собори душ своїх бережіть», М. Рильського «Поезія 

і митець», за романом у віршах Л. Костенко «Берестечко» 

поставлено спектакль «Я вибрала долю собі сама». 

З 1998 р. за ініціативи декана факультету Н. Хоменко гурток 

переформатовується на студентський театр «Факультет - F». 

Початком нового етапу в історії драматичного гуртка філфаку 

стала вистава студента-актора І. Дудки «Мене потрібно вбити» за 

п’єсою М. Куліша «Маклена Граса», поставлена доцентом 

Г. Радько, яка повернулася з аспірантури. З-поміж акторів 

відзначалися І. Денисенко, І. Дудка, Н. Кирієнко, О. Козлов, 

Д. Купченя, Н. Олефір. Репертуар театру складали метафоричні, 

символічні та психологічні твори. 

Особливо успішною і продуктивною була діяльність 

«Факультету - F» під орудою Г. Чернявської – відомого в місті 

режисера народного «Театру на Павленках» Палацу культури 

ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод». Вона завжди 

підкреслювала, що філологи близькі їй по духу: «Мені приємно 

зустрічатися з цими молодими людьми – майбутніми педагогами. 

Вони відповідальні, мають чудову пам’ять, із ними легко 

працювати... Театр – то кафедра життя...». 

2002 – 2011 рр. – доба розквіту театру. Сім різножанрових 

вистав підготувала Г. Чернявська зі своїми вихованцями: 

трагікомедію Г. Запольскої «Мораль пані Дульської» (2003), 

ліричну драму за п’єсою полтавської письменниці О. Кравченко 

«Ладо моє» (2004), поетичну виставу за творами В. Симоненка 
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«Я воскрес, щоб із вами жити...», драматичну поему О. Олеся 

«Ніч на полонині» (2006), за романом І. Шоу «Люсі Краун» у 

перекладі Я. Стельмаха «Так закінчилось літо» (2007, 2008); 

водевіль В. Сологуба «Біда від ніжного серця» (2008); поему Лесі 

Українки «Одержима» (2010, 2011). Крім цього, підготовлені малі 

театральні форми: балада Т. Шевченка «Тополя», твори 

В. Симоненка «Русалка» та «Вино з троянд», містерія «Христове 

воскресіння: Любіть один одного, як я полюбив вас...» [2, арк. 81-

83]. Так, Л. Віценя писала в обласній газеті «Зоря Полтавщини»: 

«Можна хіба дивуватися, що нагадати про неї, пані Дульську, так 

доречно і вчасно взявся саме студентський театр «Факультет - F» 

із Полтавського державного педагогічного університету. Вистава 

на три дії у переповненому залі пройшла немовби на одному 

подиху, глядачі навіть від антракту відмовилися, аби не 

переривати дійства. І перше, що подумалось: цей спектакль, у 

цьому виконанні можна пропонувати не тільки студентській 

аудиторії, а й усім полтавцям» [4, с. 3]. 

Сьогодні театр відкрив нову сторінку творчості разом із 

новим керівником О. Йосипенко – професійним режисером 

масових свят, ученицею майстерні народного артиста України 

Б. Шарварка. Вона створила творчий колектив із філологів 

українського відділення, журналістів, студентів психолого-

педагогічного факультету. За два роки було підготовлено вистави 

«Горьківці» за мотивами «Педагогічної поеми» А. Макаренка 

разом із студентським театром «Фабула» історичного факультету, 

«Тарасова доля» за п’єсою Б. Стельмаха «Тарас».  

Сьогодні історію театру створюють студенти В. Білоусько, 

С. Білоцерківець, К. Крохмальна, Л. Халявка на чолі з керівником 

О. Йосипенко, директором театру Г. Радько, постійним 

звукооператором О. Яковенком, стилістом і дизайнером програм, 

доцентом кафедри журналістики Г. Кудряшовим. Плідно 

співпрацювали з «Факультетом - F» звукорежисери Р. Білишко й 

О. Сулима. Театр має тісні зв’язки з народним самодіяльним 

ансамблем імені П. Бакланова «Жива вода» (художній керівник – 

Л. Бакланова), фольклорним гуртом «Стрибожі внуці», 

Полтавським обласним академічним музично-драматичним 

театром імені М.В. Гоголя, «Театром на Павленках» [2, арк. 90]. 
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Літературно-мистецький театр-студія «ГЛОБУС» існує на 

факультеті філології та журналістики з 1994 р. (офіційну назву 

отримав 2004 р. за пропозицією декана факультету Н. Хоменко). 

Його художній керівник – заступник декана з навчальної роботи, 

доцент кафедри світової літератури Н. Тарасова, яка вимогливо 

ставиться до репертуару, підтримує оригінальні ідеї та творчу 

фантазію учасників студії. У репертуарі «Глобусу» твори 

зарубіжних і вітчизняних митців: О. Бомарше, В. Винниченка, 

М. Гоголя, О. Кобилянської, Лесі Українки, О. Пушкіна, 

Л. Філатова, Д. Фонвізіна, І. Франка та ін. До значного творчого 

доробку колективу входять театральні етюди, мініатюри, музичні 

номери, літературні читання, що демонструються на 

факультетських, університетських і міських заходах.  

У театрі близько 50 постійних учасників: М. Батуріна, 

О. Бублик, А. Гаврилов, О. Гаєвий, О. Коломієць, А. Коновалов, 

С. Кулинич, Д. Мостова, Д. Назаренко, М. Промська, Д. Тремель, 

В. Шафрановський, Ю. Шпунтова та ін.; хореограф – студент 

іноземного відділення факультету А. Коломієць, художник – 

студентка українського відділення Ю. Сухопарова. Зі словами 

вдячності згадують глобусівці перших режисерів І. Гредасову, 

Т. Донцову, О. Летинську, О. Суптелю, Ю. Юрченко; акторів 

Д. Бутенко, В. Васіна, М. Вовченко, М. Войтенко, К. Гаркот, 

О. Гедзюка, З. Гонтар, Ю. Дейнеку, Д. Дубровіна, А. Кривошап-

ка, С. Куща, О. Лозовську, Д. Мацуцьку, М. Міцюк, О. Некрута, 

Є. Одінокова, Ю. Олійника, В. Положишник, В. Приймак, 

Д. Прокопова, Н. Прядко, С. Рибалку, М. Семенець, Р. Стромила, 

М. Тодінга, М. Точілкіна, В. Улибіна, О. Чигринця, С. Чорномаза, 

В. Щербину та багатьох-багатьох інших [2, арк. 93]. 

Традиційним стало проведення щорічного Шекспірівського 

фестивалю «Життя – це вічна гра», в якому першокурсники 

факультету філології та журналістики – і головні діючі особи, і 

постановники, і сценаристи, і танцюристи, і співаки, і музиканти, 

і художники, і поети… За рішенням кафедри світової літератури 

студенти-переможці різних номінацій Шекспірівського фести-

валю отримують додаткові бали до екзамену з курсу «Історія 

зарубіжної літератури: Середньовіччя. Відродження». 

Талановита молодь навчається на психолого-педагогічному 

факультеті, де на професійному рівні готують учителів музичного 
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й образотворчого мистецтв, хореографії та культурології, які 

вивчають цикл театрознавчих дисциплін: «Історія мистецтв», 

«Режисура художньо-масових дійств», «Менеджмент індустрії 

дозвілля» тощо. Не дивно, що на факультеті працює театр 

естрадних мініатюр «ФРЕШ» (керівник – доцент кафедри 

природничих і математичних дисциплін А. Петрушов).  

Арсенал творчих засобів колективу досить різноманітний. У 

виступах використовуються тестові жарти, танцювальні, музичні, 

пісенні номери, мініатюри, елементи пантоміми, синхробуфо-

нади. Вистави колективу демонструють найкращі творчі 

розробки як КВНівського стилю, так і класичних СТЕМівських 

мініатюр. Основа студентського театру – колективна творчість. 

Коли сценарист, режисер, художник, звукооператор і актор 

стають повноцінними співавторами, спектаклі СТЕМу 

перетворюються на мистецтво.  

Сценічна культура, акторська майстерність, високий смак у 

доборі сценарних текстів, іскрометний гумор визначають творче 

обличчя «ФРЕШ». Мета його роботи – розвиток творчих 

здібностей, організація дозвілля серед студентів психолого-

педагогічного факультету, формування здорового способу життя, 

задоволення культурних потреб студентів, викладачів і 

співробітників. Колектив – багаторазовий дипломант І та ІІ 

ступенів обласного конкурсу «Студентська весна» [2, арк. 97]. 

Із 1980-их рр. на психолого-педагогічному факультеті діє 

«Театр казок» – конкурс-фестиваль студентської творчості, на 

якому всі учасники мають реальну можливість розкрити 

акторські здібності як складову педагогічної майстерності. У 

«Театрі казок» студенти набувають досвіду організації та 

проведення позаурочних виховних заходів, відпрацьовують 

технології спілкування з дитячою аудиторією. На конкурс казки 

запрошують учнів початкових класів Полтави та Полтавського 

району. Наприклад, з 2003 р. «Театр казок» щорічно збирає на 

новорічне свято близько 3000 дітей. Загальний сценарій «Театру 

казок» побудовано за принципом «спектакль у спектаклі». 

Конкурс проводиться в номінаціях, що відповідають віковій 

категорії дітей, із якими в майбутньому працюватимуть студенти: 

краща казка для дошкільників і дітей молодшого шкільного віку, 

краща казка для підлітків і старшокласників, краща мистецька 
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казка (додаткові номінації: найкращі сценарій, режисура, 

акторська майстерність, музичне оформлення, художнє 

оформлення, чоловіча або жіноча роль) [2, арк. 99]. 

Те, що навчальний предмет можна опанувати не лише під 

час лекції чи семінарського заняття, але й на театральній виставі, 

переконливо довели на історичному факультеті, де чотири роки 

діє студентський театр «Фабула». Засновник і режисер театру – 

доктор педагогічних наук, професор кафедри всесвітньої історії 

та методики викладання історії І. Цебрій. Ідея створення театру 

виникла під час тижня історичного факультету в 2005 р. 

Призначення театру – знайомити студентів із віддаленими куль-

турно-історичними засобами драматичного дійства, глибше 

розкрити певну епоху. На першому виступі колективу 12 квітня 

2006 р. показано фрагменти з середньовічних драматичних творів 

та імпровізована сценка «Таверна «Чорний баран»», присвячена 

великому французькому поетові ХV ст. Ф. Війону. Наступного 

навчального року театр представив на всеукраїнському конкурсі 

студентського театрального мистецтва «Мельпомена –2006» 

(Дніпропетровськ-Павлоград) трагедію Б. Джонсона «Тричі 

перепливти Темзу» й одержав три дипломи: лауреата ІІІ ступеня 

в номінації «За кращий акторський ансамбль і режисуру», 

І ступеня в номінації «За краще музичне оформлення драматич-

ного твору», студент О. Федюн став лауреатом ІІ ступеня в 

номінації «Кращий актор класичного жанру».  

Протягом восьми років творчої діяльності театр 

репрезентував понад 20 вистав: «Гастінгс» Дж. Роуслі, «Хан 

Аспарух» Б. Калайкова, «Постріл у Голівуді» Дж. Макнот, 

«Графиня Лодзинська» Ж. Дюфура, «Коли єпископу вклонявся 

папа римський» Дж. Реале, «Орфей великого Неаполя» Ф. Різе, 

«Дініш Лабрадор» Р. Менендеса Підаля, «Нефертіті, цариця 

Єгипту» Арділи-І-Арділи, «Нехай не зникне княжий рід» 

В. Пандича, «Симпозіум у царя Олександра» за романом 

І. Єфремова «Таїс Афінська». «Фабула» – лауреат конкурсів 

драматичного мистецтва: міжнародних – «Театральні горизонти-

2010» (Київ, І премія), «Світло – життя – любов» (Полтава-

Мюнхен, 2010, І премія), «Рампа» (Дніпропетровськ, ІІІ премія); 

всеукраїнських – «Весняна фантазія» (Суми, 2010, ІІІ премія), 
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«Слобожанська фантазія» (Суми, 2014, ІІ премія), регіональний 

конкурс «Золота пектораль» (Полтава, 2008, І премія). 

Як бачимо, мистецтво театру активно впливає на духовний 

світ майбутніх педагогів. Тому в Полтавському педуніверситеті 

завжди значна увага приділялася розвитку театральної художньої 

самодіяльності. Змінювалися покоління аматорів, удосконалю-

валися форми й методи залучення студентів до театральної 

творчості. Ці добрі традиції примножуються сучасними виклада-

чами та студентами національного навчального закладу України, 

який на державному рівні відсвяткував 100-літній ювілей.  
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Борис Год, Александр Ермак 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ПОЛТАВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО 

В статье на основе анализа архивных документов всесторонне 

исследуется процесс становления и развития театральных традиций в одном 

из старейших высших педагогических учебных заведений Украины. Коротко 

освещается исторический путь театральной художественной 

самодеятельности в вузе, начиная от первых небольших драматических 

кружков до современных любительских театральных коллективов, которыми в 

настоящее время руководят профессиональные режиссеры. Раскрывается 

деятельность известного на Украине и за ее пределами женского 

театрализованного хорового ансамбля «Жинхоранс» и его руководителя 

В. Верховинца; молодежного театра «Экстемик»; уникальной самодеятельной 
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оперной студии при Полтавском пединституте под руководством П. Захарова 

(1969 – 1974), который осуществил постановки художественных шедевров 

М. Аркаса, С. Гулака-Артемовского, Н. Лысенко, П. Чайковского; а также 

организатора театральной художественной самодеятельности Е. Колганова 

(1954 – 1959). Анализируется современное состояние театрального искусства 

на разных факультетах педагогического университета: физико-

математическом («Юморина»), факультете филологии и журналистики 

(«Факультет-F», «ГЛОБУС», Шекспировский фестиваль первокурсников 

«Жизнь – это вечная игра»), психолого-педагогическом (театр эстрадных 

миниатюр «ФРЕШ», конкурс-фестиваль студенческого творчества «Театр 

сказок») и историческом («Фабула»). 

Ключевые слова: театральные художественные традиции, 

любительские драмкружки, оперная студия, творческие средства. 

 

Borys Hod, Aleksandr Ermak 

THEATRICAL TRADITIONS OF POLTAVA V.G. KOROLENKO 

NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

On the basis of analysis of archival documents the process of formation and 

development of theatrical traditions in one of the oldest higher educational institutions 

of Ukraine is comprehensively explored. The historical path of theatrical amateur 

performances in the university, from the first small theatrical groups to modern 

amateur theater collectives, which are currently run by professional directors, is 

briefly highlighted. Activities of the famous in Ukraine and abroad female theatrical 

choral ensemble «Zhynkhorans» and its leader V. V. Verkhovynets; youth theater 

«Ekstemik»; unique amateur opera studio at Poltava Pedagogical Institute under the 

direction of P. Zakharov (1969 – 1974), who staged artistic masterpieces of M. Arkas, 

S. Hulak-Artemovskyi, M. Lysenko, P. Chaikovskyi, as well as organizer of theatrical 

amateur performances E. Kolganova (1954 – 1959) are revealed. The current state of 

the theatrical art in different faculties of pedagogical university: Faculty of Physics 

and Mathematics («Yumoryna»), Faculty of Philology and Journalism («Faculty-F», 

«Globus», Shakespeare Festival of freshmen «Life is an eternal game»), Faculty of 

Psychology and Pedagogy (theater of pop miniatures «FRESH», contest-festival of 

student creativity «Theatre of Fairy Tales») and Faculty of Historiy («Fabula») is 

analyzed. 

Keywords: theatrical and artistic traditions, amateur drama club, opera studio, 

creative means. 
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УДК 378.7:63(0)“3”          Ірина Цебрій, 

м. Полтава 

 

ЗНАЧЕННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

ТА МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА 

СТАРОДАВЬОГО ЄГИПТУ 

 

У статті на основі сучасних досліджень учених-єгиптологів і 

музикознавців проаналізовано значення музичного мистецтва в житті 

суспільства Стародавнього Єгипту, висвітлено новітні погляди на 

сакральне знання стародавньої цивілізації, простежено основні напрями в 

розвитку професійної єгипетської музики. У дослідженні писемних і 

матеріальних пам’яток Єгипетської цивілізації виявлено стан розвитку 

хейрономії – древньої науки диригування, показано роль жерців і «шістьох 

будинків» (єгипетських відомств) у цілеспрямованій підготовці 

музикантів-професіоналів і розвитку музичної освіти. У статті визначено 

історичні періоди, впродовж яких відбувалися якісні зміни в музичному 

мистецтві й еволюції музичних інструментів. Доведено, що поглиблення 

знань про єгипетську цивілізацію в ХХІ столітті вимагає від дослідників 

серйозного переосмислення всього накопиченого на сьогоднішні писемного 

матеріалу та матеріальних пам’яток. 

Ключові слова: єгиптологія, цивілізація, музичне мистецтво, 

музична освіта, древня традиція, сакральне знання.  

 

Вивчення історії древньоєгипетської цивілізації постійно 

оновлюється не лише тому, що стародавня земля цієї країни 

містить у собі ще багато незнайдених пам’яток, а тому, що й 

відомі нам пам’ятки не до кінця досліджені й розгадані та 

підносять сучасним дослідникам сюрпризи в новому прочитанні. 

Здавалося б, 20-30-ті роки ХХ століття проставили всі крапки над 

«і» в дослідженні історії династій фараонів. Проте, як ми 

спостерігаємо, підручники, що були написані в ці часи, на 

сьогодні застарілі, бо є джерелом суб’єктивного бачення подій 

єгипетської історії вченими ХІХ – першої половини ХХ століть. 

Професійно-аналітичне дослідження пластів музичного 

мистецтва Стародавнього Єгипту почалося із праць німецького 

вченого Курта Закса – визначного музикознавця з різносторон-

німи інтересами. Найбільш цінні його роботи з історії 

стародавньої музичної культури, що публікувалися свого часу й 
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слов’янськими мовами в різних часописах і наукових збірни-

ках [3]. Єгипетська культура розглядалася на трьох міжнародних 

конференціях єгиптологів, які відбулися в 2004, 2009, 2012 рр. за 

представництва вчених більшості країн світу [2]. Новітнім питан-

ням єгиптології, частковому перегляду релігійної та суспільної 

історії стародавньої цивілізації присвячені монографії Я. Ассмана 

та І. Канцельсона [1; 5]. Проблема повернення найцінніших арте-

фактів стародавнього єгипетського мистецтва з європейських, 

американських музеїв і приватних колекцій розглядається в 

статтях і зверненнях єгипетського вченого З. Хавасса [9].  

Автор статті ставить за мету проаналізувати значення 

музичного мистецтва та музичної освіти в суспільному житті 

Стародавнього Єгипту за даними наукових і пошуково-

дослідницьких праць учених-сходознавців.  

Єгипетська цивілізація була значно глибиннішою й 

потужнішою, ніж нам змальовує наша уява. Ми й на сьогодні не 

маємо чіткої відповіді на те, як древні єгиптяни користувалися 

законом гравітації, як вони добували й використовували 

електроенергію, як їм удалося побудувати піраміди, сонячні 

храми, грандіозні стели. Археологи ще не знайшли (а можливо 

вже й не знайдуть) достатньої кількості писемних пам’яток, щоб 

повною мірою відтворити досягнення єгипетської медицини, всі 

секрети стародавніх анестезіологів і хірургів, хоча ми й уявляємо, 

що вони були майже фантастичними [1, c. 8]. 

Дуалізм мислення єгиптян полягав в особливому розумінні 

ними світу, що знайшло відображення в двоїстому характері 

влади, у протиставленні чорної землі та білого піску пустелі, 

Верхнього й Нижнього Єгипту. Це мислення залежало від двох 

принципів магічного відчуття світу, бо походило від взаємо-

зв’язку в розумінні єгиптян між самим предметом і його 

визначенням. Тому для єгипетської міфології в історіях про 

створення світу характерна специфічна «гра слів», але мова 

впорядкувала їх. Зображення живої істоти, що обов’язково 

супроводжувалося написом її імені, стало також роздвоєним. 

Інтуїтивне переконання розміщувати реальність у рамках 

тривких вербальних і графічних символів, щоб закріпити її за 

допомогою однієї з вищих форм чаклунства, – ось основна риса 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2014. Вип. 8 

67 

єгипетської культури, яка пояснює природу її дивних пам’яток і 

написів. 

Знання в Древньому Єгипті були сакральними, бо їх збері-

гала каста жерців і той, хто в неї вступав, ставав «посвяченим», 

тобто таким, який зберігає таємницю всіх учених секретів. 

Знання приховувалися від народу, бо вважалося, що вони можуть 

лише зашкодити могутності та стабільності самої держави. 

Музична культура Єгипту є одним із найцікавіших явищ 

світової цивілізації. Її витоки сягають періоду 4000 років до н.е. – 

епохи виникнення, розвитку та розквіту цивілізації 

Стародавнього Єгипту. Більш пізні місцеві традиції вступили в 

тісну взаємодію з елементами інших музичних культур: у процесі 

еволюції на музику Єгипту впливали тропіко-африканські, греко-

римські, аравійські, іспано-андалузькі, перські, турецькі та інші 

музичні традиції [3, c. 19]. 

Про велике значення музики в громадському житті Єгипту 

говорять численні барельєфи й розписи із зображенням інстру-

менталістів і співаків, починаючи зі Стародавнього царства 

(ІІІ тис. до н. е.). Музика супроводжувала трудові процеси, масові 

святкування, релігійні обряди, а також дійства, пов’язані з 

культом богів Осіріса, Ісіди й Тота, вона звучала на урочистих 

церемоніях і під час палацових розваг. Із глибокої давнини існу-

вало в Єгипті мистецтво хейрономії, що поєднувало диригування 

хором і «повітряний» нотний лист (єгипетською мовою – «співа-

ти», буквально – «виробляти рукою музику»). В єгипетських хра-

мах спочатку звучав одноголосний спів, проте, в епоху Серед-

нього царства (ХХІ – ХVІІІ ст. до н. е.) починає зароджуватися 

багатоголосся на основі антифонного співу (переклички двох 

хорів) та респонсарію (діалогу хору й соліста). У період Нового 

царства (ХVІ – ХІ ст. до н. е.) при дворі фараона поряд із 

місцевою капелою жерців-співаків уводиться сирійська капела. 

Активно почала розвиватися й військова музика [4, c. 767]. 

Коли у храмах з’явився хоровий спів, то відразу він вимагав 

скерованих дій. Так виникла музична наука хейрономія, про яку 

ми згадували вище. Хейрономи (диригенти) керували хором за 

допомогою умовних рухів рук, пальців, голови, міміки. На 

обличчя хейронома було дуже неприємно дивитися під час так 

званого «диригування» через постійні «керівні» гримаси очима, 
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ротом, щоками. Перший хейроном, який увійшов у історію, 

звався Не Кауре (ІІІ тис. до н. е., Стародавнє царство).  

Професія музиканта в Стародавньому Єгипті вважалася 

почесною, бо музичному звуку надавали священної магічної 

сили. Музику називали «хі», що єгипетською мовою означало 

найвище задоволення. У Єгипті та Месопотамії професійні 

музиканти прирівнювалися до богів і їм дозволяли сидіти в 

присутності правителя (в даному випадку – фараона). 

За словами грецького дослідника Діодора, єгиптяни були 

особливими поціновувачами музики. Зображення на пам’ятниках 

свідчать, що вже наприкінці епохи Стародавнього царства 

існували як ударні, так і духові та струнні інструменти. Ударні 

інструменти були відомі ще в додинастичному Єгипті. 

Збереглися сцени, що зображують співаків, які розважають 

гребців на Нілі, трубачів і барабанщиків, котрі підтримують 

бійців войовничими звуками під час битви. Малюнки 

відображують і танцювальні сцени за участі музикантів [1, c. 65]. 

Найдавнішими ударними інструментами стали дерев’яні 

калатала, якими відбивали такт. Спочатку ці інструменти являли 

собою грубо вирізані куски дерева, згодом вони набули 

витонченої форми та прикрашалися різьбленням. Пізніше 

поширилися барабани різної величини й форми: одні − схожі на 

сучасні Буко, в які били рукою або кривими палицями; інші − 

круглі й довгасті, на які з обох боків натягувалася шкіра за 

допомогою шнурків. Такий барабан, металеві тарілки та круглий 

або чотирикутний тамбурин були традиційними інструментами, 

що супроводжували в танці єгипетських танцівниць.  

Особливим інструментом, котрий використовували пере-

важно при богослужінні, була систра. Вона зазвичай виготов-

лялася з бронзи та прикрашалася зображеннями богів. В 

остаточному варіанті з багатими прикрасами систра з’явилася не 

раніше епохи Нового царства.  

Із духових інструментів єгиптяни знали лише флейти різної 

величини, прості й подвійні, а також труби. Перші (якщо 

керуватися декількома добре збереженими екземплярами) були 

дерев’яними, а останні − металевими. Історія зберегла й ім’я 

першого професійного флейтиста – Куфу Анх. Разом із 

вищезгадуваним Не Кауре вони керували інструментальним 
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оркестром і капелою фараона Менкаура (ІV династія фараонів, 

Стародавнє царство). 

Проте, струнні інструменти єгиптян були значно 

різноманітніші. Арфа, ліра та гітара разом із флейтою складали 

єгипетський інструментальний оркестр, де такт відбивали жінки, 

ляскаючи в долоні або стукаючи в калатала [3, c. 22].  

Найдавнішим струнним інструментом єгиптян була, безумо-

вно, арфа. Серед барельєфних зображень часто зустрічаються 

ансамблі арф. У гробницях Мемфіса вони представлені в 

початковій своїй формі, тобто у вигляді лука, на який натягнуто 

кілька струн. Ця форма вказує на походження арфи від бойового 

лука зі стугонливою тятивою. Подальші вдосконалення даного 

інструменту полягали в додатку до луку підніжки, збільшувалася 

кількість струн, а згодом знизу до інструменту стали прилаш-

товувати порожній ящик для резонансу. Нерідко арфи царського 

оркестру прикрашали позолотою, карбуванням, живописом, 

наприклад, арфа в гробницях Бені-Гассана. Незважаючи на ці 

вдосконалення й на бездоганну обробку, арфа була інструментом 

незграбним, важким і залишалася такою до початку Нового 

царства.  

Від тих часів великі старовинні інструменти значною мірою 

поступилися місцем інструментам менших розмірів, а зазнали 

вдосконалення шляхом приєднання до них резонансного звуку. У 

цей же час впроваджувався новий вид арфи, що утворився зі 

з'єднання литаври з особливою арфою з волосяними струнами. 

Форма та пристрій звичайних арф стають із часом теж 

різноманітнішими: окрім лукоподібної починають робити 

трикутні арфи різних розмірів. Число струн також зростає з 

шести до двадцяти двох [4, c. 767].  

Особливим розмаїттям струнних інструментів відрізнявся 

Єгипет епохи Пізнього царства, про що свідчать картини на 

гробницях в Дендері. На них поруч із великими ліроподібними 

арфами представлені маленькі нові арфи, виготовлені з вигнутого 

дерева з підставкою, на яких грали стоячи. Арфи виготовлялися 

найчастіше з дерева, іноді обтягувалися тисненою шкірою. 

Оздоблення їхнє було різним. Особливо розкішною обробкою 

вирізнялися арфи, призначені для храмів і палацового оркестру 

фараонів. Вони прикрашалися позолотою, живописом і карбу-
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ванням із різними символічними фігурами. Звучання цих арф, 

цілком ймовірно, не відповідало зовнішній пишноті, бо в них не 

було передньої дерев’яної гілки, необхідної для повноти звуку. 

Ліра ввійшла у вжиток в епоху ХІІ-ї династії фараонів (ХХ –

ХІХ ст. до н. е.). На малюнках у гробницях Бені-Гассана 

зображені музиканти, які грають на лірах (вони скоріш були 

вихідцями з Азії). Подальше її вдосконалення відбулося в епоху 

Нового царства. До нашого часу збереглося кілька дерев’яних 

лір, що повністю відповідають зображення на пам’ятниках. Один 

примірник у прекрасному стані зберігається сьогодні в 

Берлінському музеї.  

Окрім ліри, єгиптяни мали струнні інструменти, схожі на 

гітару й лютню. Декілька з них знайшли в гробницях. На всіх цих 

інструментах грали кістяними паличками або плектром. 

Найвищого розквіту музичне мистецтво Стародавнього 

Єгипту досягло в роки правління фараона-єретика Ехнатона 

(1352 –1336 до н. е., Нове царство) та його дружини Нефертіті. 

Фараон оточив себе талановитими людьми мистецтва – 

архітекторами, скульпторами, художниками, музикантами, які 

залишили по собі справжню скарбницю неперевершеного 

древньоєгипетського реалізму. На залишках малюнків у Тель-

Амарні (колишній Ахетатон, столиця, побудована Ехнатоном) 

зображено музикантів із інструментами, до яких простягає 

промінці-руки сонячне божество – бог Атон [5, c. 318].  

До сьогодні в Єгипті ставлять стародавню містерію про 

Озіріса та Ізіду (легенда про бога, що вмирає й воскресає). 

Відповідно до її сюжету бога живої природи Озіріса вбив його 

жорстокий брат Сет, бог пустелі. Дружина Озіріса Ізіда 

спустилася до підземного світу, довго плакала над своїм 

чоловіком і Озіріс воскрес. Після цього він став головним суддею 

в царстві мертвих: саме він зважував серця людей, виявляючи в 

них кількість добрих і злих справ. Кульмінаційним моментом цієї 

культової вистави був традиційний «Плач» Ізіди й Нефтіди. Дві 

найгарніші жриці ставали посередині храму й починали 

виконувати стародавній плач, повертаючи ним Озіріса до життя. 

З тих часів із містерії дійшов хор «Вийшла на простір», 

присвячений Ізіді. 
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Музика Стародавнього Єгипту поділялася на культову, 

палацову та народну. Культове музичне мистецтво й музична 

освіта знаходилися в руках жерців. Музиці діти навчалися в 

жрецькій школі при одному з «шістьох будинків» Мемфісу, які 

ми сьогодні можемо вважати чи то стародавніми «відомствами», 

чи то архаїчними «міністерствами». До школи дітей відбирали за 

здібностями. Дисципліна була дуже суворою, учневі належало в 

першу чергу навчитися слухати й слухалися. Поширеним був 

афоризм: «Послух – це найкраще, що є в людини». Вчитель 

зазвичай звертався до учня з такими словами: «Будь уважний і 

слухай мою мову; не забудь нічого з того, що кажу я тобі. Грай і 

співай так, як я». Найефективнішими для досягнення такої 

покори були фізичні покарання, що вважалися природними й 

необхідними. За шкільний девіз послуговувалися слова, записані 

в одному із стародавніх папірусів: «Дитя несе вухо на своїй 

спині, потрібно бити його, щоб воно почуло» [6, c. 169].  

Професія музиканта дуже часто успадковувалася від батька 

до сина. Беззастережний і абсолютний авторитет батька, 

наставника був освячений багатовіковими традиціями: «Завжди 

йди шляхом батьків і предків своїх» [8, c. 211]. Для прикладу, в 

одному з папірусів перераховані 25 поколінь музикантів, які 

належали до однієї сім'ї. 

Поступово спеціалізація музичного навчання посилювалася. 

Так, в епоху Нового царства (V ст. до н. е.) з’являються школи 

музикантів. До того часу були накопичені знання й написані 

навчальні посібники з методики навчання співу, хейрономії та 

гри на музичних інструментах. Особливе місце займали царські 

школи, де діти вищої знаті вчилися разом із нащадками фараонів 

та їхніми родичами. У таких школах особлива увага приділялася 

досконалому запису найдавніших музичних текстів. 

Ноти записувалися ієрогліфами як і літери. До нашого часу 

вони практично не збереглися. Проте, спробу відтворити 

культову музику Стародавнього Єгипту в ХІХ столітті зробив 

відомий італійський композитор Джузеппе Верді, який на 

замовлення єгипетського уряду до Дня відкриття Суецького 

каналу написав безсмертну оперу «Аїда». Події опери 

відбуваються в епоху Середнього царства, коли Єгипет воював із 

Нубією, скоріше за часів правління фараона Сенусерта І. Під час 
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своєї роботи над оперою Верді консультувався у дослідника 

П. Маріетта та єгипетських коптів (християн). 

Із часів завоювання Єгипетської держави арабами (VII ст.) 

розпочався наступний етап в історії музичної культури Єгипту. 

Процес прийняття єгипетською цивілізацією елементів арабської 

культури (в тому числі й музичної) був складним і суперечливим. 

У сфері музичного мистецтва арабський уплив виявився в 

проникненні до Єгипту арабських музичних традицій, інстру-

ментарію та основ музичної теорії. Поширення набули такі 

музичні інструменти, як уд (лютня з п’ятьма здвоєними 

струнами), канун (72-струнна цитра у формі трапеції), нан 

(очеретяна флейта), мізмар (інструмент, схожий на гобой), ребаб 

(одно- або двострунний смичковий), дарабука, рикк, табл 

(мембранофони) та ін. І до теперішнього часу в Єгипті не 

склалося єдиної класифікації музичного інструментарію, 

більшість інструментів мають безліч різновидів [4, c. 767]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку світ не байдужий до 

історії Стародавнього Єгипту, його суспільного життя, досягнень 

науки й мистецтва, музичної освіти, релігійних цінностей, 

родинних відносин, до дитячого світу прадавньої цивілізації. 

Багато давньоєгипетських релігійних уявлень і мистецьких 

цінностей сприйнялися християнством лише в дещо зміненому 

вигляді, як, наприклад, уявлення про вічне життя після смерті, 

виховання дітей в аскезі, визначну роль музики в ідеологічному 

вихованні тощо. Науковці й письменники розглядали світ 

Стародавнього Єгипту через джерела й художню прозу. Для 

нашого дослідження було важливим і те, що греки засвоїли й 

використали музично-освітній досвід, нагромаджений тисячо-

літтями в давньоєгипетській культурі, й збагатили ним еллінську, 

а виходить, і західноєвропейську культури. Дана проблема бага-

тоаспектна й не вичерпується отриманими результатами. Одним 

із перспективних її напрямів уважаємо дослідження внеску 

стародавніх єгиптян у музичне мистецтво ісламської спільноти.  
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Ирина Цебрий 

ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

В статье на основе современных исследований ученых-египтологов и 
музыковедов анализируется значение музыкального искусства в жизни 
общества Древнего Египта, раскрываются новые взгляды на сакральное знание 
древней цивилизации, прослеживаются основные направления развития 
профессиональной египетской музыки. При исследовании письменных и 
материальных источников Египетской цивилизации выявлен высокий уровень 
развития хейрономии – древней науки дирижирования, показана роль 
жречества и «шести домов» (египетских ведомств) в целенаправленной 
подготовке музыкантов-профессионалов и развитии музыкального образования. 
В статье определены исторические периоды, на протяжении которых 
происходили качественные изменения в музыкальном искусстве и эволюции 
музыкальных инструментов. Доказано, что углубление знаний о египетской 
цивилизации в ХХІ веке требует от исследователей серьезного переосмысления 
всего накопленного на сегодняшний день письменного материала и 
материальных памяток. 

Ключевые слова: египтология, цивилизация, музыкальное искусство, 
музыкальное образование,  древняя традиция, сакральное знание.   

Irina Tsebriy 

IMPORTANCE OF MUSIC AND ART MUSIC EDUCATION 

IN THE SOCIETY OF ANCIENT EGYPT 

On the basis of current research of scientists, Egyptologists and musicologists 

value of music in the society of Ancient Egypt is analyzed; the latest views on the 

sacred knowledge of ancient civilization are highlighted; the main trends in the 

development of professional Egyptian music are considered. The study of written and 

material sources of Egyptian civilization has revealed a high level of development of 

heyronomiе – the ancient science of conducting; the role of priests and «six houses» 

(Egyptian authorities) in purposeful training of professional musicians and 

development of music education is shown. The article outlines the historical periods 

during which there were qualitative changes in music and the evolution of musical 

instruments. It is proved that increasing knowledge of Egyptian civilization in the 

twenty-first century requires a serious rethinking of the entire research of written 
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material and material interest accumulated today. Job of a musician in ancient Egypt 

was considered honorable, musical sounds provided sacred magical power. Music was 

called «chi» that meant the highest satisfaction in Egyptian. In Egypt and 

Mesopotamia professional musicians were treated as gods and they were allowed to 

sit in the presence of the ruler (in this case-Pharaoh).  

The present stage of development the world is not indifferent to the history of 

ancient Egypt, its social life, science and arts, music education, religious values, 

family relations, children in the world of ancient civilization. Many ancient Egyptian 

religious beliefs and artistic values were taken by Christianity only in a slightly 

modified form, for example, the idea of eternal life after death, raising children in 

asceticism, an important role of music in society, ideological education etc. Scholars 

and writers in their work viewed the world of ancient Egypt through the source and 

fiction. For our study it is important that the Greeks learned and used musical and 

educational experience accumulated for thousands of years in ancient Egyptian 

culture and enriched the Hellenic so and Western culture. This problem is multifaceted 

and not limited results. One of the promising areas of research we consider 

contribution of ancient Egyptians in the musical art of the Islamic community.  

Keywords: Egyptology, civilization, music art, music education, an ancient 
tradition, sacred knowledge. 
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ДОМІНУЮЧІ КОНСТАНТИ 

ПРОФЕСІОГЕНЕТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ 

А. С. МАКАРЕНКА 

 

У статті розкриваються концептуальні основи використання 

професіогенетичного підходу в процесі дослідження життєвого і 

творчого шляху видатного вітчизняного педагога і соціального 

реформатора Антона Макаренка. В результаті систематичного вивчення 

автентичних текстів А. С. Макаренка визначені базові компоненти, які 

максимально повно і системно втілюють генезу, апробацію і унікальну 

своєрідність уявлень педагога у царині явищ професійного розвитку 

людини – так звані домінуючі комплексні константи: афективно-

аксіологічна, етична, соціокультурна, естетична, технологічна, вольова і 

професіогенетична. 
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Ключові слова: А. С. Макаренко, професійний розвиток 

особистості, професіогенетичний підхід, професіогенетична концепція, 

домінуючі константи. 
 

Професіогенетичний підхід в історико-педагогічних 

дослідженнях і педагогічній біографістиці ґрунтується на трьох 

головних методах: а) розгляді самобутності постаті видатного 

педагога у зв’язку з унікальністю обставин його професіогенезу; 

б) виокремленні базових констант його професіогенетичної 

концепції та аналітичному підтвердженні взаємозв’язку між 

їхньою особистісною (внутрішньою) і педагогічною 

(зовнішньою) функціями; в) визначенні ознак професіогенетичної 

обумовленості його педагогічних поглядів.  

Особливо обнадійливі, на наш погляд, дослідницькі 

перспективи має вказаний підхід щодо вивчення життєдіяльності 

видатного вітчизняного педагога і соціального реформатора 

Антона Макаренка, оскільки саме в реаліях його творчої біографії 

ми знаходимо переконливі свідчення багатьох закономірностей 

професіогенезу «педагогічної особистості». 

Глибинний філософсько-освітній, історико-педагогічний і 

соціально-психологічний контекст творчості А. С. Макаренка 

репрезентували у своїх роботах З. Вайтц, Л. Ю. Гордін, 

Л. І. Гриценко, Н. П. Дічек, І. А. Зязюн, С. Г. Карпенчук, 

В. В. Кумарін, С. С. Невська, М. П. Ніжинський, А. А. Фролов, 

Ґ. Хілліґ, М. Д. Ярмаченко та інші науковці. Важливим здобутком 

цих учених стало розкриття інноваційного потенціалу 

макаренківської концепції виховання, розроблення технології її 

використання у реформуванні сучасної освітньої практики. 

Своєю метою ми обрали виокремлення сутності тих базових 

компонентів професіогенетичної феноменології, сконцентрованої 

в творчій спадщині А. С. Макаренка, які максимально повно і 

системно втілюють генезу, апробацію і унікальну своєрідність 

уявлень видатного педагога щодо такого важливого явища, як 

професійний розвиток особистості. В результаті систематичного 

вивчення автентичних текстів А. С. Макаренка, як широко 

відомих, так і архівних, опублікованих останніми роками, ми 

з’ясували, що вказаними компонентами можуть вважатися 

принаймні сім відносно самостійних домінуючих комплексних 
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констант, які отримали умовні назви: афективно-аксіологічної, 

етичної, соціокультурної, естетичної, технологічної, вольової і 

професіогенетичної. Зміст кожної з названих констант, які в 

сукупності втілюють головні риси індивідуальної 

професіогенетичної концепції А. С. Макаренка, ми простежуємо і 

в особливостях персоногенезу педагога-письменника, і в 

специфіці його професійно-педагогічної дії, і в головних аспектах 

теоретичного спадку. Нижче ми аргументуємо наведену 

систематизацію. 

1. Афективно-аксіологічна константа ґрунтується на 

усвідомленні самоцінності людської праці і певної професійної 

діяльності, відповідній особистісній спрямованості та позитив-

ному ставленні до об’єкта і засобів даної професії як оптимальної 

умови самореалізації людини. Названий комплекс є ключовою 

складовою професіогенетичних поглядів А. С. Макаренка, їхнім 

мотиваційним стрижнем.  

Формування ціннісного ставлення юного А. С. Макаренка 

до феномену професійної праці взагалі відбувалося, ймовірно, під 

впливом батька і батькових колег-залізничників, а також учителів 

Білопільського двокласного залізничного та Кременчуцького 

міського чотирикласного училищ. Залізнична галузь, за спога-

дами брата педагога – В. С. Макаренка [6], вважалася високотех-

нологічною для свого часу, навіть «елітною» сферою зайнятості 

царської Росії, а її працівники були особливою категорією 

високопрофесійних фахівців, що відчували свою винятковість і 

пишалися нею. Кваліфікаційний же рівень і професійна відда-

ність викладачів обох училищ, де здобував освіту майбутній 

педагог, очевидно, суттєво вплинули на гуманітарно-педагогіч-

ний характер його спрямованості, систему професійних інтересів 

та ідеалів.  

Водночас, афективна складова професіогенетичних поглядів 

А. С. Макаренка, на нашу думку, значний поштовх у своєму 

розвитку отримала в роки його дитинства, як реальна можливість 

особистісного самоствердження, виступивши при цьому своє рід-

ною формою надкомпенсації для нього – аутсайдера дитячого 

мікросоціуму. Це припущення поділяє і чеський 

макаренкознавець Л. Пєха, який вважає причиною «руху вперед» 

А. С. Макаренка його «компенсаційне честолюбство» [8, s. 107]. 
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Непохитну відданість А. С. Макаренка своїм професійним 

ідеалам, пристрасне ставлення до виконуваної справи ми спосте-

рігаємо в історії його педагогічного подвижництва, різноманіт-

них формах творчої активності, особистому піклуванні про 

підлітків. Головним його лозунгом упродовж багаторічної 

діяльності була формула – «Не може бути професії без любові». 

Наприкінці життя він досить виразно охарактеризував своє 

професійне кредо: «Я був веселим або гнівним, але не був ніколи 

сіреньким» [5, с. 237, 242]. 

Маємо відмітити також неухильну пропаганду А. С. Мака-

ренком своїх ціннісних пріоритетів у процесі педагогічної 

діяльності, а також самовідтворення їхнього конструктивного 

потенціалу у професійних долях його вихованців. При цьому 

важливим моментом формування ціннісного ставлення до 

професійної діяльності в практиці педагога виступає система 

суспільних орієнтирів: опановуючи певну професію, підліток, 

передусім, демонструє своє ставлення до соціуму в цілому і 

перед цим же соціумом відповідає за результати своєї діяльності. 

2. Етична константа у професійному самоусвідомленні 

А. С. Макаренка пов’язана, у першу чергу, з такими поняттями, 

як якість праці та відповідальність за результати своєї 

діяльності – тобто, базовими категоріями у галузі трудової 

моралі. Як і аксіологічним орієнтирам, своїм моральним 

новоутворенням у даній царині А. С. Макаренко, очевидно, має 

завдячувати високому рівню трудової і професійної свідомості 

дорослого оточення, загальному корпоративному духу, що 

існував у середовищі залізничників та педагогів старої Росії. 

Пізніше свою позицію щодо цього він називав логікою 

громадянина, який хоче відповідати за роботу [5, с. 148]. 

Пов’язуючи свої моральні вимоги у сфері праці, перш за все, 

з результативністю людської діяльності, А. С. Макаренко не міг 

не висувати певні претензії на адресу як освіти в цілому, так і 

практики сімейного виховання щодо так званого «педагогічного 

браку» [5, с. 47, 65, 329]. Сконструювавши з невеликою групою 

прибічників безпрецедентно ефективну систему виховання, він 

фактично ставив під сумнів професійний статус багатьох освітян 

– чиновників, учених та низькопрофесіональних педагогів-

практиків. Під вогонь його критики потрапляло розповсюджене 
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серед більшості вихователів дитячих колоній байдуже і 

споживацьке ставлення до своєї справи. Крім того, 

А. С. Макаренко послідовно натякав на певну кардинальну 

хибність ідеологічних, педагогічних, моральних інститутів, що 

сформувалися в перші роки революції, і своїми досягненнями 

пропонував певну альтернативу їм.  

У процесі своїх етичних експериментів педагог знайшов 

більш універсальні основи психологічного забезпечення якості 

праці, в яких головний упор робився на такі моральні категорії, 

як честь, обов’язок і колективна солідарність. Особливо звертає 

на себе увагу запропонований А. С. Макаренком перелік складо-

вих моральної виробничої поведінки людини, діапазон яких він 

розширює за рахунок оперативності, діловитості, уміння 

добирати кадри, дбайливого ставлення до технічного устатку-

вання. З приводу останнього педагог говорив: «Яка може бути 

розмова про псування верстата! Плямочки на верстаті, непри-

браної стружки не повинно бути. […] Проблема плямочки на 

верстаті – це є моральне питання, це етика. Етика нової людини, 

яка ще молода, але узяла цю етику від нашого суспільства, цю 

нову свою людську душу, яка у верстаті, в роботі бачить для себе 

якийсь транспарант для поведінки» [5, с. 421, 423].  

Важливим компонентом професійної етики А. С. Макаренко 

вважає і пунктуальність працівника, яку він виводить під 

поняттям «точність». «Точність – це велика справа у боротьбі за 

наше багатство. […] Точність – це продуктивність праці, це речі, 

це багатство, і це пошана до себе» [5, с. 438, 439].  

3. Форми усвідомлення змісту професійної діяльності як 

максимально широкого суспільного явища об’єднує так звана 

соціокультурна константа. Даний компонент, на нашу думку, 

виявився результатом багатовекторності персоно- і професіоге-

незу А. С. Макаренка і сформувався внаслідок його високої 

когнітивної відкритості та компетентності у галузі загально-

людських цінностей, у процесі пошуку оптимального поєднання 

форм педагогічного професіоцентризму й інтерпрофесійного 

діалогу. Різнобічність кругозору, надзвичайна широта інтересів 

та культурна сприйнятливість юного А. С. Макаренка свого часу 

унеможливили будь-які тенденції щодо вузькофахової однобіч-

ності його професійного розвитку. Цілком закономірно, що 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2014. Вип. 8 

79 

подібним тенденціям він перешкоджав і в процесі своєї виховної 

практики. Вражає фактологічний зміст процесу формування у 

підлітків загальної культури, розширення наукового і 

професійного кругозору, виховання широти і різнобічності 

поглядів. Соціокультурний розвиток вихованців А. С. Макаренко 

вважав одним із педагогічних надзавдань керованих закладів, 

підпорядковуючи йому виробничу, освітню, дозвіллєву і 

побутову інфраструктури життя колективу. Виступаючи за 

підвищення складності і технічної оснащеності виробництва, 

А. С. Макаренко створював необхідні альтернативи для вибору 

смаків і нахилів вихованців.  

Особливості макаренківського бачення означеної проблеми 

можна виокремити на основі аналізу низки фактів. 

Найхарактернішим є критичний вислів педагога про колишнього 

вихованця Олексієнка, який, здобувши в комуні виробничу 

кваліфікацію, «справжньої культури робітника», проте, не 

отримав [7, с. 22]. Подібні зауваження знаходимо і на інших 

сторінках історії виховних закладів А. С. Макаренка. Досить 

негативну, наприклад, оцінку з його боку отримав такий 

розповсюджений виробничий і освітньо-професійний інститут, як 

ремісництво. Прямою альтернативою йому виступає досвід 

комуни імені Ф. Е. Дзержинського, яка, завдяки міцному колек-

тиву, добре налагодженій роботі школи і робітфаку, інтенсив-

ному виробничому навчанню і високотехнологічній продуктивній 

праці, оптимізувала стосунки між розумовою і фізичною працею, 

ліквідувала підвалини для прояву будь-якої однобічності. 

Результативність даного напряму професійного розвитку педагог 

ілюструє результатами своїх спостережень за колишніми вихо-

ванцями: «там є і історики, і геологи, і лікарі, [і] інженери, і кон-

структори тощо. Але у всіх у характері є особлива риса широти і 

різносторонності поглядів, звичок, точок зору» [5, с. 201]. 

Для нас надзвичайний інтерес становить розроблена 

А. С. Макаренком далека перспектива соціокультурного розвитку 

вихованця, логічну лінію якого він доводить до максимуму – 

загальногромадянського і загальнолюдського рівня. У листі 

колишньому вихованцю Ф. С. Борисову А. С. Макаренко викла-

дає власне розуміння соціокультурного контексту професійної 

діяльності людини: «у людини має бути єдина спеціальність, вона 
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має бути великою людиною, справжньою людиною. Якщо ти 

зумієш цю вимогу зрозуміти, ти не хвилюватимешся з приводу 

спеціальності. Ти будеш інженером, а потім станеш суддею, або 

письменником, або вчителем, а може, і музикантом – скрізь для 

тебе буде цікаво, і скрізь ти зможеш бути чесним, працездатним, 

уважним, вдумливим. І кожна спеціальність стане в такому разі 

великою і важливою справою» [4, с. 87]. 

4. Невід’ємною і найхарактернішою складовою професіоге-

нетичної концепції А. С. Макаренка є естетична константа. У 

спогадах Віталія Макаренка певним рефреном звучить пошук 

його братом форм красивого у всіх явищах життя: літературі, 

мистецтві, природі, ідеях, людських стосунках, одязі, речах, 

вчинках, протилежній статі тощо [6]. На цю особливість його 

поведінки звернув увагу і Л. Пєха, підкреслюючи, що А. С. Мака-

ренко належав до ряду тих педагогів, які були схильні до естетиз-

му і відображали своє ставлення до прекрасного і мистецтва у 

своїй педагогічній системі. Естетизм педагога, на його думку, 

виявився як у «цілком людському» розумінні слабкостей і 

витонченостей підлітків, так і використанні естетичних прийомів 

у вихованні, доборі назв для виховних явищ тощо [8, c. 104–105]. 

За макаренківськими текстами можна виокремити кілька 

педагогічних функцій естетичного чинника як трудового і 

професійного атрибуту. Першу з них, терапевтичну, А. С. Мака-

ренко яскраво ілюструє на сторінках «Педагогічної поеми», 

розповідаючи історію «сумного початку» колонії імені 

М. Горького («Свіже морозне повітря, красивий ліс, прибраний 

величезними шапками снігу, дружна участь пилки і сокири 

зробили свою справу»). Іншу функцію – стимулювання трудової 

активності – ми спостерігаємо в описі свята першого снопа, 

характеристиці впливу на вихованців сільськогосподарської 

практики агронома Е. М. Шере, а також опосередковано в 

зображенні промислових потужностей комуни імені 

Ф. Е. Дзержинського («Розвернувся в комуні блискучий, 

красивий завод ФЕДів, оточений квітами, асфальтом, 

фонтанами») [1, с. 25, 156, 188, 238, 247, 584–585, 604, 671].  

Не менш рельєфно виступає профорієнтаційна функція 

трудової естетики: «Майже без зусиль нам удалося замість 

скромних чоботарських ідеалів поставити попереду хвилюючі і 
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красиві знаки: РОБІТФАК»; «Чим ширший колектив, перспек-

тиви якого є для неї перспективами особистими, тим людина 

красивіша і вища» [1, с. 247, 584–585]. Під час виступу у квітні 

1937 року А. С. Макаренко отримав записку одного із слухачів: 

«Дзержинці вважають, що льотчики важливіші за кондукторів, чи 

правильно це?» Його відповідь є досить показовою: «Річ у тому, 

що у льотчиків є стільки привабливих сторін, скільки у 

кондукторів ніколи не буде. […] Кондуктор може прекрасно 

працювати, але все-таки непогано, якщо хлопчик помріє в своїй 

юності про те, що він стане льотчиком, хоча, можливо, насправді 

він буде прекрасним кондуктором» [5, с. 111]. 

У статтях і виступах А. С. Макаренко оперує такими 

категоріями, як «естетика дисципліни», «естетика військового 

побуту», і стверджує, що естетика костюма, кімнати, сходів, 

верстата має анітрохи не менше значення, ніж естетика поведінки 

[5, с. 143–144, 154–155, 160, 213]. Педагог запевняв, що людина 

знаходить складніші і багатші принади – в роботі, красі, боротьбі, 

в зростанні людської матерії, «вже і зараз матерія, виражена в 

музиці Бетховена або Чайковського, у великих винаходах, в 

техніці, – дуже висока штука, така висока, що я не проміняв би її 

на вічність» [4, с. 87]. Матеріал «Подібне до методичного плану 

клубної роботи» містить низку своєрідних формул естетичного 

кредо А. С. Макаренка: «Прагнення до краси, міцно закладене 

природою в кожній людині, є кращим важелем, яким можна 

обернути людину до культури»; «Бити на красу, – означає бити 

напевно»; «Краса – наймогутніший магніт, і привертає не лише 

красиве обличчя або фігура людини, але і красивий вчинок, 

красивий спектакль, красивий концерт, вишивка і навіть 

красивий картонний солдат» [2, с. 66]. 

5. Найскладнішим і найбільш педагогічно зорієнтованим у 

системі професіогенетичних уявлень А. С. Макаренка виступає 

технологічна константа, що інтегрує загальнотрудовий і 

загальнопрофесійний контексти розвитку суб’єкта діяльності. 

Цей компонент пов’язаний із відчуттям і обґрунтуванням ним 

ролі технологічної складової процесу професійної діяльності та 

визначенням шляхів її формування. В загальному розумінні весь 

період життєтворчості А. С. Макаренка був шляхом усвідомлення 

сутності такого феномену, як рівень кваліфікації у здійсненні 
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професійних функцій, а також обґрунтування необхідності 

елементів педагогічної техніки та їхнього цілеспрямованого 

саморозвитку. В той же час А. С. Макаренко розробляє і апробує 

в умовах своїх виховних закладів педагогічний зміст цілей і 

методів професіоналізації вихованців, проектуючи логічний 

зв’язок між процесами набуття кваліфікації і реалізацією суто 

виховних завдань. Наша поведінка, писав він, має бути 

поведінкою знаючих людей, уміючих людей, техніків життя, що 

віддають собі звіт у кожному вчинку [5, с. 440]. 

Перманентні технологічні пошуки А. С. Макаренка були, на 

нашу думку, природним наслідком загальної практикозорі-

єнтованості його професійного мислення. Своє бачення здатності 

людини професійно виконувати ті або інші функції він пов’язує з 

такими категоріями, як майстерність, кваліфікація і володіння 

професійною технікою. Причому, поряд з останньою із названих 

категорій А. С. Макаренко ставить і поняття технології, 

запозичивши його із сфери матеріального виробництва. В його 

розумінні кваліфікація працівника визначається мірою володіння 

ним технічними прийомами своєї професії, які, в свою чергу, 

дозволяють певним чином технологізувати, тобто уніфікувати, 

оптимізувати і до певної міри гарантувати досягнення професій-

них цілей. Взагалі, сам постійно виявляючи неперевершені зразки 

педагогічної і літературної майстерності, цілеспрямовано забез-

печуючи кваліфікаційне зростання своїх вихованців, А. С. Мака-

ренко наполегливо підкреслює та пропагує неминущу цінність 

високого професіоналізму як специфічного соціального явища. 

Крім того, він звертає увагу на великий педагогічний 

потенціал висококваліфікованої праці як зразка для наслідування, 

засобу створення авторитету і естетичного явища. У «Педа-

гогічній поемі», де ясно проглядає захоплення А. С. Макаренка 

високим рівнем професіоналізму, як якісною характеристикою 

особистості людини, в образі агронома Е. М. Шере ми знаходимо 

унікальну концентрацію указаних функцій: «те, що ми називаємо 

високою кваліфікацією, впевнене й чітке знання, уміння, 

майстерність, золоті руки, небалакучість і цілковита відсутність 

фрази, постійна готовність працювати – ось що захоплює дітей 

найбільше» [1, с. 184]. 
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Аналіз текстів дозволяє помітити таку характерну ознаку 

ставлення А. С. Макаренка до процесу професійної діяльності, як 

деталізація праці. Німецькі вчені, у цьому зв’язку, образно 

називають його відкривачем безкінечно малих величин у 

педагогіці. Деталізацію ми спостерігаємо в характері педагогічної 

діяльності А. С. Макаренка у до- і пореволюційний період, 

розробці ним концепції педагогічної техніки, особливостях 

промислового досвіду комуни імені Ф. Е. Дзержинського тощо. 

Ще більш помітні ознаки деталізації А. С. Макаренко демонструє 

в процесі планування. Документи красномовно засвідчують його 

прагнення і вміння виокремлювати елементарні структурні та 

функціональні складові будь-яких процесів або явищ і на цій 

основі враховувати їхні системні властивості в практичній 

діяльності. 

Поруч із деталізацією слід поставити таку характерну 

складову технологічної свідомості А. С. Макаренка, як точність і 

впорядкованість. Саме з виховання цих, притаманних йому 

самому великою мірою, якостей педагог починав складний 

процес перетворення людської особистості. Формулою його 

особистого стилю ставлення до дійсності звучать такі слова: «у 

точності, зібраності, в строгій і навіть суворій послідовності, в 

усебічності і обдуманості людського вчинку більше краси і поезії, 

ніж у будь-якому «поетичному безладі» [3, с. 173]. 

6. Усі професійні досягнення А. С. Макаренка, безумовно, 

мають під собою специфічне автодетермінаційне підґрунтя, 

рефлексія і педагогізація ролі якого у становленні особистості 

професійного діяча визначили зміст окремої вольової константи. 

Біографічна макаренкіана вже давно засвідчила перма-

нентну надзвичайну працездатність педагога-письменника, його 

звичку до тривалого трудового напруження, сформовану, на 

нашу думку, під безпосереднім впливом сімейного мікросередо-

вища ще в дитинстві. Уявлення А. С. Макаренка про роль 

вольових процесів і самодетермінації в досягненні вищих 

фахових рівнів у подальшому спричинили розмежування та певне 

протиставлення ним таких важливих професіогенетичних 

феноменів, як талант і майстерність.  

Педагогічна практика керованих А. С. Макаренком інтер-

натних закладів являє собою драматичну історію подолання 
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індивідуального та колективного психологічного і фізичного 

спротиву трудовим процесам. Необхідність вирішення цього 

педагогічного завдання визначила важкий шлях від звичайного 

примусу до найвищих форм колективної і професійної мотивації. 

Можна помітити, що упродовж цього часу виховання 

працездатності, звички до трудового напруження, наполегливості 

в досягненні мети, створення колективних чинників 

стимулювання праці поступово з загальнотрудових цілей 

екстраполювалося на більш складні професіогенетичні завдання. 

Симптоматично, що серед широкого діапазону вольових 

якостей працівника А. С. Макаренко окремо ставить активність і 

цілеспрямованість. Домінантність цих характеристик у власній 

діяльності він підкреслює у виступі перед учителями Ярослав-

ської залізниці: «Я прибічник активного виховання, тобто я хочу 

виховати таку-то людину, і я все роблю, весь інтелект, всі спроби 

[і] зусилля свої спрямовую на те, аби досягти цієї мети, і я 

повинен на частини розбиватися, аби цього досягти. Я завжди 

повинен бачити перед собою мету, повинен бачити той зразок, до 

якого я прагну» [5, с. 486]. Важливо також відмітити, що актив-

ність і цілеспрямованість педагога виступають у А. С. Макаренка 

і необхідними умовами його професійного становлення. 

7. До останньої, власне професіогенетичної константи ми 

віднесли все, що пов’язане з концепцією А. С. Макаренка в 

царині професійного «автогенезу», тобто обґрунтування і педа-

гогічну апробацію ним доведеної досвідом власного існування у 

професійному світі системи поглядів щодо перманентного, 

свідомого і цілеспрямованого процесу професійного розвитку. На 

відміну від попередніх комплексів, які репрезентували 

здебільшого цільові характеристики професіогенезу особистості, 

даний конструкт синтезує процесуальні аспекти останнього, 

виступаючи, таким чином, системотвірним фактором по 

відношенню до якісних показників цього процесу. Володіючи 

величезним досвідом самодетермінації власного загального і 

професійного розвитку, А. С. Макаренко мав змогу екстраполю-

вати в практику своєї виховної діяльності цільові, мотиваційні, 

методологічні й критеріальні його аспекти. 

Найбільш типовою рисою ставлення А. С. Макаренка до 

процесів саморозвитку є оптимістичний прогноз. Немає жодної 
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спеціальності, стверджував він, якій не можна б було навчити 

людину [5, с. 387]. Ознаки цього оптимізму ми можемо побачити 

як у складності поставлених ним перед собою завдань, 

принципових аспектах його виховної системи, так і серед 

підходів до формування професійної майстерності педагога й 

письменника.  

У практиці виховної роботи А. С. Макаренко продемон-

стрував підтвердження своїй оптимістичній позиції в галузі 

самоврядування. Започаткована ще з моменту заснування 

Горьківської колонії традиція вибору командиром загону 

«найсильнішої» особистості, здатної керувати, поступово транс-

формувалася, і згодом на чолі первинного колективу міг стати 

будь-хто з його членів і ефективно виконувати управлінські 

функції. На принциповому положенні, що керувати допускалися 

не лише обдаровані особистості, але кожний комунар, ще в 1967 

році особливо наголошувала західнонімецький макаренкознавець 

Е. Гаймпель [9, с. 28].  

Ключовою умовою саморозвитку А. С. Макаренко вважав 

певним чином побудовану систему зовнішньої і внутрішньої 

детермінації поведінки особистості, сконцентровану в формі 

вимоги. Вимога, на його думку, це необхідне педагогічне 

принципове положення, без якого не можна виховати людину: 

«Якщо від людини не зажадати багато, то від неї багато чого і не 

отримаєш» [5, с. 397]. Іманентні діалектичні властивості вимоги 

як ефективного механізму регуляції і саморегуляції соціальних 

систем А. С. Макаренко виразив у притаманній йому парадок-

сальній манері: «Я поступово підвищував вимоги до своєї справи, 

до себе, і справа підвищувала вимоги до мене і до мого 

колективу» [5, с. 418].  

Наведені вище міркування дають можливість зрозуміти 

рівень системності і складності, широту і деталізованість, 

структурну специфіку професіогенетичних уявлень А. С. Мака-

ренка, процес формування яких був детермінований такими 

важливими чинниками, як обставини його особистісного 

становлення у дитячі роки, соціальний і професійний досвід, 

ціннісні, мотиваційні і соціокультурні характеристики його як 

діяча. На основі цих уявлень, долаючи всі обмеження на шляху 

до організації професійного майбутнього підлітків, педагог 
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використовував будь-які можливості для їхньої професійної 

освіти та виховання. При цьому забезпечення цілісності 

професійного розвитку особистості виступало головним 

стратегічним напрямом його діяльності. 
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Андрей Ткаченко 

ДОМИНИРУЮЩИЕ КОНСТАНТЫ 
ПРОФЕССИОГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ А. С. МАКАРЕНКО 

В статье раскрываются концептуальные основы использования 
профессиогенетического подхода в процессе исследования жизненного и 
творческого пути выдающегося педагога и социального реформатора Антона 
Макаренко. В результате изучения аутентичных текстов определены базовые 
компоненты, которые максимально полно и системно воплощают генезис, 
апробацию и своеобразие представлений А. С. Макаренко в области профессио-
нального развития человека, – т. н. доминирующие комплексные константы. 
Аффективно-аксиологическая константа основывается на осознании 
самоценности человеческого труда и профессиональной деятельности, соотве-
тствующей личностной направленности и позитивном отношении к объекту и 
средствам данной профессии как оптимальному условию самореализации 
человека. Этическая константа в профессиональном самосознании 
А. С. Макаренко связана с такими понятиями, как качество труда и 
ответственность за результаты своей деятельности. Формы осознания 
содержания профессиональной деятельности как максимально широкого 
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общественного явления объединяет социокультурная константа. 
Неотъемлемой и самой характерной составляющей профессиогенетической 
концепции А. С. Макаренко является эстетическая константа, стимулирующая 
поиск и моделирование им форм прекрасного во всех явлениях профессиональной 
жизни. Наиболее сложным и педагогически ориентированным элементом в 
системе профессиогенетических представлений педагога выступает 
технологическая константа, связанная с обоснованием им роли технологичес-
кой составляющей процесса профессиональной деятельности и определением 
путей ее формирования. Рефлексия и педагогизация роли автодетермина-
ционных основ профессиональных достижений А. С. Макаренко определили 
содержание волевой константы. К профессиогенетической константе 
отнесено все, что связано с макаренковской концепцией профессионального 
саморазвития. 

Ключевые слова: А. С. Макаренко, профессиональное развитие 
личности, профессиогенетический подход, профессиогенетическая концепция, 
доминирующие константы. 

Andriy Tkachenko 

DOMINANT CONSTANTS ОF THE PROFESSIONAL AND GENETIC 

CONCEPTION ОF A. S. MAKARENKO 

The article reveals conceptual frameworks of usage of professional genetic 
approach in the process of investigation of life and creative works of famous teacher 
and social reformer Anton Makarenko. In the result of systems study of authentic texts 
basic components (the so-called dominant complex constants) which in full measure 
implement genesis, approbation and unique peculiarity of Makarenko’s views in the 
range of person’s professional development are defined. Affective-axiological constant 
is based on the understanding of value of human work and professional activity in 
correspondence with personality orientation and positive attitude to the object and 
means of the progression as an optimal condition for self-realization of human. Ethic 
constant in professional self-awareness of A. S. Makrenko is connected with such 
notions as quality of work and responsibility for results of his activity which are the 
basic categories in the field of labour morality. Sociocultural constant combines forms 
of awareness of contents of professional activity as a social phenomenon. An integral 
part of professional and genetic conception of A. S. Makarenko is esthetic constant, 
stimulating the search and modeling of different forms of beauty in all phenomena of 
professional life. The most complicated and pedagogically oriented element in the 
system of professional genetic views of A. S. Makarenko is technological constant, 
connected with feeling and explanation of the role of technological part of the process 
of professional activity and ways of its forming. Reflection of self-determination basis 
of professional achievements of A. S. Makarenko defines the content of volitional 
constant. Professional genetic constant includes everything dealing with Makarenko’s 
concept of professional self-development. 

Keywords: A. S. Makarenko, professional development of personality, 
professional genetic approach, professional genetic conception, dominant constants. 
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УДК 37.018:78(477)»192/198»       Наталія Сулаєва, 

м. Полтава 

 

ФОРМАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ ОЗНАКИ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ 

20-80-их РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

У статті представлено окремі аспекти розвитку музичної освіти в 

Україні у період 20-их – 80-их років ХХ століття. Акцентовано увагу на 

тенденції домінувального розвитку формальної музичної освіти, що 

проявлялася в збереженні існуючих і відкритті нових спеціальних музичних 

навчальних закладів, уведенні відповідних дисциплін до навчальних планів 

педагогічних ВНЗ та ідеологізації керованої неформальної музичної 

освіти, котра надавалася в умовах розгалуженої мережі самодіяльних 

художньо-творчих колективів.  

Ключові слова: вітчизняна мистецька освіта, формальна й 

неформальна мистецька освіта, музична освіта. 

 

Важливим завданням сучасної педагогічної науки й 

практики є осмислення здобутків вітчизняної мистецької освіти 

минулого, урахування конструктивних і деструктивних чинників 

її впливу на суспільний розвиток. Вирішення такого завдання 

дозволить модернізувати систему професійної підготовки 

майбутніх фахівців відповідно до світових стандартів, не 

втративши національних надбань мистецько-освітньої діяльності. 

Одним із насичених подіями й суттєвими змінами періодів 

мистецько-освітнього розвитку України, на думку вітчизняних 

дослідників (І. Бетко, М. Жулинського, О. Красильникової, 

І. Сікорської, Ю. Станішевського, Т. Танько, С. Тримбача, 

Б. Фільц, Н. Шумади та ін.) є час від 20-их до 80-их років 

ХХ століття. На відміну від попередніх періодів, коли мистецькі 

навчальні заклади створювалися громадськими організаціями або 

окремими меценатами, головна роль у цьому процесі належала 

державі. Першим етапом стала денаціоналізація існуючих 
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мистецьких закладів (Київської, Харківської, Одеської 

консерваторій), створення нових мистецько-освітніх установ 

(Артемівського музичного (1925 р.), Дніпропетровського 

(1925 р.) та Луганського художнього училищ (1927 р.)), відкриття 

закладів початкової мистецької освіти (Луганської №1 (1920 р.), 

Білоцерківської (1921 р.), Київської №1 (1924 р.) дитячих музич-

них шкіл, Київської вечірньої школи загальної музичної освіти 

імені В. Стеценка (1928 р.)) й ін. 

Характеризуючи мистецько-освітню діяльність України 

означеного періоду загалом (а саме, її літературну, музичну, 

образотворчу, хореографічну й театральну складові), слід 

звернути увагу на досить позитивні наміри розбудови культури в 

20-ті роки. Саме в цей час було розроблено й прийнято Кодекс 

законів про народну освіту УСРР (22 листопада 1922 р.), який, 

незважаючи на недовготривалу дію, забезпечив відповідне 

правове поле для діяльності освітньої системи республіки, де 

окреме місце посідала художня (мистецька) освіта. Вона 

поділялася на музичну, образотворчу, театрально-сценічну та 

літературну. У Кодексі зазначалося: «Ураховуючи виховне 

значення мистецтва, Головпросвіта сприяє трудящим масам у 

справі залучення їх до скарбів і досягнень мистецтв, одночасно 

ознайомлюючи їх із самим процесом і прийомами творчості з 

метою виявлення нового мистецтва, що відповідає психіці та 

ідеології трудящих мас» [4, с. 171-172]. Особлива увага надава-

лася процесу українізації в мистецьких закладах. Зокрема, 

Декретом РНК УСРР від 27 липня 1923 року «Про заходи в 

справі українізації шкільно-виховних і культурно-освітніх уста-

нов» окремо ставилося завдання в галузі художньої освіти «на 

Правобережжі, Полтавщині і, по змозі, в інших губер-

ніях» [2, с. 140]. Водночас мистецькі навчальні заклади почали 

використовувати для «пролетаризації» та ідейно-виховної роботи 

з населенням, що поступово применшувало значущість 

академічних традицій, які складали творчі доробки регіональних 

мистецьких шкіл. 

На початку 30-их років здійснюється уніфікація освітніх 

систем Української та Російської республік, що згодом 

призводить до русифікації навчального процесу в усіх регіонах. 

Процес «пролетаризації» та уніфікації охопив і творчі об’єд-
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нання, колективи, гуртки, діяльність яких мала неформальний 

характер. Створювані при сільських і фабричних клубах, 

навчальних закладах, вони були покликані охопити якомога 

ширше коло людей для досягнення політичних завдань. Ті, чиї 

погляди й діяльність не відповідали політиці партії, визнавалися 

ворогами народу та піддавалися репресіям. 

Історичні події, пов’язані з Великою Вітчизняної війною, 

суттєво вплинули на мистецьке життя країни. Самодіяльні й 

професійні колективи перенесли виступи у військові частини, 

госпіталі. Повоєнні роки характеризуються розширенням мережі 

мистецьких закладів та установ, організацією різноманітного 

культурного життя (діяльність пересувних театрів і бригад у 

клубах і залах підприємств, робота митців із обласними, 

міськими, районними керівниками художньо-творчих колективів 

тощо). Однак, у цей час була репресована когорта видатних 

митців, котрі могли б зробити значний внесок у розвій 

національної культури. 

Завданню виховання громадян у дусі комунізму 

підпорядковувалась і мистецька діяльність в Українській 

республіці 50-их років. Для забезпечення сільського населення та 

робітничого класу кваліфікованими культурно-освітніми кадрами 

до навчання мистецтву залучалася молодь. Із цією метою в 

колективах художньої самодіяльності здійснювали відбір 

талановитих і «політично грамотних» людей, яких направляли на 

навчання в середні спеціальні заклади освіти і культури. Значна 

кількість бажаючих здобувала спеціальну освіту у вищих 

мистецьких закладах. Усе це сприяло розширенню мережі 

культурно-освітніх установ та підвищенню ролі мистецтва в 

справі виховання населення на засадах будівництва 

комунізму [7]. 

Наступні десятиріччя стали періодом інтенсивного розвитку 

мережі закладів культури й мистецтва не тільки в обласних, а й у 

районних центрах: почали масово відкриватися музичні школи, 

музичні й художні училища, училища культури тощо, які були 

покликані формувати молоде покоління держави на зразках 

ідеологічно зорієнтованого мистецтва. З учнів і студентів 

створювалися самодіяльні бригади й мистецькі колективи, які 
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розгорнули широку концертну діяльність, несучи в маси 

культуру радянської людини. 

Зауважимо, що на теренах України впродовж тривалого 

періоду (60-70-ті рр.) існував так званий «рух опору» (за 

Г. Касьяновим, «рух як зміна, еволюція духовного світу частини 

інтелігенції, моральне, а вже потім політичне протистояння 

тоталітарній системі» [4, с. 6]). Такий «рух» у царині мистецтва, 

безсумнівно, мав неформальний характер, хоча в окремих 

випадках були спроби втиснути його в рамки формальності 

(ідеться про підпорядкування Клубу творчої молоді в 60-ті роки 

Київському міському комітету комсомолу). Основними 

завданнями учасники «руху» вважали захист рідної мови й 

культури, їх популяризацію, відновлення національної історії, 

етнографічної спадщини тощо. Із цією метою формувалися 

неофіційні об’єднання як альтернатива державним творчим 

спілкам, оскільки ті не давали можливості розвиватися 

кардинально новому, молодіжному мистецтву. Своєрідним 

поштовхом для появи неформальних об’єднань став 

зорганізований Л. Танюком Клуб творчої молоді в Києві, при 

якому були створені театральна, письменницька, художня, 

музична та кіносекції. Усі вони одразу заявили про себе, як такі, 

що не підпорядковуються штампам радянського мистецтва (у 

театральній студії ставилися напівзаборонені вистави М. Куліша 

та Б. Брехта, при музичній студії утворився джазовий ансамбль, 

на літературних вечорах свої патріотичні твори читали молоді 

І. Драч, М. Вінграновський, Л. Костенко, на художніх виставках 

демонструвалися картини на заборонені теми. Зрозуміло, що 

існування такого «руху» було небажаним для тогочасного 

режиму, тому спершу почалися словесні, а далі – адміністративні 

заходи: політичний нагляд, обмеження в публікаціях, звільнення 

з роботи та виключення зі спілок художників і письменників, 

ув’язнення, примусове лікування в психлікарні). Незважаючи на 

надзвичайні умови, «рух опору» не припиняв своєї діяльності та, 

на думку Г. Касьянова, став «своєрідним генетичним кодом 

подій, які призвели до незалежності України» [4, с. 5]. 

Значну роль у популяризації неформальної мистецької 

діяльності відіграли різноманітні радіо та телепередачі 70-80-их 

років ХХ ст. Популярним і визнаним серед населення був, 
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наприклад, цикл програм «Сонячні кларнети» за участю аматорів 

і колективів художньої самодіяльності різних областей 

Української республіки. Починаючи з травня 1978 року, майже 

два десятиліття талановиті митці з народу мали можливість не 

тільки презентувати свої мистецькі здобутки на телебаченні, а й 

удосконалювати виконавську майстерність, поповнювати репер-

туар, запозичувати елементи концертних костюмів тощо на 

основі аналізу виступів колег по мистецькій діяльності. 

Отже, мистецька освіта в Українській республіці (як і 

мистецтво загалом) за досить короткий проміжок – 20 – 80-их 

років ХХ століття – зазнала суттєвих реорганізацій, пов’язаних і з 

війнами, і з політичними репресіями, і з національно-

патріотичними прагненнями. 

У руслі особливих історичних подій відбувався й розвиток 

вітчизняної музичної освіти аналізованого періоду. Її піднесення 

припадає на часи становлення Української Народної Республіки, 

а також на нетривалий період українізації. Саме в цей час 

висуваються головні завдання національної музичної освіти, 

відбувається реорганізація її змісту та структури. Зокрема, 

очолювана К. Стеценком Педагогічна секція Головного 

управління мистецтв та національної культури представила на 

розсуд української інтелігенції ряд законопроектів і програм, 

покликаних наблизити навчання музики до загалу, зробити його 

більш доступним для широких верств населення, влити в музичну 

освіту національний струмінь (зокрема, «Законопроект про 

удержавлення Консерваторій та музичних шкіл колишнього 

Імператорського Музичного Товариства», «Законопроект про 

Музичні факультети при Українських Державних Університе-

тах», «Законопроект про Вищий Державний Диригентський 

Інститут у Києві», «Про з’їзд учителів співу Учительських 

семінарій та інститутів», програма зі співів та музики в зв’язку з 

програмами «Єдиної школи» тощо). У цей час на ниві української 

музичної педагогіки працюють В. Верховинець, Р. Глієр, 

М. Леонтович, К. Стеценко, Б. Яворський, котрі зробили вагомий 

внесок у розвиток теорії музичного виховання та своєю 

практичною діяльністю сприяли становленню національної 

музичної культури. 
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Центром музичного просвітництва в 1920 – 1921 рр. стає 

Київська народна консерваторія, керівник якої Б. Яворський 

значно збагатив теорію й практику української музичної школи 

та виховав видатних діячів музичної культури, зокрема, 

М. Вериківського, Г. Верьовку, П. Козицького, М. Леонтовича. 

Осередком національної музичної освіти залишався в 20-ті 

роки і Музично-драматичний інститут імені М. Лисенка, де на 

музичному відділі діють композиторський, віртуозний, вокально-

сценічний, оркестровий, музично-педагогічний, музично-науко-

вий факультети. В ньому на рівні зі зразками світової музичної 

культури вперше зазвучали твори українських композиторів 

М. Коляди, Л. Ревуцького, В. Косенка та ін. 

Національні традиції музичної освіти підтримували у своїй 

діяльності й інші навчальні заклади: Вищий музичний інститут у 

Львові, консерваторія Галицького музичного товариства, музич-

ний інститут А. Нементорської (1913 р. перейменований у Консе-

рваторію імені К. Шименовського), Інститут історії музики тощо. 

Прагнення зберегти самобутню мистецьку освіту спонукало 

видатних діячів національної культури створити одне з 

найвизначніших мистецьких об’єднань – Товариство іме-

ні М. Леонтовича (1921 – 1928 рр.). До його складу входили 

композитори й педагоги (Ф. Блуменфельд, М. Вериківський, 

В. Верховинець, П. Козицький, Б. Лятошинський, Я. Степовий, 

К. Стеценко, Б. Яворський), фольклористи (К. Квітка, Д. Ревуць-

кий), диригенти (Г. Верьовка, Н. Городовенко, П. Демуцький, 

Ф. Попадич), мистецтвознавці (Ю. Михайлів, Г. Хоткевич, 

О. Чапківський), діячі театральної справи (Лесь Курбас, І. Садов-

ський), літературознавець С. Єфремов та ін. [10, с. 10]. Діяльність 

цього товариства стала яскравим проявом національного 

просвітництва 20-их років. 

Активну роботу з популяризації українського мистецтва 

проводили й в обласних філіях. За їхнього сприяння в усіх 

куточках республіки організовувалися концерти, де звучали 

твори В. Барвінського, Ф. Колесси, С. Людкевича, О. Нижанків-

ського, Д. Січинського, Г. Топольницького. 

Важливою науково-практичною лабораторією в галузі 

музичного мистецтва стало створення в 1923 році Дитячої 

музичної студії при Товаристві імені М. Леонтовича. У 1926 році 
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на базі Товариства розпочала діяльність Асоціація сучасної 

музики, яку утворили М. Вериківський, Б. Лятошинський, 

Ф. Надененко, Л. Ревуцький та ін. Крім того, Товариство сприяло 

розвитку музичних осередків по всій території республіки. Так, 

на 1927 рік було зареєстровано 1014 музичних організацій, 

347 селянських, 211 робітничих, 367 шкільних хорів, 82 робітничі 

та селянські оркестри, 7 професійних хорів. На жаль, ідеологічні 

пріоритети тогочасного державно-партійного апарату не дозволи-

ли Товариству імені М. Леонтовича розвивати національне 

мистецтво в патріотичному руслі, тому в 1923 році воно 

припинило свою діяльність.  

20-ті роки ХХ ст. принесли значні здобутки й у царині 

симфонічної музики. В дусі національних традицій написані 

твори М. Вериківського, П. Козицького, М. Колесси, С. Людке-

вича, Л. Ревуцького та ін. Вагомим внеском у піднесення 

українського національного мистецтва стала діяльність Держав-

ного українського симфонічного оркестру (1918 р.), «Кобзар-

ського хору» (1918 –1919 рр. та 1923 – 1934 рр.), Першої 

мандрівної капели під орудою Н. Городовенка (з 1921 – Державна 

українська мандрівна капела «Думка»), а також створених 

пізніше Робітничого українського хору (РУХ), Державного 

українського хору (ДУХ), Полтавської капели бандуристів, 

Волинського радянського хору, Хору-студії Київського універси-

тету, які проводили широку концертну діяльність. 

У 30-их роках відкриті нові й реформовані старі навчальні 

заклади. Зокрема, музичний відділ інституту імені М. Лисенка в 

1934 р. перетворено на консерваторію; у 1939 р. утворено 

Львівську консерваторію; у 1934 р. повернули статус консерва-

торій Харківський та Одеський навчальні заклади. Попри це, 

ідеологізація й політизація процесу навчання не дали можливості 

досягти високих результатів створеним кафедрам. Репресії 

прогресивних діячів, викладачів і студентів навчальних музичних 

закладів припинили процес відродження національної музичної 

освіти. Значно вповільнилися й прогресивні починання в царині 

підготовки майбутніх організаторів загальної музичної освіти, 

яку надавали в Київському музично-драматичному інституті 

імені М. Лисенка, Одеському й Харківському музично-драматич-
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них інститутах, окремих Інститутах народної освіти, на вищих 

педагогічних курсах. 

Важливою складовою музичної культури 20-30-их років 

залишалася художня самодіяльність. Це була найбільш масова 

форма залучення громадян до культурного життя країни, яка 

мала неформальний характер. Хорові колективи існували й у 

вищих навчальних закладах. Наприклад, у Бердянському інсти-

туті в 30-их роках діяв хоровий гурток [1], у 1922 – 1932 рр. в 

Інституті народної освіти в Полтаві (із 1930 р. перейменовано на 

Інститут соціального виховання) працював студентський хор під 

керівництвом видатного українського композитора, професора 

В. Верховинця та оркестр народних інструментів тощо. Хор та 

оркестр студентів і викладачів діяли в Глухівському учитель-

ському інституті, у якому в цей період «була закладена традиція 

проведення музичних вечорів, де звучала камерна музика, іноді 

ставилися оперні вистави» [6, с. 31]. 

Друга світова війна розладнала й без того недосконалу 

систему музичної освіти. Водночас прагнення підтримати дух 

народу сприяло появі значної кількості аматорських пісень на 

тексти П. Воронька, А. Малишка та ін. 

Повоєнні роки – не менш складний для вітчизняної музичної 

культури період. Розбудова культурно-мистецьких закладів (у 

1948 р. в республіці вже працювало 5 оперних театрів, 26 філар-

моній, 70 різножанрових музичних колективів) та організація 

олімпіад художньої самодіяльності (у 1947 р. в ній взяло участь 

35 хорів, 16 хореографічних ансамблів, 10 музичних, 6 ансамблів 

пісні і танцю, 220 солістів) не сприяли розвитку українського 

національного мистецтва. Цілий ряд прогресивних композиторів 

(М. Вериківський, Б. Лятошинський, М. Мясковський, С. Проко-

ф’єв, А. Хачатурян, В. Шебалін, Д. Шостакович) були звинува-

чені у формалізмі, національна обмеженість інкримінується 

М. Колессі та Р. Сімовичу. Тому музично-культурний процес 

підпорядковується вимогам офіційної партійно-політичної 

доктрини, вплив якої відчувався аж до розпаду Радянського 

Союзу. Композитори творили переважно на «обов’язкові» теми: 

революція, війна, возз’єднання України з Росією та Західної 

України з СРСР тощо. 
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Водночас, у цей період продовжують працювати Капела 

бандуристів УРСР, Державний український симфонічний 

оркестр, хорова капела «Думка», Гуцульський ансамбль пісні і 

танцю (створений 1940 р.), Державний український народний хор 

(1943 р.), Буковинський ансамбль пісні і танцю (1944 р.), 

починають свою діяльність Квартет імені М. Лисенка (1951 р.), 

Черкаський український народний хор (1957 р.), а також сотні 

самодіяльних колективів при галузевих будинках культури та 

навчальних закладах (зокрема, педагогічних: Глухівському, 

Дрогобицькому, Львівському, Полтавському та ін.). Репертуар 

цих колективів теж підлягав жорсткому контролю, та в одному 

ряду з «необхідними» творами знаходилося місце й для народних 

пісень. 

Після війни налагоджується процес надання музичної освіти 

майбутнім учителям. У другій половині 40 – на поч. 50-их років 

це відбувається у формі факультативних занять, а з кінця 50-их 

додаткову спеціальність «співи» отримують студенти філоло-

гічних та історичних факультетів педагогічних інститу-

тів [8, с. 79]. Із 1962 року розпочинається професійна підготовка 

вчителів музики і співів на музично-педагогічних факультетах, 

які створюються при педагогічних інститутах Української 

республіки: Дрогобицькому (1962 р.), Київському(1962 р.), Луган-

ському(1962 р.), Ніжинському (1964 р.), Запорізькому (1964 р.), 

Івано-Франківському(1966 р.) та ін. [9, с. 57]. До 80-их років учи-

телів, які б надавали загальну музичну освіту учням шкіл, готува-

ли Вінницький, Ворошиловградський, Кам’янець-Подільський, 

Кіровоградський, Полтавський та інші педагогічні інститути. 

Студенти музично-педагогічних факультетів становили 

основу художньо-творчих колективів: хорів, симфонічних 

оркестрів, оркестрів народних інструментів, інструментальних і 

вокально-інструментальних ансамблів. Наприклад, у 1964/65 н. р. 

в Запорізькому та Одеському педагогічних інститутах почали 

функціонувати оркестри народних інструментів, у Київському 

державному педінституті імені М. Горького – капела бандуристів 

і симфонічний оркестр. Хорові колективи діяли у Вінницькому, 

Кіровоградському, Ніжинському, Полтавському педінститутах. 

Інтенсивна мистецька діяльність учасників цих колективів 

сприяла їхньому музичному розвитку, удосконаленню 
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виконавської майстерності, збагаченню професійної 

компетентності в питаннях використання музики в навчально-

виховному процесі. Проте ідеологічне спрямування репертуару 

художньо-творчих колективів не дозволяло повною мірою 

збагачувати мистецький досвід національними здобутками. 

Різноманітні концерти, конкурси й фестивалі, як правило, 

присвячувалися тематиці щасливого життя в радянській країні 

(на честь з’їздів партії, до різних річниць із дня утворення СРСР, 

конкурси хорових диригентів на краще виконання хорових творів 

радянських композиторів, краще виконання патріотичної та 

комсомольської пісні тощо). 

Водночас на тлі звеличення радянської епохи яскравіше 

виділяються твори композиторів-авангардистів 60-70-их років: 

Л. Грабовського, В. Сильвестрова, В. Загорцева, потужніше 

заявляє про себе фольклоризм творчості М. Скорика, Є. Станко-

вича, Л. Дичко та ін. Відхід від урочистості й маршовості 

спостерігається і в творчості композиторів, які працювали в 

жанрі масової пісні. Виникла лірична пісенність, започаткована 

майстром-піснярем П. Майбородою. У 50-60-ті роки в 

співдружності з А. Малишком були створені всенародно визнані 

«Журавлі», «Ми підем, де трави похилі», «Рідна мати моя», 

«Київський вальс», «Білі каштани». У 60-80-ті роки особливий 

внесок у продовження творчості П. Майбороди зробили О. Білаш, 

В. Верменич, В. Івасюк, А. Кос-Анатольський, Є. Козак, І. Шамо 

та ін. Твори саме цих композиторів визначали пісенний 

репертуар популярних у цей період самодіяльних і професійних 

солістів, ансамблів, хорів. Паралельно у студентських колах 

з’являється нова «багатожанрова й багатостильова система 

народної культури: народної за широтою та побутовою за 

стихійністю її формування… виникають нові явища, які умовно 

називають «студентським фольклором», «туристським фолькло-

ром» тощо [3, с. 256]. У поєднанні з творами композиторів 

минулого й сучасності, що звучали в концертних залах будинків 

культури, палаців творчості, навчальних закладів, ці пісні 

сприяли неформальному зближенню молоді з музичним 

мистецтвом. 

Таким чином, ретроспективний аналіз розвитку музичної 

освіти 20-80-их років ХХ століття дає змогу зафіксувати низку 
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позитивних явищ: збереження існуючих та відкриття нових 

спеціальних музичних навчальних закладів і музично-

педагогічних факультетів педагогічних інститутів, створення 

розгалуженої мережі аматорських художньо-творчих колективів, 

широкомасштабна підтримка музично-просвітницької діяльності 

тощо. Разом із тим, комуністична ідеологія суттєво сповільнила 

розвиток національної культури українського народу, фізично й 

морально знищила переважну більшість талановитих, 

непересічних особистостей, загальмувала розвиток вітчизняної 

музичної культури більше ніж на півстоліття. 
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Наталия Сулаева  

ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

20-80-х ГОДОВ ХХ СТОЛЕТИЯ 

В статье представлены отдельные аспекты развития музыкального 

образования на Украине в период 20 – 80-ых годов ХХ века. Акцентируется 
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внимание на тенденции доминирующего развития формального музыкального 

образования. Последнее проявлялось в сохранении и открытии новых 

специальных музыкальных учебных заведений, музыкально-педагогических 

факультетов при пединститутах, введении соответствующих дисциплин в 

учебные планы педагогических вузов, создании разветвленной сети 

самодеятельных художественно-творческих коллективов, широкомасштабной 

поддержке музыкально-просветительской деятельности и одновременно 

идеологизации управляемого неформального художественного образования, что 

существенно сдерживало развитие национальной культуры украинского народа. 

Ключевые слова: художественное образование, формальное и 

неформальное художественное образование, музыкальное образование. 

 

Natalia Sulayeva 

FORMAL AND NON-FORMAL FEATURES OF NATIONAL MUSIC 

EDUCATION IN THE 20-s – 80-s OF THE 20th  CENTURY 

This article presents the retrospective analysis of music education in Ukraine 

during the 20-s – 80-s of the 20th century. It traces the path of national rise of peaceful 

coexistence of tendencies between academic and popular styles, folk art and 

professional guidance in the art development to the organizational and functional 

unification of various arts. The article emphasizes the fact that during the determined  

period of history the tendency of dominant development in the formal music education 

was manifested, which resulted current maintaining and opening of new special music 

educational establishments, the introduction of relevant disciplines in the curriculum 

of secondary and higher teacher training  education institutions and indoctrination of 

administered non-formal arts education, which was provided under the  extensive 

network of amateur artistic and creative teams that existed in the institutions of culture 

and education. A great attention is paid to the fact that increasing of totalitarian 

influence in Ukraine in 20-s – 80-s of the twentieth century deprived Ukrainian people 

of the possibility to preserve, develop and transfer the national musical achievements 

to the young generation, physically and morally destroyed a large number of talented, 

outstanding personalities, and hindered the development of culture. Therefore, there 

were art associations (unions, groups, clubs), dissident movements along with the 

sanctioned forms of artistic and educational activities, which were characterized by a 

non-formal form of artistic experience transfer. 

Keywords: national art education, formal and non-formal art education, music 

education. 
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УДК 378.22:792.07:[793.3]          Тетяна Благова, 

м. Полтава 

 

ХОРЕОГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА В СИСТЕМІ 

ТЕАТРАЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

У статті досліджено особливості танцювальної підготовки 

майбутніх діячів сценічного мистецтва, визначено місце і роль хореографії 

у системі театральної освіти в Україні, проаналізовано й узагальнено 

зміст навчального матеріалу з основних дисциплін хореографічної 

підготовки, визначено освітні можливості танцювального мистецтва в 

процесі професійного формування учнів театральних шкіл. 

Ключові слова: хореографічна підготовка, хореографічна освіта, 

система театральної освіти, театральна педагогіка, дисципліни 

хореографічного циклу, студенти театральних шкіл. 
 

Одним із головних завдань, що постають перед сучасною 

театральною педагогікою, є формування в майбутніх акторів 

вищої форми майстерності – володіння органікою у сценічній 

поведінці. Танець як важливий компонент системи виражальних 

засобів драматичного мистецтва відіграє в цьому процесі 

значущу роль. Так, професор Ю. Громов зазначав, що «одна з 

тенденцій розвитку сучасного театру полягає в максимальному 

розширенні форм і засобів сценічного вираження, необхідних для 

втілення багатоманітного, психологічно та філософськи 

насиченого, складного за своєю образно-дієвою структурою 

репертуару», надаючи саме хореографічній підготовці важливого 

значення у системі театральної освіти [3, с. 7]. Танцювально-

пластична підготовленість, таким чином, є необхідною 

професійною якістю майбутнього актора або режисера, що 

зумовлює важливість дослідження різних проявів хореографії в 

драматичному мистецтві, а також вивчення й визначення місця і 

ролі танцю в освітньому процесі театральних шкіл. 

Проблематиці хореографічного виховання у галузі 

театральної освіти присвячено праці видатних теоретиків і 

практиків драматичного мистецтва, які надавали танцювально-

пластичній культурі актора особливого значення, розглядали її як 

важливу складову акторської майстерності, як умову формування 

 © Т. Благова, 2014 
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професійно значущих якостей майбутніх діячів сцени 

(Є. Вахтангов, Б. Голубовський, Е. Гротовський, Г. Крег, 

А. Немеровський, Е. Кох, Г. Морозова, К. Станіславський, 

А. Таїров, Г. Товстоногов, К. Чорноземов, Б. Щукін та ін.). 

Значно розширили спектр професійних якостей актора через 

мистецтво руху творчі пошуки В. Верховинця, К. Голейзовского, 

Л. Курбаса, В. Мейєрхольда, а також митців більш пізнього 

періоду – Р. Віктюка, А. Гончарова, А. Ефроса, Ю. Завадського, 

Ю. Любимова, М. Охлопкова, В. Плучека, Б. Равенскіх. 

Практичну спрямованість хореографічної підготовки 

студентів театральних спеціалізацій мають дослідження відомих 

діячів хореографічної педагогіки Є. Васильєвої, Ю. Василькова, 

О. Всеволодської-Голушкевич, Ю. Громова, Р. Захарова, 

В. Красовської, Г. Кристерсона, Т. Кудашевої, С. Кузнєцова, 

А. Мессерера, Е. Мея, В. Нікітіна, В. Саулейко, М. Суворової, 

роботи яких безпосередньо забезпечують викладання «рухових» 

дисциплін у театральних навчальних закладах. 

Актуальність вивчення окресленої проблеми зумовлена 

недостатністю спеціальних історико-педагогічних розвідок, 

присвячених дослідженню особливостей фахової хореографічної 

підготовки у системі професійної мистецької освіти України, 

зокрема її театральної вертикалі. Отже, метою статті є аналіз 

загальних тенденцій хореографічної підготовки вихованців 

театральних навчальних закладів в Україні, її основних освітніх 

завдань, організації, змісту викладання дисциплін хореографіч-

ного циклу в театральних школах. 

Ретроспективний аналіз становлення й розвитку театральної 

вертикалі мистецької освіти в Україні дозволив зазначити, що 

організація, структура та зміст процесу професійної підготовки в 

галузі були детерміновані синтетичним характером театрального 

мистецтва. Система театральної освіти на етапі її формування 

(20-ті рр. XX ст.) та впродовж тривалого періоду розвитку 

підпорядковувала різні види художньої практики: музичну, 

хореографічну, образотворчу, літературну, а також мистецтво-

знавчу та педагогічну. Отож стратегія її розвитку (як окремої 

вертикалі освіти мистецького профілю) передбачала реалізацію 

низки освітніх завдань, серед них ключовим визначалося питання 
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професійної підготовки кваліфікованих кадрів різних мистецьких 

спеціальностей [10, арк. 123]. 

У відповідності зі специфікою та об’ємом підготовки діячів 

сценічного мистецтва визначалися основні типи закладів по 

вертикалі професійної театральній освіти. Перший рівень 

забезпечувала профшкола, яка відповідала за підготовку 

масового кваліфікованого працівника-виконавця, що володіє 

основними технічними прийомами і має необхідний для цього 

рівень художнього розвитку. Другою сходинкою театральної 

освіти стали технікуми, що готували спеціаліста-майстра високої 

кваліфікації, довершеної у межах своєї вертикалі. Інститути мали 

забезпечити широку мистецьку підготовку фахівців – 

організаторів у галузі художнього виробництва, а також 

керівників-педагогів, мистецтвознавців. Представлена типізація 

мистецьких шкіл визначалася загальною для усієї системи. 

Однак, об’єм підготовки, її ступеневість могли варіюватися в 

залежності від вертикалі профосвіти. По кожній із них 

спеціальними комісіями Головпрофосу було розроблено 

навчальні плани і програми [9, арк. 61-62]. 

Необхідно зазначити, що впродовж тривалого періоду 

професійна хореографічна підготовка здійснювалася в основному 

по вертикалі театральної мистецької освіти (за відсутності 

професійних хореографічних шкіл середньої та вищої ланки) і 

охоплювала різні типи спеціалізованих навчальних закладів. 

Фахову підготовку хореографів середньої та вищої кваліфікації 

забезпечували профільні відділення театральних і музично-

драматичних технікумів, інститутів, які готували «артистів 

драми, опери, кіно і балету» [9, арк. 63-66]. Загалом на території 

України в 20-х рр., на етапі формування системи театральної 

освіти, функціонували 3 музично-драматичні інститути, 1 теат-

ральний та 1 музично-драматичний технікум. Перспективою 

наступних років було значне розширення мережі закладів драма-

тичної освіти, що було зафіксовано у стратегічних планах розвит-

ку театральної вертикалі мистецької освітньої галузі [9, арк. 31]. 

Організація професійних театральних шкіл планувалася 

переважно у великих містах, де функціонували театральні 

установи (драматичні й оперні). Адже необхідною складовою 

успішної підготовки майстрів сцени вважалася систематична 
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практика на відповідному виробництві. Типовим явищем також 

було функціонування балетних студій (профшкіл хореографіч-

ного спрямування) при драматичних і оперних театрах (Київсь-

кому, Харківському, Одеському, Львівському, Дніпропетровсь-

кому та ін.), пересувних оперних установах, де готували 

виконавців переважно для театральних потреб [9, арк. 39]. 

Створення середніх і вищих хореографічних шкіл, які б 

готували як виконавців, так і балетмейстерів, інструкторів-

педагогів хореографії, організаторів-хореографів було не на часі. 

(Перший середній спеціалізований заклад хореографічної 

освіти – Київське хореографічне училище – було організовано у 

1934 р.). Головною причиною їх відсутності стала невизначеність 

місця та ролі хореографічного мистецтва в системі професійної 

мистецької освіти. Гострою проблемою хореографічної освіти 

також залишалася досить обмежена кількість висококваліфіко-

ваних хореографічно-педагогічних кадрів. У зв’язку з цим, про-

фесійну підготовку вихованців танцювальних відділень театраль-

них профшкіл середнього та вищого щабля забезпечували, як 

правило, керівники театральних балетних труп [1, с. 160-161]. 

Водночас загальна хореографічна підготовка визначалася 

невід’ємною складовою формування акторської майстерності та 

інших професійно значущих якостей у вихованців різних 

спеціальностей музично-драматичних і театральних інститутів: 

«організаторів театральної справи», «інструкторів-адміністра-

торів», «інструкторів театральних студій», «керівників-

педагогів», «режисерів драми, опери і балету» вищої 

кваліфікації [9, арк. 58]. Так, у Київському музично-драматич-

ному інституті хореографічна підготовка передбачалася 

навчальними планами Драматичного, Вокально-сценічного та 

Диригентсько-педагогічного факультетів [6, арк. 5-8]; у Харків-

ському інституті «рухові дисципліни» викладалися на Інструк-

торсько-педагогічному, Диригентському та Драматичному 

факультетах [7, арк. 26-37]. Система виразних сценічних рухів 

(гімнастичних, ритмопластичних, танцювальних) і жестів 

визнавалася важливим аспектом акторської техніки. Відповідно, 

студенти всіх відділень театральних інститутів мали володіти 

цілим арсеналом хореографічних умінь. 
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Трансформаційні процеси в системі театральної освіти в 

наступні періоди розвитку галузі, детерміновані низкою 

соціокультурних і мистецьких чинників, привнесли структурні та 

організаційні зміни до процесу хореографічної підготовки діячів 

сценічного мистецтва. Насамперед це стосувалося спеціальнос-

тей, для яких викладалися «танцювально-пластичні» дисципліни, 

переліку самих дисциплін, а також змісту, об’єму, технічної 

складності навчального матеріалу кожної з них. 

У результаті, у системі сучасної театральної освіти 

хореографічна підготовка охоплює цілий спектр спеціальностей 

театрального виробництва та відбувається у профільних навча-

льних закладах (інститутах, коледжах, училищах), факультетах 

мистецтв університетів, де навчаються майбутні представники 

акторській професії, режисери-постановники, режисери з плас-

тики, а також педагоги-хореографи, балетмейстери, виконавці. 

Практичне ознайомлення з мистецтвом танцю передбачає 

вивчення комплексу навчальних дисциплін відповідної 

спрямованості. Основні серед предметів хореографічного циклу – 

«Сценічний рух», «Танець», «Ритміка» – традиційно є 

невід’ємною частиною системи театральної освіти, охоплюють 

різні види «мистецтва руху» і вирішують завдання гармонійного 

розвитку тіла та придбання спеціальних навичок. У сукупності з 

такими навчальними дисциплінами, як «Майстерність актора», 

«Сценічна мова», «Вокал», вони закладають основи танцюваль-

но-пластичної культури вихованців театральних навчальних 

закладів. 

Цикл «пластичних» дисциплін формує в учнів професійної 

театральної школи комплекс базових хореографічних умінь і 

спеціальних рухових навичок, а саме: розвиває танцювальність, 

почуття ритму, координацію рухів, сценічний рух і загалом 

сприяє загальній фізичній підготовці студентів [2, с. 5]. Кожна з 

дисциплін хореографічного циклу має свої спеціальні завдання і 

водночас усі вони спрямовані на реалізацію єдиної мети: 

забезпечити різнобічну підготовку учнів театральних шкіл у 

сфері руху, розвинути їх психомоторні якості, у цілому 

сформувавши виразність руху [8, арк. 22]. 

Аналіз змісту професійно-практичної підготовки вихованців 

театральних навчальних закладів дозволяє визначити, що 
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організація викладання, цілі, завдання, зміст навчання мистецтву 

хореографії безпосередньо підпорядковані цілям і завданням 

підготовки акторських, режисерських чи то балетмейстерських 

кадрів. Саме специфіка майбутньої спеціальності (актор, режи-

сер, балетмейстер) зумовлює корегування змісту, методів, склад-

ності навчального матеріалу, якості фізичного навантаження у 

процесі хореографічної підготовки представників сценічної 

діяльності. 

Так, на режисерському відділенні головним завданням 

вивчення «рухових» дисциплін визначається засвоєння 

студентами елементарних навичок із танцю, необхідних для 

здійснення драматичних постановок, а також обов’язкове 

володіння елементами методики хореографії. Натомість студенти 

акторських відділень мають майстерно володіти виконавськими 

навичками, орієнтуватися в різних хореографічних стилях, напря-

мах, адже практичне ознайомлення з мистецтвом танцю підпо-

рядковане передовсім формуванню акторської майстерності, 

інших професійно значущих якостей актора [4, с. 6-7]. 

Разом із тим у процесі вивчення дисциплін хореографічної 

спрямованості існують узагальнені положення, структурні 

характеристики, складові змісту, обов’язкові для практичного 

опанування вихованцями кожної із зазначених спеціальностей 

професійних театральних шкіл. Усі навчальні курси циклу 

передбачають розвиток танцювальної техніки, координації, 

пластики, виразності руху; формування практичних хореогра-

фічних навичок для виконання танцювальних елементів, фігур, 

цілісних композицій історичних, побутових, народних і сучасних 

танцювальних форм [4, с. 11]. 

Так, дисципліна «Сценічний рух» визначається як базова у 

формуванні хореографічної підготовленості майбутніх театраль-

них діячів, виховує зовнішню техніку актора й передбачає цілісну 

підготовку студентів у галузі «мистецтва руху». Її освоєння 

забезпечує формування уміння вільно володіти своїм тілом на 

сцені. Метою вивчення курсу є оволодіння студентами 

танцювально-пластичною культурою як складовою акторської 

техніки. Розвиток координації рухів і пластичності тіла, 

виховання фізичної витривалості відбувається у процесі 

виконання різних за характером навчально-виховних завдань. 
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Зміст дисципліни передбачає практичне ознайомлення з різними 

системами й видами «мистецтва руху»: гімнастикою, акробати-

кою, пантомімою, жонглюванням, психологічними жестами, 

прийомами сценічного бою, застосовуваними в театральній дії 

(фехтуванням, елементами боксу та іншими видами опору), 

вправами з предметами і сценічним костюмом. На всіх етапах 

засвоєння практичної частини курсу передбачається виконання 

студентами самостійної роботи, основний вид якої – підготовка 

та виконання авторських сценічних етюдів, заснованих на різних 

видах вивчених сценічних рухів. Окрім практичної складової 

дисципліни, студенти вивчають теорію руху на сцені, основні 

його принципи, методики, досвід авторських шкіл [8, арк. 25]. 

Навчальний курс «Музично-ритмічне виховання» або 

«Ритміка» в системі театральної освіти спрямований на 

виховання учнів засобами музики, органічно пов’язаної з рухом. 

Завданням курсу є формування ритмічності та виразності рухів, 

музикальності, пластичності, внутрішньої організованості та 

м’язової свободи [8, арк. 2]. Ці якості, необхідні майбутнім 

діячам сцени, формуються завдяки спеціальній методиці 

музично-ритмічного виховання. В її основі – концепція швейцар-

ського музиканта-педагога, основоположника ритміки як 

навчальної дисципліни Е. Жака-Далькроза, поширена на початку 

XX ст. Сутність даної системи полягає в органічному 

внутрішньому взаємозв’язку музики й руху, розвиткові музич-

ного слуху за допомогою рухової пластики. У театральній школі 

зміст курсу складається з розділів, що охоплюють різні види 

виразних рухів: елементарні музично-ритмічні вправи; 

організуючі вправи, спрямовані на розвиток психомоторики; 

музично-ритмічні рухи та етюди, що застосовуються в акторській 

практиці [8, арк. 3]. Загалом аналізована дисципліна вирішує 

комплекс виховних завдань, адже осмислення музики засобом 

руху відповідає самій природі акторської майстерності, яка 

вимагає негайного втілення, змін ритмічного стану, створення 

цілісного образу за допомогою ритмопластичних рухів. 

Дисципліна «Танець» є комплексною і найбільш багатогран-

ною в системі театральної освіти. Основними, узагальненими 

завданнями освоєння танцювального матеріалу студентами 

різних спеціальностей театральних навчальних закладів 
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визначається: формування елементарних практичних рухових 

навичок на основі вивчення хореографічних форм різних стилів і 

напрямків, знання ключових принципів постановки танців, а 

також володіння елементами методики хореографії. Хореогра-

фічна підготовка майбутніх майстрів сцени передбачає вивчення 

класичного, народно-сценічного, історико-побутового та сучас-

ного бального танців. Розроблені навчальні програми з кожного з 

видів хореографічного мистецтва орієнтовані, насамперед, на 

вивчення танцювальних форм, які мають практичне значення в 

театральному репертуарі [8, арк. 19-20]. 

Основою хореографічної підготовки в системі театральної 

освіти визначається класичний танець. Саме класичний екзерсис 

є тим фундаментом, на якому збудована цілісна система 

професійної хореографічної освіти. Навчання класичному танцю 

(саме екзерсису) підпорядковане системі, розробленій професо-

ром хореографії А. Вагановою. Її наукові положення, принципи, 

методика стали осердям викладання танцю в системі театральної 

освіти. Використання «вагановських методів викладання» класи-

чного танцю у його провідній навчальній формі – екзерсисі – є 

актуальною тенденцією теорії і практики сучасної хореографічної 

педагогіки. 

Професор Ю. Громов також підкреслював винятковість 

класичного екзерсису, визначаючи його «основою добре розвине-

ної танцювальної техніки», наголошуючи, що «… саме він 

(екзерсис) є в театральному навчальному закладі засобом 

боротьби за прекрасну поставу і підібране, підтягнуте в рухах 

тіло» [3, с. 17]. Педагог запропонував покласти в основу навчання 

студентів театральних шкіл так званий «танцювальний екзерсис», 

що складається з елементів класичного і народно-характерного 

танців [3, с. 38]. 

Опанування народно-характерного екзерсису до того ж 

уважається наступним важливим компонентом формування 

хореографічної культури майбутніх майстрів сцени. Розмаїття 

народного танцю в драматичних постановках зумовлює необхід-

ність навчання студентів театральних шкіл техніці народно-

характерного танцю, розвитку в них здатності швидко освоювати 

різні за стилем, характером, манерою та національною 

орнаментикою танцювальні комплекси. У змісті навчання 
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представлені основні рухи танців різних народів, лексичні 

особливості їх виконання, методика викладання [3, с. 25]. 

Важливою складовою загальної хореографічної підготовки 

студентів є практичне ознайомлення зі зразками танцювальної 

культури різних епох, стильовими особливостями танцювальної 

лексики й пластики історичного танцю. Питання поетапного 

виховання актора засобами історико-побутового танцю розроб-

лені в популярному навчальному посібнику «Танець» Е. Васильє-

вої, призначеному саме для студентів акторських факультетів [2]. 

Удосконалення танцювально-пластичних навичок студентів 

відбувається у процесі ознайомлення із сучасними видами 

хореографії, що зумовлено необхідністю втілення нових 

танцювальних форм у сценічну практику. Саме під впливом 

різних стилів хореографії XX ст., естетико-теоретичних ідей 

реформаторів хореографічного мистецтва на різних етапах 

розвитку змісту театральної освіти з’являлися такі дисципліни: 

«Дунканівська пластика», «Ритміка Жака-Далькроза», «Фехту-

вання», «Біомеханіка руху», «Фізкультура», «Акробатика», 

«Міміка», «Дихання в хореографії» [5, с. 15]. У цілому, це значно 

розширює спектр теоретичної і практичної підготовленості 

вихованців театральних шкіл у галузі хореографічної культури. 

Підсумовуючи дослідницький матеріал, зазначимо, що 

хореографічне мистецтво на різних етапах розвитку системи 

театральної освіти відігравало значущу роль у процесі 

професійної підготовки майбутніх майстрів сцени. Театральна 

вертикаль професійної мистецької освіти традиційно об’єднує 

підготовку не лише діячів драматичного мистецтва, але й 

представників різних мистецьких спеціальностей, зокрема 

фахівців хореографічних спеціалізацій. 

У сучасній театральній школі танець, як один із основних 

виражальних засобів сучасного драматичного мистецтва, є 

вагомою складовою акторської майстерності. Звідси, викладання 

хореографії в театральних навчальних закладах цілком відповідає 

завданням виховання акторської майстерності, але не має 

самодостатнього значення (за виключенням хореографічної 

спеціалізації). Характерними тенденціями розвитку хореографіч-

ної підготовки в системі театральної освіти визначаємо її 

комплексність і практичну спрямованість. 
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Вивчення теоретичних і практичних надбань у галузі 

професійної хореографічної підготовки в Україні в різних типах 

мистецької вертикалі загалом залишається малодослідженою 

проблемою й потребує подальших наукових розвідок. Зокрема, 

дослідження місця й ролі хореографії у процесі професійної 

підготовки майбутніх діячів сценічного мистецтва дозволить 

розширити сферу його практичного застосування в системі 

театральної освіти. 
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Татьяна Благова 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

В СИСТЕМЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УКРАИНЕ 

В статье исследованы особенности танцевальной подготовки будущих 

деятелей сценического искусства, определены место и роль хореографии в 

системе театрального образования. Проанализированы структура, типизация, 

целевые установки театральных учебных заведений, сформировавшихся на 

Украине исторически. Выяснено, что на протяжении длительного периода 

развития учебные заведения театральной вертикали на Украине объединяли 

целый спектр специальностей сценического искусства, что обусловливалось 

синтетическим характером театрального искусства. Театральные школы 

были единственными учебными заведениями, обеспечивающими профессиональ-

ную подготовку хореографов-исполнителей, балетмейстеров, в связи с 

отсутствием специализированных хореографических школ среднего и высшего 
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звена. На современном этапе развития театрального образования хореогра-

фическая подготовка считается важным компонентом профессионального 

становления представителей различных специализаций. В исследовании 

раскрыто и обобщено содержание учебного материала по теории и практике 

преподавания основных хореографических дисциплин, определены их цели, 

образовательные возможности, реализуемые в процессе профессионального 

формирования учащихся театральных школ. 

Ключевые слова: хореографическая подготовка, хореографическое 

образование, система театрального образования, театральная педагогика, 

дисциплины хореографического цикла, студенты театральных школ. 

 

Tetyana Blagova 

CHOREOGRAPHICAL TRAINING IN THE SYSTEM OF 

PROFESSIONAL THEATRICAL EDUCATION OF UKRAINE  

In the article the peculiarities of dance training of the future masters of the 

scene are investigated. The place and role of the choreography for the system of 

theatre education are defined. As one of the most important expressive means of 

modern dramatic art, dance is the main component of acting technique; it promotes 

the formation of professional skills necessary for future masters of the scene. Types, 

structure, targets theatrical educational institutions established in Ukraine are 

analyzed. It is found that over a long period of development of the institution of theatre 

vertical in Ukraine were united by a range of specialities of performing arts (future 

directors, actors, choreographers), which was defined by the synthetic nature of 

theatrical art. Theatrical schools were also the only providers of vocational training of 

choreographers, performers, ballet masters, in the absence of specialized secondary 

and high dance schools. At the present stage of development of theatre education 

dance training is an important component of professional development of 

representatives of various specializations of artistic profile. The content of educational 

material on the theory and practice of teaching basic disciplines of choreography 

training is revealed and summarize; its goals and educational opportunities 

implemented in the process of professional formation of students of the drama school 

are defined. It is proved that the study of choreographic disciplines is differentia. The 

specifics of the future profession determines the characteristics of the content, 

methodology, volume, complexity of the learning material, the quality of the physical 

load of each of them. 

Keywords: choreographic training, choreographic education, the system of 

theatrical education, theatre pedagogy, disciplines of the choreography cycle, students 

of the drama school. 
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ЗМІСТ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАГІСТРІВ – МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

У статті порушується питання змістового наповнення методичної 

підготовки майбутніх викладачів образотворчого мистецтва як 

структурної складової їхньої професійної освіти. У змісті методики 

виокремлюються загальні питання історії і теорії, зміст і методика 

викладання образотворчого мистецтва у вищій школі, визначаються 

можливості реалізації розроблених магістрантами методичних 

напрацювань у ході науково-педагогічної практики, проведення 

експериментальної роботи, а також висвітлення її результатів у 

кваліфікаційному дослідженні.  

Ключові слова: художньо-педагогічна освіта, викладач 

образотворчого мистецтва, методична підготовка. 

 

В умовах оновлення державної стратегії розвитку вищої 

освіти в Україні, що передбачає інтеграцію з європейським 

освітнім простором і перехід на дворівневу систему підготовки 

фахівців у вищій школі, задоволення потреби суспільства в 

підвищені якості освітніх послуг зумовили необхідність 

обґрунтування змісту методичної підготовки майбутніх викла-

дачів образотворчого мистецтва в системі професійної підготовки 

магістрів. Підготовка останніх розпочата в Україні порівняно 

недавно. У вищих педагогічних навчальних закладах відбува-

ється накопичення нового унікального досвіду, який потребує 

осмислення, наукового аналізу й обґрунтування, узагальнення й 

упровадження. У даній статті представляємо досвід підготовки 

магістрів, викладачів образотворчого мистецтва у Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. 

В основу визначення структури методичної підготовки 

майбутніх викладачів образотворчого мистецтва покладено 

концептуальні погляди С. Гончаренка про методику як часткову 

дидактику, змістом якої є встановлення пізнавального значення 

предмета і його місця в системі освіти, визначення завдань 

вивчення даного предмета та його змісту, вироблення відповідно 
© І. Мужикова, 2014 
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до завдань і змісту навчання методів, методичних засобів і 

організаційних форм навчання [2].  

Підґрунтям дослідження є традиції підготовки фахівців у 

галузі художньо-педагогічної освіти, висвітлені у працях радян-

ських науковців, які в свою чергу спираються на досягнення 

класичної художньої освіти. Зокрема, методичні системи 

навчання рисунку, живопису, композиції, перспективи на 

художньо-графічних факультетах розкрито в роботах Г. Бєди, 

М. Ростовцева, О. Унковського, Є. Шорохова, О. Яшухіна. 

Навчанню образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі 

присвячені праці М. Кириченка, В. Кузіна, Б. Неменського, 

М. Ростовцева.  

Різноаспектні дослідження мистецької освіти представлені 

доробком сучасних українських науковців: В. Орлова, О. Рудни-

цької (методологічні основи мистецької освіти); Г. Падалки 

(теорія та методика викладання мистецьких дисциплін); 

С. Коновець (питання оптимізації професійної діяльності викла-

дачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів); 

О. Кайдановської, І. Пастира, М. Пічкура, М. Резніченко, О. Шев-

нюк (викладання образотворчих дисциплін для бакалаврів); 

С. Коновець, О. Красовської, Л. Масол, І. Руденко (питання теорії 

та методики навчання образотворчого мистецтва в загально-

освітній школі).  

Мета статті полягає в обґрунтуванні структури та змісто-

вого наповнення методичної підготовки майбутніх викладачів 

образотворчого мистецтва у вищій педагогічній школі. 

Аналіз наукових джерел, нормативних документів, що 

визначають межі професійної підготовки майбутніх викладачів 

образотворчого мистецтва дав підстави для визначення структури 

методичної підготовки магістрів. Її основними компонентами є 

теоретичний, представлений у межах курсу «Методика викла-

дання образотворчих дисциплін у вищій школі», практичний, 

реалізація якого здійснюється під час науково-педагогічної 

практики у вищих навчальних закладах і науковий – виконання 

кваліфікаційного дослідження з образотворчого мистецтва. 

Курс «Методика викладання образотворчих дисциплін у 

вищій школі» – складова професійно-практичної підготовки 

магістрів спеціальності 8.02020501 Образотворче мистецтво.  
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Метою курсу є підготовка магістрантів до викладацької 

роботи у вищих педагогічних навчальних закладах І – ІV рівня 

акредитації, озброєння їх знаннями, уміннями й навичками щодо 

добору змісту, планування, практичного здійснення навчально-

наукової та творчої роботи з циклу образотворчих дисциплін [3].  
Завданнями дисципліни визначено: 

• опанування магістрантами досвіду викладання образо-

творчих дисциплін у вищих навчальних закладах; 

• ознайомлення майбутніх викладачів образотворчого мис-

тецтва із основами планування та організації процесу навчання у 

вищих педагогічних навчальних закладах в умовах ECTS; 

• залучення магістрантів до науково-дослідницької 

діяльності, пов’язаної з викладанням образотворчого мистецтва у 

вищій школі; 

• створення умов для постійного самовдосконалення, само-

розвитку й самовиховання майбутнього викладача образотвор-

чого мистецтва. 

Основу теоретичних знань дисципліни складають 

дидактичні принципи, форми, методи загальнопедагогічної та 

фахової підготовки майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва. Лекційний курс узгоджено з тематикою і змістом 

семінарів, лабораторних занять, із самостійною та індивіду-

альною роботою магістрантів. Велика увага приділяється 

проблемі активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, 

активним методам викладання у вищих закладах освіти, сучасним 

формам і видам контролю знань.  

Структурно і змістовно курс методики викладання образо-

творчого мистецтва у вищій школі спрямований на поглиблення 

наукової підготовки майбутнього викладача як педагога-

дослідника.  

У процесі вивчення дисципліни магістранти мають 

оволодіти такими знаннями: досвід підготовки кадрів у галузі 

вищої художньої та художньо-педагогічної освіти; основні 

нормативні акти й документи, які регламентують навчальний 

процес у вищих навчальних закладах; особливості побудови 

навчально-виховного процесу у вищих педагогічних закладах 

різних рівнів акредитації; зміст і структура загальнопедагогічної 

підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва; 
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принципи, форми та методи викладання дисциплін циклу 

професійної та практичної підготовки; науково-теоретичні 

основи підготовки та проведення основних форм організації 

процесу навчання образотворчих дисциплін – лекції, семінару, 

лабораторного заняття, педагогічної практики; науково-теоре-

тичні основи організації самостійної, науково-дослідницької та 

індивідуальної роботи студентів із образотворчих дисциплін; 

науково-теоретичні основи організації контролю художньо-

педагогічних знань, умінь і навичок, види й форми контролю, 

методика його проведення; науково-теоретичні основи професій-

ного розвитку особистості майбутнього педагога в процесі 

викладання образотворчих дисциплін; методи дослідження 

ефективності навчального процесу з образотворчих дисциплін, 

корекції змісту, форм і методів художньо-педагогічної підготовки 

студентів. 

Передбачається, що у процесі вивчення курсу, магістранти 

повинні оволодіти професійними уміннями й навичками, як-от: 

робота з навчальною документацією – навчальними планами, 

програмами образотворчих дисциплін, навчальних і виробничих 

практик; добір форм, методів, прийомів, засобів викладання, 

адекватних меті й змісту навчання образотворчих дисциплін у 

вищій школі; використання сучасних технологій навчання в 

процесі викладання образотворчих дисциплін; укладання логіко-

методичних планів лекцій, семінарів, лабораторних занять із 

образотворчих дисциплін; методичне керівництво самостійною 

творчою та науково-дослідною роботою студентів із образотвор-

чого мистецтва; організація та проведення різних форм і видів 

контролю знань, умінь і навичок студентів у процесі вивчення 

образотворчих дисциплін; застосування прийомів і методів 

активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на 

заняттях із образотворчих дисциплін. 

Зміст курсу «Методика викладання образотворчих 

дисциплін у вищій школі» представлено матеріалами з історії 

становлення мистецької освіти, теоретичних основ навчання у 

вищій художньо-педагогічній школі та власне методики 

викладання образотворчих дисциплін у системі підготовки 

бакалаврів – майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Курс 

складається із двох модулів. 
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У першому модулі розглядаються загальні питання історії і 

теорії навчання образотворчого мистецтва у вищій школі: 

розвиток системи мистецької та художньо-педагогічної освіти, 

порівняльний аналіз зарубіжної та вітчизняної систем мистецької 

та художньо-педагогічної освіти, історія підготовки кадрів у 

галузі художньо-педагогічної освіти в Україні (Н. Молєва, 

М. Ростовцев, Р. Шмагало); мета та завдання викладання 

образотворчих дисциплін у вищій школі на сучасному етапі 

(Освітньо-кваліфікаційна характеристика то Освітньо-професійна 

програма підготовки магістрів, викладачів образотворчого 

мистецтва); складові професійної підготовки викладача образо-

творчих дисциплін; структура і зміст діяльності вищого 

педагогічного навчального закладу (Я. Болюбаш); загальна 

характеристика організації процесу навчання образотворчих 

дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах; форми 

організації навчальної діяльності студентів у ВНЗ в умовах 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу; 

система контролю та оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

із образотворчих дисциплін; методи викладання мистецьких 

дисциплін у вищій школі, характеристика їх дидактичних 

можливостей (Г. Падалка, О. Рудницька); класифікація методів 

педагогічної діяльності та їх вибір.  
У другому модулі розкривається зміст і методика викла-

дання образотворчих дисциплін у вищій педагогічній школі: 

зміст і структура теоретичних знань із образотворчих дисциплін; 

структура умінь і навичок із образотворчих дисциплін; форму-

вання знань, умінь і навичок у процесі викладання образотворчих 

дисциплін; методика підготовки та проведення лекцій, 

семінарських, практичних і лабораторних занять із образотворчих 

дисциплін; методика організації самостійної та індивідуальної 

роботи студентів у процесі викладання образотворчих дисциплін; 

основи майстерності викладача образотворчих дисциплін; роль 

практичної підготовки, її види у вищій школі; мета, завдання і 

умови проведення, організаційне та навчально-методичне забез-

печення практичної підготовки; зміст навчальної діяльності 

студента під час пленерної, навчально-методичної та виробничої 

педагогічної практик; творчі та науково-дослідні роботи з 

образотворчих дисциплін і засоби активізації творчої діяльності 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2014. Вип. 8 

116 

студентів напряму підготовки «Образотворче мистецтво»; мета, 

функції, завдання, види й форми контролю знань, умінь і навичок 

майбутніх педагогів; навчально-методичне забезпечення 

контролю, вимоги до його організації; державна атестація 

випускників; рівнева характеристика сформованості знань, умінь 

і навичок із образотворчих дисциплін; критерії оцінки рівня 

підготовки студентів із образотворчих дисциплін, методи, 

прийоми та засоби їх визначення. 

У процесі вивчення курсу магістранти виконують низку 

методичних проектів, які зреалізовуються в ході виробничої 

науково-педагогічної практики на базі вищих навчальних 

закладів.  

Практична підготовка майбутніх викладачів образотворчого 

мистецтва спрямовується на актуалізацію та систематизацію 

теоретичних знань, практичних умінь і навичок магістрантів 

щодо організації процесу навчання образотворчих дисциплін у 

вищих закладах освіти. Практика служить засобом перевірки 

готовності магістрантів до самостійної навчально-методичної, 

наукової та виховної роботи зі студентами. 

Завданнями практики передбачається: ознайомлення зі 

специфікою організації процесу навчання образотворчого мисте-

цтва у вищій школі; формування умінь організації художньо-

творчої діяльності студентів; поглиблення, закріплення й 

інтегрування теоретичних знань, формування умінь і навичок їх 

застосування у практичній діяльності, відпрацювання умінь 

навчально-методичної роботи викладача – підготовка та 

проведення різних видів аудиторних занять (лекцій, практичних, 

семінарів, лабораторних), участь у плануванні, методичному 

забезпеченні та проведенні залікових заходів, розробка та 

застосування засобів діагностики рівня знань, умінь і навичок 

студентів із образотворчих дисциплін; підготовка магістрантів до 

аналізу навчального процесу й корекції окремих його складових 

на основі науково-дослідної роботи з вивчення процесу 

формування особистості майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва у вищому педагогічному навчальному закладі; 

відпрацювання умінь і навичок науково-дослідницької діяльності 

викладача вищої школи, зокрема, реалізація програми експе-

риментальної частини магістерського дослідження; відпрацю-
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вання вмінь і практичних навичок планування виховного процесу 

у вищому навчальному закладі, відбору тематики виховних 

заходів і їхнього безпосереднього проведення, умінь 

педагогічного спілкування з урахуванням особливостей 

контингенту студентів [4]. 

Зміст навчально-методичної роботи магістранта передбачає: 

ознайомлення з навчальними планами напряму підготовки 

6.020205 – Образотворче мистецтво освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр», аналіз їх структури (графіку та плану 

навчального процесу, циклів навчальних дисциплін і практик, 

структури й обсягу роботи студентів); ознайомлення з навчаль-

ними та робочими програмами з образотворчих дисциплін, їх 

навчально-методичним забезпеченням і навчально-методичною 

літературою до курсів; відвідування та аналіз лекцій і практичних 

занять із образотворчих дисциплін; підготовка та проведення 

лекцій, практичних і лабораторних занять із образотворчих 

дисциплін і з методики викладання образотворчого мистецтва із 

застосуванням проблемних, інтерактивних методів викладання, 

мультимедійних технологій навчання та ін., їх аналіз із керів-

ником практики; розробка дидактичного матеріалу до практич-

них і лабораторних занять із образотворчих дисциплін і методики 

викладання образотворчого мистецтва; розробка діагностичного 

матеріалу (тести, контрольні роботи) для визначення рівня знань і 

вмінь студентів із певного розділу однієї з образотворчих 

дисциплін і методики викладання образотворчого мистецтва; 

проведення поточного й модульного контролю в академічній 

групі. 

Під час науково-педагогічної практики магістранти здій-

снюють науково-дослідницьку роботу, яка полягає в доборі 

методів і методик проведення експериментальних дій відповідно 

до теми магістерського дослідження. Вони ведуть виховну 

роботу, що передбачає ознайомлення з планом виховної роботи 

куратора академічної групи, до якої прикріплений практикант; 

укладення плану виховної роботи в закріпленій групі на період 

проходження практики; підготовку та проведення виховних 

заходів у групі. 

Діяльність магістранта фіксується у звітній документації, 

яка включає: плани-конспекти проведених аудиторних занять 
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(конспекти лекцій, практичних, лабораторних, семінарських 

занять) із відповідними відмітками методистів; письмовий аналіз 

відвіданих лекцій, семінарів, практичних занять, проведених 

іншими практикантами або викладачами; дидактичні матеріали 

до практичних занять; діагностичні матеріали для визначення 

рівня знань і вмінь із певного розділу однієї з образотворчих 

дисциплін та методики викладання образотворчого мистецтва. 

Майбутні викладачі мають можливість опублікувати свій 

практичний доробок у збірках наукових праць студентів і магіст-

рантів психолого-педагогічного факультету. Методичні напрацю-

вання магістрантів реалізуються у змісті їх кваліфікаційних робіт. 

У процесі роботи над магістерською кваліфікаційною 

роботою майбутні викладачі аналізують підходи до вирішення 

певної науково-методичної проблеми з урахуванням історичних 

аспектів її дослідження та на основі сучасних наукових джерел, 

визначають авторську позицію щодо напрямів її реалізації. 

Магістранти укладають і реалізують програму експериментальної 

перевірки сформульованої гіпотези, інтерпретують, системати-

зують і узагальнюють результати дослідження, обґрунтовують 

відповідні висновки та рекомендації. У додатках можуть бути 

представлені фото, відеоматеріали, мультимедійні презентації, 

методичні рекомендації для студентів із досліджуваної проблеми 

тощо. Практична частина магістерського дослідження є 

авторською творчою роботою, яка відповідає тематиці обраної 

наукової проблеми та дозволяє авторові продемонструвати рівень 

його готовності до самостійного вирішення художньо-творчих 

завдань (усвідомлення композиційних законів і вдале їх 

використання в мистецькому творі, грамотне володіння засобами 

художньої виразності, виконавською технікою, технологією 

тощо). Творча робота засвідчує володіння майбутнім фахівцем 

методикою в художньо-виконавській площині [1]. 

Отже, зміст методичної підготовки магістрів – майбутніх 

викладачів образотворчого мистецтва охоплює історичний, 

теоретичний і практичний досвід підготовки фахівців і 

представлений такими темами: поняття про систему мистецької 

освіти; досвід підготовки фахівців у закладах художньо-

педагогічної освіти в Україні і за кордоном; організація 

навчального процесу у вищих навчальних закладах мистецької 
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освіти; загальна характеристика змісту та структури підготовки 

викладача образотворчих дисциплін у вищій школі; методика 

організації навчальної діяльності у процесі викладання 

образотворчих дисциплін у вищій школі; зміст практичної  

підготовки та методика її організації; методика організації 

творчої та науково-дослідної роботи студентів у процесі 

вивчення образотворчих дисциплін; контроль та оцінювання 

навчально-пізнавальної діяльності студентів з образотворчих 

дисциплін. Реалізація вищезазначеного змісту забезпечується у 

процесі опанування курсу «Методика викладання образотворчих 

дисциплін у вищій школі», виконання завдань практичної 

підготовки магістрів та здійснення кваліфікаційного дослідження. 

Подальших дій потребує узагальнення історичних, теоре-

тичних та практично-методичних надбань підготовки фахівців у 

галузі художньо-педагогічної освіти в Україні, їх висвітлення у 

наукових публікаціях і навчально-методичній літературі. 
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Ирина Мужикова 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ – 

БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В статье поднимаются вопросы методической подготовки будущих 

преподавателей изобразительного искусства как структурной составляющей 

их профессионального образования. На основе анализа традиций 

художественного образования, исследований в отрасли художественной 

педагогики, научно-методических достижений и современного опыта 

профессиональной подготовки в высших педагогических учебных заведениях 

определено содержание методической подготовки магистров – будущих 
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преподавателей изобразительного искусства, предложена его реализация с 

учетом взаимосвязи теоретической, практической и научной работы. В 

частности, в содержании методической подготовки выделены общие вопросы 

истории и теории преподавания изобразительного искусства в высшей школе, 

содержание и методика его преподавания, определены возможности 

реализации разработанных магистрантами методических рекомендаций 

(лекционного материала, заданий для практической работы, инструментария 

проверки уровня усвоения учебного материала студентами) во время научно-

педагогической практики, проведения экспериментальной работы и 

представления ее результатов в квалификационном исследовании. 

Ключевые слова: художественно-педагогическое образование, 

преподаватель изобразительного искусства, методическая подготовка. 

Irina Muzhikova 

CONTENT OF METHODOLOGICAL PREPARATION OF MASTERS, 

TEACHERS OF FINE ART 

The article raises the question of the semantic content of methodical training of 

future teachers of fine arts as a structural component of their professional education. 

Meaningful methodology for postgraduates is found on the basis of the traditions of 

art education, research in art education (G. Byeda, M. Rostovtsev, M. Shorokhov, 

A. Yashuhin), methodical heritage and contemporary experience of training of 

specialists in higher educational institutions (S. Konovets, H. Padalka, O. Rudnytska), 

its implementation is proposed in the relationship of theoretical and practical training 

and research work of students. In particular, general questions of history and theory 

of teaching of fine arts in universities are distinguished. The concept of the system of 

art education, the experience of training of specialists in institutions of artistic and 

pedagogical education in Ukraine and abroad is revealed. Questions studied in 

magistracy are organization of educational process in higher educational institutions 

of art education; general characteristics of the content and structure of preparation of 

teacher of fine arts in universities; methodology of organization of training activities 

in the process of studying fine arts at universities; content of practical training and 

methodology of its organization; methodology of creative and research work of 

students during the study of fine arts; control and evaluation of educational work of 

students of fine arts. Implementation of methodological groundwork (lectures on 

selected topics, problems for practical work, tools for checking the mastering of 

educational material by students) developed by postgraduates becomes possible 

during the scientific and pedagogical practices, conducting experimental work and 

coverage of its results in the qualification research. 

Material presented in the article does not cover different problems of 

preparation of masters, teachers of fine arts. There is an urgent need to summarize 

historical heritage and modern experience of artistic and pedagogical education in 

Ukraine and its coverage in research and educational literature. 

Keywords: artistic and pedagogical education, teacher of fine arts, methodical 

preparation. 
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ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ 

ОСВІТІ 

 
 

УДК 378.014.623 : 37 : 016        Лариса Семеновська, 

м. Полтава 

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ТЬЮТОРСЬКОГО СУПРОВОДУ ВИВЧЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Здійснено методичний аналіз реалізації тьюторського супроводу 

вивчення педагогічних дисциплін. Обґрунтовано педагогічну сутність 

тьюторства в сучасних умовах модернізації системи вищої освіти 

України. Охарактеризовано основні підходи до трактування цього 

поняття (компенсаторний, гуманістичний, інтегративний). Установ-

лено, що реалізація тьюторського супроводу вивчення педагогічних 

дисциплін зумовлює необхідність зосередження уваги на таких важливих 

методичних аспектах: формування суб’єкт-суб’єктних відносин у процесі 

взаємодії тьютора і студента; організація тьютором індивідуальної 

самостійної роботи (для всіх студентів ІІ-V курсів); здійснення 

«вирівнювання» знань студентів; включення тьюторських завдань і 

запитань на семінарських і практичних заняттях (для студентів у процесі 

їхньої підготовки до лекційних, семінарських і практичних занять); 

використання тьютором методу фасцинації; усунення тьютором 

навчальних перевантажень; застосування об’єктивної, оптимістично 

спрямованої шкали оцінювання індивідуальної, самостійної роботи 

студентів. 

Ключові слова: тьюторський супровід, тьютор, студент, суб’єкт-

суб’єктні відносини, викладання, навчання, педагогічні дисципліни. 

 

Випереджувальний розвиток системи вищої освіти в Україні 

потребує розробки й упровадження інноваційних форм і методів 

роботи зі студентами під час аудиторних занять та виконання ними 

самостійної роботи. З часом усе більше уваги приділяється 

створенню умов, що сприяють розвитку потреб, реалізації 

можливостей студентів. У зв'язку з цим виникає необхідність 

теоретичного обґрунтування й практичної реалізації тьюторського 

супроводу навчально-виховної діяльності студентів у вищих 

навчальних закладах. 

© Л. Семеновська, 2014 
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Тьюторство не є культурною новацією в суспільстві. 

Функції наставників існували в різні часи, але з тією різницею, 

що вони реалізовувалися стихійно і в певні моменти набували 

інституційної форми. Проте тьюторський супровід у сучасних 

умовах модернізації системи вищої освіти набуває широкого 

значення. Тьютор організовує пошук засобів для формування в 

студентів ініціативного ставлення до власної діяльності, визначає 

індивідуальні особливості їх пізнавальної сфери, особистісні й 

соціальні прагнення, а також здійснює пошук засобів 

самовизначення й самореалізації. 

У вітчизняній та зарубіжній педагогіці поняття «тьютор» 

досліджується крізь призму специфіки трактування цього 

поняття. Аналізуючи світовий досвід (Р. Вільямс, Г. Крислі, 

М. Мур та ін.), можна зробити висновок, що поняття «тьютор» у 

західній педагогіці частіше використовується в системі 

дистанційної освіти дорослих, де головним завданням «куратора» 

є формування в студента мотивації до навчання. Об'єктивне 

вирішення даної проблеми полягає в безпосередньому впливі 

викладача на студента. Таким чином, у зарубіжній педагогіці 

тьюторство – це виконання викладачем функції супроводження, 

координації процесу самоосвіти студентів, яка відіграє важливу 

роль для отримання університетських знань. Тьютор радить 

студентові, які лекції й практичні заняття краще за все 

відвідувати, як скласти свій індивідуальний план навчальної 

роботи й підготуватися до успішного складання іспитів, тому що 

лекційна система – це лише доповнення до системи тьюторського 

супроводу в процесі освіти.  

Отже, мета статті полягає в обґрунтуванні феномену 

тьюторського супроводу й розкритті основних методичних 

аспектів його реалізації у вивченні педагогічних дисциплін. 

У вітчизняній науці обґрунтовано декілька підходів до 

визначення поняття «тьютор»: 1) компенсаторний (Н. Борисова, 

О. Гаврилова, Т. Ковалевська, Т. Койчева та ін.) – тьютором 

здійснюється моніторинг особливостей студента при сприйнятті 

мети, мотивації навчання, розв’язання навчальних завдань, 

визначення засобів взаємодії. Тьютор намагається ліквідувати чи 

компенсувати такі фактори, що заважають навчанню, як 

нерозуміння студентом навчального матеріалу, неврахування 
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його фізіологічних і психологічних особливостей, труднощів 

особистісного ставлення, сприйняття чи несприйняття соціаль-

ного оточення; 2) гуманістичний (Т. Колбачева, М. Мамарда-

швілі, І. Проскуровська, М. Суворов та ін.) – тьютор супроводжує 

студента не лише в навчальному закладі, а й організовує його 

побут, готує до екзаменів, допомагає в індивідуальній роботі. 

Тьютор виступає найближчим помічником і порадником студен-

та, заміняє на час навчання навіть батьків; 3) інтегративний 

(А. Бойко, С. Гончаренко, Н. Дем’яненко, Н. Рибалкіна, П. Щед-

ровицький та ін.) – тьютор виконує посередницьку роль між 

вільною особистістю в освітньому просторі, а саме: є провід-

ником між загальнокультурним та індивідуальним, особистісним 

і корпоративним, об’єднує процеси не лише навчання, 

самовиховання, самотворення професіонала, а й формування його 

системи цінностей, всього способу життя [2; 5].  

Найбільш доцільним для реалізації тьюторського супроводу 

вивчення педагогічних дисциплін, на нашу думку, видається 

третій підхід, оскільки він полягає в об’єднанні загальних 

викладацьких та індивідуальних форм і видів діяльності. У 

даному випадку тьютор дозволяє конкретному студенту зробити 

знання особистісно значущими, а роздуми й поради тьютора – 

необхідними в житті. Отже, цілком поділяємо твердження 

відомого українського вченого А. Бойко, що обов’язковими між 

тьютором і студентом мусять бути суб’єкт-суб’єктні, морально-

естетичні взаємини співробітництва і співтворчості [1]. 

Аналіз досвіду діяльності педагогічних навчальних закладів 

дає підстави стверджувати, про необхідність здійснення тьютор-

ського супроводу при організації індивідуальної самостійної 

роботи студентів, обсяги якої останнім часом значно збільши-

лися. Зауважимо також, що самостійна робота з педагогічних 

дисциплін мусить мати особистісну спрямованість, що означає 

найповніше врахування інтересів, можливостей і прагнень 

молодої людини, допомогу студентові не тільки у виборі 

самостійного завдання, а і в організації його виконання, надання 

консультацій, порад щодо підбору літератури, обліку й контролю 

професійних досягнень. Розпочинати діяльність тьютора в цьому 

напрямі доцільно з «вирівнювання» знань студентів. 
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Зважаючи на зростання інтересу до індивідуалізації освіти, 

використання тьюторського супроводу дозволяє в ході розробки 

методичних рекомендацій студентам, урахувати не лише засоби 

їхньої адаптації у вищій школі під час вивчення теорії педагогіки, 

а й у процесі проходження майбутніми вчителями всіх видів 

педагогічної практики. Усе це, безумовно, сприяє прискоренню 

формування педагогічних компетентностей, об’єднує майбутніх 

учителів спільними цінностями, ідеями, стилем життя. 

Взаємодія студента й тьютора, спрямована на реалізацію 

навчально-виховних завдань, може здійснюватися, на нашу дум-

ку, в таких напрямах: 1) усвідомлення майбутнім педагогом 

можливості підвищення наявного освітнього рівня, необхідності 

його проектування на майбутнє; 2) побудова в свідомості студен-

та хронологічного ланцюга «моє минуле – теперішнє – майбут-

нє»; 3) планування й здійснення спільної діяльності з метою 

досягнення визначених освітніх цілей; 4) збереження незалежно-

сті студента й тьютора від думок і рішень інших людей; 

5) спільний аналіз і рефлексія вчинків майбутнього вчителя; 6) 

побудова партнерських стосунків і взаємодія з іншими людьми та 

структурами (навчально-виховними, соціальними, державними 

тощо) задля вирішення освітніх завдань; 7) спільний моніторинг 

результатів діяльності, переоцінка й коригування (за умов 

потреби) програми особистісного розвитку студента. 

Результати тьюторського супроводу можуть виражатися в 

появі нових форм поведінки студентів, приміром, здійснення 

нового вибору, зміна точки зору, проблематизація прийнятого 

рішення, обговорення нових можливостей, відмова від 

стереотипів комунікативних та оцінних дій у ході навчально-

виховної діяльності. Продуктами тьюторської взаємодії в даному 

випадку є: портфоліо, індивідуальні навчальні плани і програми, 

індивідуальні дослідницькі проекти, тьюторський щоденник. 

Зауважимо, що тьюторами можуть бути студенти. Об’єктив-

ність цього положення підтверджена нами в ході діяльності 

факультативу обдарованої молоді, який працює під керівництвом 

викладачів кафедри загальної педагогіки та андрагогіки 

Полтавського національного педагогічного університету іме-

ні В. Г. Короленка. На практиці учасники факультативу проявля-

ють себе як повноцінні організатори навчальної діяльності, вони 
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мають можливість накопичити досвід в організаційній і керівній 

справі, активно вдосконалювати власну професійну підготовку. 

Ефективність їхньої діяльності як тьюторів зумовлена тим, що, 

по-перше, студенти-тьютори – ровесники своїх підопічних, тому 

краще їх розуміють; по-друге, тьютори – взірці в очах усіх 

студентів, бо вони досягли вищих результатів у навчальній, 

виховній і організаційній роботі; по-третє, студенти-тьютори, як 

правило, креативні особистості, знаючи, що може зацікавити їх 

ровесників, вони вносять пропозиції з удосконалення навчальних 

курсів, позааудиторної виховної діяльності. 

Реалізація тьюторського супроводу навчально-виховного 

процесу передбачає суб’єкт-суб’єктну взаємодію. Без сприйняття 

тьютором студента як рівноправного партнера тьюторська техно-

логія неможлива. Головним механізмом формування суб’єкт-

суб’єктних відносин, у тому числі у процесі вивчення педаго-

гічних дисциплін, є професійні й особистісні якості педагога: 

уміння співробітництва і співтворчості; здатність аналізувати, 

порівнювати та проектувати професійні дії відповідно до новітніх 

освітніх цілей, планувати професійну діяльність, науково 

обґрунтовано добирати форми та методи організації навчального 

процесу відповідно до сучасних соціально-економічних потреб 

суспільства; вимогливість у поєднанні з повагою; об’єктивність в 

оцінюванні; усвідомлення необхідності педагогізації оточуючого 

середовища, володіння психолого-педагогічними методами 

дослідження та діагностики розвитку особистості й колективу; 

володіння педагогічною технікою та освітніми технологіями; 

готовність будувати педагогічне спілкування на основі урізно-

манітнення спільної діяльності й урахування природних нахилів 

та інтересів студентів; прагнення до самоосвіти й самовиховання. 

Взаємодія під час організації тьюторського супроводу 

передбачає вибір і використання активних демократичних 

методів і форм, які б стимулювали самодіяльність і творчість, 

регулювання процесу взаємодії засобами пізнання й самопізнан-

ня, організації та самоорганізації, контролю й самоконтролю. 

Студент виступає в педагогічному процесі як суб'єкт взаємодії, на 

формування творчої індивідуальності якого вона спрямована. 

Тьюторський супровід вивчення педагогічних дисциплін 

забезпечує розробку індивідуальних освітніх стратегій, виконан-
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ня диференційованих завдань, індивідуальне консультування, 

тому основою взаємодії тьютор – студент є висока професійна 

компетентність і культура суб’єктів навчально-виховного проце-

су. Слово, інтонація, погляд - поведінка тьютора справляє на 

студента великий вплив, створюючи комфорт або дискомфорт в 

організації взаємодії. Отже, однією з важливих передумов є вмін-

ня контролювати й управляти своїм емоційним станом, зокрема, 

використовувати його як засіб виховного впливу [3, с. 35]. 

У процесі реалізації тьюторського супроводу вивчення 

педагогічних дисциплін перспективним, на нашу думку, є 

застосування інтерактивних методів і форм діяльності. При 

цьому змінюється функція викладача, який виступає: 1) експер-

том (тьютор-експерт здійснює представлення нового матеріалу, 

забезпечує його унаочнення, відповідає на питання студентів); 

2) організатором (тьютор-організатор забезпечує взаємодію 

суб’єктів процесу підготовки, здійснює формування студентських 

мікрогруп відповідно до передбачуваних завдань діяльності й 

особистісних якостей та інтересів, координує їх виконання); 

3) фасилітатором (тьютор-фасилітатор надає науково-методичну 

допомогу, здійснює супровід індивідуально-пізнавального 

пошуку, створює умови для особистісного розвитку студентів).  

Зважаючи на те, що визначальною особливістю застосу-

вання інтерактивних методів і форм навчання є включеність усіх 

учасників педагогічного процесу до активного пізнавального 

пошуку, для цієї діяльності характерні міжособистісне і 

професійне партнерство, співробітництво і творчість. На нашу 

думку, застосування інтерактивних методів і форм навчальної 

діяльності сприяє розвиткові комунікативних умінь і навичок, 

формуванню громадянської позиції, допомагає встановленню 

педагогічно доцільних відносин викладачів і студентів, згуртовує 

колектив, привчає співпрацювати, зважаючи на думки 

оточуючих, реалізує навчальну, виховну й розвивальні функції. 

Практичне втілення інтерактивних методів і форм навчання 

безпосередньо пов’язуємо з головним аспектом реалізації 

тьюторського супроводу – формування суб’єкт-суб’єктних відно-

син викладача і студента. Отже, інтерактивні методи й форми 

навчання активізують пізнавальну діяльність студентів, забезпе-

чують міцність засвоєння знань, формування умінь і навичок, 
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створюють умови для особистісної самореалізації кожного, 

сприяють налагодженню професійно орієнтованої взаємодії 

суб’єктів процесу підготовки. 

Ми переконані, що саме цілеспрямоване формування 

суб’єкт-суб’єктних відносин між студентами і викладачами, 

розглядаючи їх як «визначальну педагогічну категорію, першо-

основу і головну умову повноцінного виховання особистості» 

(А. Бойко) у системі тьютор-студент, забезпечує оптимальний 

рівень взаємодії на основі врахування особистісних якостей і 

потреб учасників навчально-виховного процесу, створює 

передумови для побудови траєкторії розвитку творчої індиві-

дуальності, фахового зростання та усвідомленого прагнення до 

професійного самовдосконалення.  

Самостійна робота студентів під керівництвом тьютора є 

важливим складником навчально-виховного процесу, дидактич-

ною метою якої є, по-перше, розширення, поглиблення, закріп-

лення й систематизація знань, набутих під час аудиторних занять; 

по-друге, самостійне оволодіння навчальним матеріалом; і, по-

третє, формування вмінь і навичок самостійної розумової праці. 

У ході самостійної роботи майбутні вчителі готуються до семі-

нарів-практикумів, конспектують науково-педагогічну літерату-

ру, здійснюють написання навчальних статей і виступів на студе-

нтських наукових конференціях, розробляють сценарії виховних 

заходів, працюють над курсовими й дипломними дослідженнями. 

Індивідуальне тьюторське співробітництво викладача і 

студента сприяє виявленню знань і критичному самоаналізу. При 

правильному супроводі воно допомагає самоствердженню й 

самореалізації особистості фахівця, розвиває постійний самокон-

троль, а отже, – потребу в самоосвіті, розкриває шляхи 

подальшого особистісного й професійного самовдосконалення. 

Зауважимо, що тьюторство у даному випадку спрямоване 

насамперед на студентів, які потребують підвищеної педагогічної 

уваги. Індивідуальна взаємодія та співпраця в невеликих групах 

посилює мотивацію до професії, сприяє взаємній інтелектуальній 

активності, співконтролю і самоконтролю. У процесі заняття 

відбувається взаємоперевірка, порівняння і співставлення знань, 

виявлення слабких місць.  



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2014. Вип. 8 

128 

Індивідуальна самостійна робота з педагогічних дисциплін 

акцентується на тих студентах, які відстають у навчанні чи, 

навпаки, випереджають навчальну програму, проводиться за 

списками студентів і за окремими графіками. Бажано, щоб 

тьюторські індивідуальні завдання виставлялися на факультетах у 

розклади занять. Це потрібно, щоб актуалізувати самостійну 

індивідуальну роботу як реальну. Тьюторські заняття можуть 

проводитися в аудиторний і в позааудиторний час. 

Відповідно до певного модуля викладач-тьютор здійснює 

постановку проблеми, коментує авторський допоміжний мате-

ріал, актуалізує знання з наукових праць і художніх творів 

видатних педагогів, виділяє завдання і запитання, рекомендує їх 

на вибір студентам. 

Після того, як майбутні вчителі визначилися з завданнями і 

запитаннями, формами їх виконання, тьютор проводить індиві-

дуальне консультування. Зусилля тьютора спрямовуються на 

підвищення й «вирівнювання» знань студентів. Майбутні вчителі 

мають змогу за власним вибором чи за порадою тьютора 

виконувати за своїм інтересом і бажанням не одне, а кілька 

завдань, що сприятиме зростанню суми балів [4].  

Включення тьюторських завдань і запитань на семінарських 

і практичних заняттях (для студентів у процесі їхньої підготовки 

до лекційних, семінарських і практичних занять) передбачає 

розробку й використання на заняттях основних видів і типів 

тьюторських завдань і запитань згідно з функціями тьютора 

(аналіз педагогічних ситуацій із метою виявлення гуманістичної 

спрямованості особистості педагога, використання діалогових і 

полілогових методик; написання педагогічних творів-есе; 

застосування елементів професійного тренінгу; підготовка 

рефератів; проведення ділових ігор, виконання проектних 

завдань; тлумачення висновків, узагальнень, цитат педагогів; 

складання планів повідомлень, статей, фрагментів педагогічних 

праць і уривків художніх творів видатних педагогів; розроблення 

таблиць і схем педагогічних явищ і процесів; використання 

дебатних методик на розвиток критичного мислення тощо) [7]. 

Досвід свідчить, що методичні консультації тьютора можуть 

проводитися індивідуально й для невеликої групи (3-5 осіб), 

особливо з питань вивчення передового досвіду й новаторської 
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технології вчителя, організації експериментальної роботи, 

використання методичних порад видатних педагогів у процесі 

педагогічної практики, проектної діяльності тощо. У вивченні 

педагогічних дисциплін доцільно визначити такі підходи: 

а) самостійна діяльність студента до вивчення теми і консуль-

тування тьютора; б) самостійна робота здійснюється студентом 

після вивчення теми та методичного супроводу тьютора. 

Посібники, які використовуються в роботі [3; 4], побудовано 

так, що спочатку дається система завдань, запитань (на вибір 

студента), а далі – текстовий навчальний матеріал. Крім нього, 

студент може використовувати лекції, довідкові джерела, 

допоміжну літературу. Вміщені в роботі тексти спрямовані на 

засвоєння основних категорій дидактики і теорії виховання. Вони 

не повторюють матеріалів лекцій, практичних чи семінарських 

занять, тому студенти можуть використовувати їх також під час 

підготовки до семінарських занять і педагогічної практики. 
Як показує практика міжособистісної взаємодії викладачів і 

студентів у вищому педагогічному навчальному закладі особли-

вого значення для особистісного зростання студента, становлення 

його професійної компетентності набуває особистісна фасцинація 

викладача. У перекладі з французьської та англійської «fasci-

nation» – очарування. До наукового обігу поняття фасцинації 

було введено Ю. Кнорозовим (1959 р.) У 60-ті рр. XX ст. когніти-

вна психологія та психолінгвістика збагатили практику соціаль-

ної комунікації знанням про роль фасцинації у мові, розкривши її 

вплив на зростання «семантично значущої інформації» (термін 

Н. Вінера), яка необхідна для вибору точного рішення [7]. 

Якщо інформація пов’язується насамперед із знанням і 

розумінням, то фасцинація – з інтенсивними емоціями (загост-

рення уваги, здивування, почуття задоволення), що в цілісній 

єдності допомагає людині орієнтуватися у складному внутріш-

ньому світі й ефективно керувати ним. Теорія інформації амери-

канських учених Н. Вінеро та К. Шенона (1948 р.) доводить, що 

вплив усіх живих істот один на одного, в тому числі й людини, 

здійснюється виключно засобом інформаційних сигналів. 

Особливої уваги, на наш погляд, при міжособистісному 

контакті тьютора і студента набувають правила партнерського 

спілкування, визначені В. Соковіним: 1) звернення до співбесід-
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ника за ім’ям (ім’ям, по-батькові); 2) зняття напруження першої 

зустрічі (розмова про щось легке – погода, справи) для 

встановлення доброзичливого контакту, налаштування на 

доброзичливе спілкування; 3) усунення в міміці, жестах, позі 

всього агресивного, що викликає у партнера дискомфорт, замкне-

ність і навіть опір; 4) активне схвалення партнера по спілкуванню 

за все розумне, добре, цінне в його словах, думках, вчинках, 

манерах, зовнішності (за допомогою схвального погляду, заохо-

чувального жесту, захоплюючого слова); 5) уникнення негатив-

них оцінних суджень, спрямованих на особистість партнера, його 

точку зору, ідеї, думки, поведінку (особлива увага звертається на 

інтонації в мові); 6) виключення з прийомів комунікації єхидства 

(в окремих випадках доцільна добродушна іронія); 7) намагання 

вислухати й зрозуміти партнера по спілкуванню (людей, що 

вміють слухати, причому слухати уважно й зацікавлено, 

люблять); 8) толерантність і культура спілкування (уміння вести 

діалог так, щоб не звинувачувати партнера в помилках і 

невдачах); 9) уникнення категоричності в судженнях; 10) надання 

можливості партнеру по спілкуванню максимально висловити 

думку та свою точку зору, проявити почуття, що є оптимальними 

умовами співтворчості в діалозі [6, с. 232]. 
Вагомим чинником успішної взаємодії викладача і студента 

є уміння викликати до себе довіру. Довіру можливо втратити 

через недостатню компетентність, неможливість забезпечення 

взаємодії необхідними ресурсами ефективної комунікації, 

демонстрацію ніяковості, непідготовленості та невпевненості, а 

також публічну критику, заперечення прав співбесідника, 

невиконання взятих на себе доручень і обіцянок. 

Усунення тьютором навчальних перевантажень передбачає 

педагогічно доцільне структурування навчального матеріалу, 
контроль за сукупним обсягом домашньої навчальної роботи 

студентів, визначення фактичних витрат студентами часу на 

підготовку домашніх завдань із різних предметів. Система 

домашніх завдань має передбачати тільки дійсно необхідну 

роботу, яка має суттєве значення для засвоєння знань, умінь і 

навичок студентів. Важливо, зокрема, узгоджувати обсяг усних і 

письмових завдань із кожного навчального предмета. 
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Ефективним засобом індивідуалізації роботи тьютора є 

оптимістична бально-словесна оцінка, яка виставляється на 

основі діалогічної взаємодії та взаємоповаги двох суб’єктів. 

Позитивним у цьому вважаємо те, що першочергове значення 

надається не бальній оцінці навчальних досягнень, оскільки вона 

залежить від бюджету часу й кількості та складності завдань, 

індивідуальних потреб і потенцій студента тощо, а критеріям і 

різноманітності способів тьюторського оцінювання, оскільки 

саме вони, поряд із особистісною зацікавленістю (яку надає 

можливість вибору), справляють найбільший уплив на пізнаваль-

ну активність студента і виступають стимулом у його особистіс-

ному й професійному становленні. У зв’язку з цим у вищеназва-

них посібниках запропоноване конкретне співвіднесення різних 

навчальних результатів, способів і критеріїв оцінювання 

різноманітних видів навчальних завдань [3; 4]. 
Отже, тьюторський супровід вивчення педагогічних 

дисциплін передбачає домінування індивідуально-гуманістичної 

парадигми виховання, єдності особистісного, соціального та 

професійного чинників, креативного переосмислення власного 

досвіду, творчого й активного пошуку педагогічних засобів, які б 

стимулювали особистісно орієнтовану взаємодію, самоосвіту 

студентів, формування їх інтелектуального потенціалу та 

професійної компетентності.  

Результати наукового аналізу й узагальнення досвіду 

діяльності свідчать, що ефективна реалізація тьюторського 

супроводу вивчення педагогічних дисциплін зумовлює необхід-

ність зосередження уваги педагога на таких важливих аспектах: 

формування суб’єкт-суб’єктних відносин у процесі взаємодії 

тьютора і студента; організація тьютором індивідуальної 

самостійної роботи (для всіх студентів ІІ-V курсів); здійснення 

«вирівнювання» знань студентів; включення тьюторських 

завдань і запитань на семінарських і практичних заняттях (для 

студентів у процесі їхньої підготовки до лекційних, семінарських 

і практичних занять); використання тьютором методу фасцинації; 

усунення тьютором навчальних перевантажень; застосування 

об’єктивної, оптимістично спрямованої шкали оцінювання 

індивідуальної, самостійної роботи студентів. 
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Серед перспективної тематики подальшого наукового 

вивчення проблеми визначаємо: 1) обґрунтування специфіки 

використання тьюторської технології в роботі вчителя 

загальноосвітньої школи; 2) особливості професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх учителів до виконання функцій тьютора. 
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Лариса Семеновская 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЬЮТОРСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Проведен методический анализ реализации тьюторского сопровождения 

изучения педагогических дисциплин. Обоснована педагогическая сущность 

тьюторства в современных условиях модернизации системы высшего 

образования Украины. Охарактеризованы основные подходы к трактовке этого 

понятия. Выяснено, что реализация тьюторского сопровождения изучения 

педагогических дисциплин предусматривает акцентирование внимания на таких 

важных методических аспектах: формирование субъект-субъектных 

отношений в процессе взаимодействия тьютора и студента; организация 

тьютором индивидуальной самостоятельной работы; проведение 

«выравнивания» знаний студентов; включение тьюторских заданий и вопросов в 

семинарские и практические занятия (для студентов в процессе их подготовки 

к лекционным, семинарским и практическим занятиям); использование 
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тьютором метода фасцинации; ликвидация тьютором учебных перегрузок, 

использование объективной, оптимистической шкалы оценивания 

индивидуальной, самостоятельной работы студентов. 

Ключевые слова: тьюторское сопровождение, тьютор, студент, 

субъект-субъектные отношения, преподавание, изучение, педагогические 

дисциплины.  

Larisa Semenovska  

METHODICAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE TUTOR 

SUPPORT IN STUDYING PEDAGOGICAL DISCIPLINES 

Methodical analysis of the implementation of tutor support in studying 

pedagogical disciplines was carried out. The pedagogical essence of tutor in the 

modern conditions of the modernization in the higher education system has been 

established. It should be stressed that the main approaches to the interpretation of this 

concept are: 1) compensatory (N. Borisova, O. Gavrilova, I. Kovalevska, T. Koycheva 

and others) – the tutor monitors the characteristics of a student in perception of 

purpose, motivation, teaching, solving study objectives, determining ways of 

interaction. The tutor tries to eliminate or compensate such factors that preclude from 

learning; 2) humanistic (T. Kolbacheva, M. Mamardashvili, I. Proskurovska, 

M. Suvorov and others) – the tutor guides the student not only in school and organizes 

his life, prepares for exams, helps in the individual work and the tutor is the closest 

assistant and advisor; 3) integrative (A. Boyko, S. Goncharenko, N. Demyanenko, 

N. Rybalkina, P. Schedrovytskii and others) – the tutor performs an intermediary role 

between free person in the educational space, tutor is a conductor between common 

cultural and individual, personal and social, combines the processes of learning, self-

education, self-creation of a professional, the formation of his values system and 

lifestyle. It is shown that the implementation of the tutor support in studying 

pedagogical disciplines necessitates the concentration on such important methodical 

aspects: the formation of subject-subject relations in the process of interaction 

between tutor and student; the organization of individual independent work (for all 

students of II-V years); the implementation of the «alignment» of students; the 

inclusion tutor tasks and issues at the seminars and practical classes (for students 

during their preparation for lectures, seminars and practical classes); using method of 

fascination; the elimination of the overload training; using of objective, optimistically 

aimed scale evaluation of individual and independent work of students.  

Keywords: tutor support, tutor, student, subject-subject relations, teaching, 

learning, pedagogical discipline. 
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УДК 378:78.             Оксана Довгань, 

м. Тернопіль 

 

ХУДОЖНЬО-ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ  

В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ 

МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

 

У статті на підставі етимологічної спорідненості понять 

«досвідченість» і «компетентність» та з’ясування суперечностей 

компетентнісної концепції сучасної музично-педагогічної освіти 

художньо-епістемологічний досвід майбутнього вчителя музичного 

мистецтва розглянуто як базову компетентність. Її структура включає 

специфічні – художньо-рефлексивну, ціннісно-смислову і компетенцію 

особистісного самовдосконалення. Системоутворювальним чинником цієї 

структури визначено намір епістемологічної самокорекції особи. 

Ключові слова: художньо-епістемологічний досвід; компетенції - 

художньо-рефлексивна, ціннісно-смислова та особистісного 

самовдосконалення. 

 

Процес модернізації професійної мистецької освіти у 

просторі сучасних інтелектуальних ландшафтів спонукає її 

теоретиків до створення такої моделі засвоєння художньо-

естетичного знання, яка б передбачала його функціонування як 

культурно-епістемологічної події й активізувала мислення 

індивіда (його розсудливості). Концептосфера художньо-епісте-

мологічного досвіду як особистісного надбання зумовлює 

доцільність виявлення його потенціалу в якості інтегративного 

критерію професійної освіченості майбутнього вчителя музики в 

контексті компетентнісної концепції, запровадженої за проектом 

Європейської комісії «Налаштування освітніх структур у Європі» 

у 2000 р.  

Тлумачення компетентності (від лат. competens – домага-

юсь, відповідаю, підходжу) в сучасній педагогічній науці є 

неоднозначним. Широкий спектр думок і позицій, представлених 

у дослідженнях М. Алексеєва, І. Беха, Н. Бібік, В. Бондара, 

О. Глузмана, І. Зимньої, І. Зязюна, В. Лугового, О. Овчарук, 

О. Савченко, Л. Сохань, М. Степка, А. Хуторського, С. Шишова 
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та ін. У вітчизняних тлумаченнях поняття «компетентність» 

означає особисті якості та інтегральну характеристику особи, а 

«компетенція» - повноваження особи, відчужені, попередньо 

задані соціальні вимоги, норми, що означають готовність суб'єкта 

використати засвоєні знання, уміння і навички, а також способи 

діяльності для вирішення практичних і теоретичних завдань. 

Сказане в першу чергу стосується виокремленої в переліку 

ключових компетенцій, запропонованого робочою групою АПН 

України (керівник О. Савченко), предметно-знаннєвої. Вона, як 

справедливо вважає І. Бех, має ґрунтуватися «не на обізнаності, 

поінформованості, а власне на досвідченості узагальнювати на 

основі діалектичної логіки» [1, с. 26]. 

Серед художніх (художньо-естетичних) компетенцій, на які 

зорієнтована фахова підготовка сучасного вчителя мистецтва, 

зокрема вчителя музики поліхудожнього профілю, вирізняють: 

зображально-технологічну (як готовність розуміти художній 

образ твору); вербально-образну (як уміння вербально інтерпре-

тувати образ, пояснити його смисл і зміст за допомогою засобів 

художньої виразності, зокрема художніх метафор); образно-

стильову (як знання стильових особливостей, уміння створювати 

стильові етюди); стратегічну (як уміння бачити педагогічну 

ситуацію, де художній твір слугує педагогічним засобом); 

продуктивно-образну (як здатність до мобільного переходу від 

репродуктивної до самостійно-творчої діяльності, зокрема 

виконавського прочитання образів). 

«Образно-зображальна» суть змісту художніх компетенцій, 

на які зорієнтована фахова підготовка сучасного вчителя 

мистецтва є прерогативою гносеологічної моделі художнього 

мислення. З’ясування ж художньої епістеми потребує уміння 

«синхронно читати» не лише авторське означення символів явищ, 

речей, а й їхню причинову, самотворену сутність (означуване). 

Подивування їй (точніше її смисловому прояву) є останньою 

сходинкою епістемологічного обґрунтування тримірності худож-

нього знання, що постає результатом смиренного усвідомлення 

споглядачем власної «творчої немочі» (І. Ільїн).  

Посилаючись на теоретичні положення А. Брушлінського, 

Л. Виготського, М. Мамардашвілі, а також представників інфор-

маційної психоестетики (А. Бадью, Р. Солсо, І. Тулупова, 
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М. Шевандріна та ін.), маємо визнати, що така стратегія вимагає 

певного розширення змісту задекларованих вище художніх 

компетенцій майбутнього вчителя музики. 

Обраний вектор дослідження художньо-епістемологічного 

досвіду спонукає до пошуку психологічних механізмів самовиз-

начення, точніше епістемологічної самокорекції майбутнього 

музиканта-педагога, а в перспективі – визначення змісту 

необхідного кола компетенцій. 

Мета статті - на підставі з’ясування етимологічної 

спорідненості понять «досвідченість» і «компетентність» розгля-

нути феномен художньо-епістемологічного досвіду майбутнього 

вчителя музики як динамічну структуру, складовими якої є 

відповідні (художньо-рефлексивна, ціннісно-смислова і особисті-

сного самовдосконалення) компетенції, а системоутворювальним 

чинником - намір епістемологічної самокорекції особи. 

Процес становлення художньо-епістемологічного досвіду 

майбутнього вчителя музики передбачає послідовність трьох 

етапів. На першому, пропедевтичному етапі цього процесу 

результативність становлення художньо-епістемологічного досві-

ду майбутнього вчителя музики зосереджує в собі його намір 

скоригувати свою художню аперцепцію, тобто зумовленість 

художнього сприймання пізнавальними процедурами відповід-

ного модусу розуміння, без критичного осмислення його меж. 

Причому, «цей намір як функціонально-смислове поле діяльності 

інтегрує в собі не лише освоєні способи перетворення речей, але 

й сам досвід освоєння світу і взаємодії з ним» [7, с. 143]. 

Змінними наміру майбутнього вчителя музики епістемологічно 

скоригувати свою аперцепцію постають: епістемологічна потреба 

як передумова і результат обґрунтування сутнісної достовірності 

художнього знання та її характеристики; особистісний смисл 

художньої епістеми; смислова (цільова) установка на 

фрустраційну толерантність. 

Показниками вихованості епістемологічної потреби, звісно, 

виступає система мотивів (устремлінь, бажань), що спонукають 

до усвідомленого вибору «незвіданості» у фрустраційній ситуації 

«знаючого незнання», тобто смислова мотивація фрустраційної 

толерантності. 
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Упродовж наступних етапів становлення художньо-

епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики намір 

епістемологічної самокорекції трансформується у смислову 

установку, смислову диспозицію, а відтак – у смислову цінність, 

за Д. Леонтьєвим. У кінцевому результаті ця трансформація, як 

переконливо доводить Л. Виготський, постає «трансформацією 

художнього мислення і мови у функціональну систему мовного 

мислення» рефлектуючого інтелектуала у сфері мисте-

цтва [3, с. 83]. 

Рефлексія художнього мовлення іконічних і риторичних 

текстуальних конструкцій, як зазначають Л. Виготський, 

В. Гумбольд і О. Потебня, реалізує спробу виявляти художньо-

виражену смислову предметність сутності речі, явища, а відтак – 

«проникати» у сферу вищих абстракцій за допомогою «розко-

дування» символів і знаків, «прочитання» й означення їх 

смислів [3, с. 232]. Причому, у контексті художньо-епістемоло-

гічного досвіду йдеться не просто про «проникнення», а 

«арбітражне проникнення» (О. Анісімов) у зміст (означуване) 

конкретно відтвореної художньої форми як художнього знання 

(розуміння), за О. Лосєвим.  

Сказане дає підстави для доповнення художньо-естетичної 

компетенції (Л. Масол) художньо-рефлексивною та активізації 

(ситуативної, ретро- і перспективної, за Ю. Репецьким) її 

інтелектуального, комунікативного і екзистенціального (самомо-

білізуючого і самоорганізуючого) аспектів (Л. Бінсвангер). 

Художньо-рефлексивна компетенція майбутнього вчителя 

музики (як повноваження) передбачає освоєння: 

• понять «предметна сутність» (як антиномічна єдність 

надсущого архетипу цієї предметності, його об’єктивного 

існування в її родових ознаках і смислової (енергетичної) 

присутності цих ознак, зокрема в художньому вираженні); 

«музична форма» (як процес виявлення присутності (самопіз-

нання, -вчуття) предметної сутності); «музичний знак» (як 

позначення присутності предметної сутності); «музичний смисл» 

(як означення лику предметної сутності, явленого в безкінечних 

змінах); «музичний текст» (як мовна проекція художнього смислу 

предметної сутності), «музичний образ» (як картина оформленої 

миті в розгортанні (вираженні) музичного смислу); 
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• умінь розпізнавати межі «тіла» музичного знаку (-ікон, 

-індексу, -символу) з метою його смислового означення; 

• прийомів смислового згортання й узагальнення 

(репрографії) в процесі зміни вектору споглядання (контексту-

ального рефреймінгу); способів «допитуваності» (апоретики) 

музичного смислу в різноманітних типах інтерпретації музичного 

тексту; 

• «абсолютного методу» трансцендентальної рефлексії 

(методу систематичного уточнення думки, за Г. Гегелем) як 

послідовного мисленого сходження від вихідної до «макси-

мальної» абстракції (і навпаки) під час поліфункціонального 

обґрунтування повноти й адекватності пропонованих музичних 

моделювань предметної сутності; 

1) самооцінки власної художньо-рефлексивної компетент-

ності за характеристиками гіпотетико-дедуктивної експлікації 

процесу пропонованого художнього моделювання сутнісного 

смислу й освоєння поліфункціональної мислекомунікації, тобто 

позиції спостерігача за ним. 

Наступним компонентом художньо-епістемологічного 

досвіду майбутнього вчителя музики є його ціннісно-смислова 

компетенція (як повноваження), яку ми визначаємо як комплекс 

знань і вмінь, необхідних для верифікації особисто здійсню-

ваного художнього моделювання предметної сутності. Вона 

передбачає ціннісне осмислення: 

2) типології знаково-символічних структур національної та 

світової культур; відповідних їм музичних (художніх) форм (за їх 

образно-смисловою природою: схематичних, де смисл > образу , 

символічних, де смисл ~ образу, алегоричних, де смисл < образу); 

музичних (художніх) текстів (за ознаками комунікативного 

функціонування, способами смислової кодифікації (семантично-, 

стилістично-, іконічно-риторичні), транстекстуальних 

взаємовідношень (інтертексти, паратексти, метатексти, 

гіпертексти, архітексти); семіотичними принципами їх органі-

зації) та критеріїв їх ранжування за рівнем цілісності оформлення 

сутнісного смислу; 

3) художніх практик смислового вираження сутності: 
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- образно-предметної (культурний текст – зініційований 

«виробником-споживачем» арт-проект маніпулювання псевдо-

смислами і їх симулякрами); 

- символічно-смислової (художній текст – авторське інтеле-

ктуально-афективне конструювання мислеобразу сутності у 

просторі художньої форми); 

- знаково-схематичної (художній текст – духовне одкро-

вення, смиренне наслідування сакрального канону, а його 

транслятор – споглядач сутності у просторі її існування); 

4) існуючих у культурній практиці стратегій дво- і 

тримірного означення художнього смислу предметної сутності – 

символічної, синтагматичної, парадигматичної (анаґогічної) та 

алгоритму їх верифікації; 

5) прийомів і психологічних механізмів метафоричного 

сприймання і міфологічного осмислення музичних (художніх) 

текстів, тобто власне їх «музикального» світобачення, за 

О. Лосєвим. 

Оволодіння означеною компетенцією зумовлене такими 

психологічними особливостями творчої індивідуальності як 

імагінативність і креативність. 

Смисл поняття «імагінація» (від лат. imago – «образ») ми, 

услід за Я. Голосовкером, тлумачимо не просто як «уявлення», а 

в якості «особливої сили людини – і творчої, і пізнавальної 

водночас» [4, с. 119]. Імагінативність як інтегральна особистісна 

характеристика включає здатність до апрегенції (схоплення 

цілісного образу, смислу), ретенції (утримування в пам’яті), 

провіденційної рекогніції (розпізнавання-передбачування, «вга-

дування» неявленого образу, смислу), інтерналізованої рефе-

ренції (натяку, посилання). 

Ще однією змінною ціннісно-смислової компетенції майбут-

нього вчителя музики в її спрямованості на розвиток творчих 

здібностей постає креативність. Сутнісний зміст феномену 

розкривається в моделях: дивергентного мислення (Дж. Гілфорд); 

латерального мислення (Е. де Боно); імагінативного або віро-

гіднісного мислення (Я. Голосовкер, С. Гусєв, Н. Іванова, 

Д. Разєв); метафоричного мислення, що забезпечує розширення 

обсягу «бачення», нове осмислення старого (переінтерпретацію) 

(Е. Маккормак). 
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Згідно із сутнісною природою креативності, її характе-

ристиками у сфері споглядання художньої епістеми постають: 

володіння нестандартними способами споглядання художньо 

вираженого сутнісного смислу (вгадування, схоплення, розпізна-

вання тощо); здатність до семантичної гнучкості у тлумаченні 

художньо-вираженого сутнісного смислу; здатність до 

адаптивної гнучкості тлумачення діалогу хронотопів у смисловій 

предметності художнього тексту (артефакту); здатність до 

продукування поліваріативного результату в нерегламентованих і 

невизначених ситуаціях епістемологічного обґрунтування 

художньо вираженого сутнісного смислу (Ю. Кулюткін, Б. Олмо, 

Н. Рождественська). 

Доцільність вибору імагінативності й креативності в якості 

змінних ціннісно-смислової компетенції зумовлена потребою 

підготовки сучасного вчителя музики до художньої комунікації з 

різними варіантами епістемологічних реальностей («гіперреаль-

ностей», за Н. Бодийяром) – рефлексованих, екзистенціальних, 

віртуальних, що існують у різних культурних просторах Сходу і 

Заходу, зокрема в соціокультурному просторі ПОСТ – крізь 

призму музикально-епічного світоспоглядання, тобто художнього 

бачення світу в його сутнісних проявах. Такий рівень художньої 

комунікації – транссугестивної, за В. Черніковою – вимагає від 

реципієнта глибокого «занурення» у трансцендентальну сферу, 

тобто активізації психологічних механізмів творчої уяви, 

художньої інтуїції, антиціпації, інсайту. Утім, одержане в 

результаті цього «саморефлексуюче» знання сутнісного смислу 

фактично постає одним із способів «бачення» смислу, варіанту 

«означеного» як імагінативного синтезу «Я-буття». Ось чому 

другий етап становлення художньо-епістемологічного досвіду 

майбутнього вчителя музики ми назвали модусним. 

Парадокс «готовності, але нездатності» майбутнього вчи-

теля музики до осягнення сутності на модусному етапі 

становлення художньо-епістемологічного досвіду є об’єктивним. 

Об’єктивність зумовлена тим, що реципієнт поки що вбачає мету 

своєї художньо-епістемологічної діяльності лише в осмисленні 

способів обґрунтування переваг «музикально-епічного» світоба-

чення – меонально-смислового, метафізичного (поза простором і 

часом) досвіду самоприсутності в «іншому», без екзистенці-
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ального «проживання» трансцендентного передчуття «зустрічі» із 

сутністю. Утім, «людина не осягне сутності як категоріального 

принципу, доки говоритиме й маритиме сама з собою, доки не 

звільниться від свого Двійника – гордовитого і самореалізованого 

інтелекту», підкреслював академік О. Ухтомський [8, с. 358].  

Отож, кінцеве осягнення й обґрунтування достовірності-

недостовірності пропонованого в тексті варіанту художнього 

моделювання предметної сутності («її знаку») передбачає 

епістемологічне коригування майбутнім учителем музики не 

лише своєї художньої, а й світоглядної аперцепції – переорі-

єнтацію творчої особи з віри у всесильність власного інтелекту на 

осмислення своєї «творчої немочі» й віру в мудрість 

Вселенського Художника та надію (смиренне сподівання) на 

Його допомогу у справі осягнення Істини. Механізмом такого 

«контекстуального рефреймінгу» постає афективно-інтелек-

туальне подивування величі Божого Творіння.  

Сказаним зумовлена необхідність доповнення визначених 

художньо-епістемологічних умінь і здібностей духовними. 

Поняття «духовна здібність» одним із перших у психології 

розкрив В. Шадріков. У його тлумаченні духовна здібність є 

«вищим рівнем розвитку здатності до розуміння (Абсолютної 

Істини) і, звісно передбачає кардинальну зміну функціонального 

стану особистості» [10, с. 112]. У контексті художньо-епістемо-

логічного досвіду майбутнього вчителя музики такою здібністю 

постає духовна активність. Ця надситуативна активність суб’єкта 

спрямована на досягнення «норми духовності душі» та зумовлює 

описаний О. Ухтомським «перехід через себе» і утворення 

«певної дистанції попереду» – дистанції сходження спогляда-

ючого до зосередженого, вдячного «приймання» сутнісного 

смислу (істини). 

Ці положення визначають вибір останньої складової 

художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя 

музики – компетенції особистісного самовдосконалення (як 

повноваження). Вона представлена двома епістемічними характе-

ристиками майбутнього вчителя музики – його «інтуїцією 

совісті» (О. Ухтомський) і здібністю до смислового (енерге-

тичного) співбуття з художньо вираженою сутністю (як співбуття 

«чистого з чистим»), що вочевидь передбачає готовність 
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майбутнього музиканта-педагога виховувати вміння такого 

художнього споглядання у своїх учнів. 

Помітне в добу сучасної тотальної кризи посилення спраги 

реабілітації надчуттєвого, зумовлює очевидність таких характе-

ристик інтуїції совісті майбутнього вчителя музики як совісна 

віра (І. Ільїн) і воля до сакрального (М. Хренов). 

Під поняттям совісна віра розуміємо таку здатність бачити 

все навкруг чистою душею, щоб внутрішня суть речей відкрилась 

своїми вічними аспектами; унікальний спосіб поринути в 

ірреально-пророчий дух художньо вираженого просторово-

часового континууму, що знаходиться на межі мрії і дитячої 

ментальності. 

Інший чинник інтуїції совісті – воля до сакрального, на 

думку М. Хренова, характеризує творчу особу так званого 

маргінального типу, яка в умовах кожної перехідної доби 

(особливо сучасної доби ПОСТ-) неодмінно постає перед 

вибором: життя заради смерті, чи смерть заради життя [9, с. 3]. 

Зумовлена цим нова методологія художнього співбуття (з 

істиною) передбачає здатність споглядача до адаптаційного 

максимуму і синестезійності (від гр. synaisthesis – спів-відчуття, 

спів-представленість). 

Феномен адаптаційного максимуму уведено у психологію 

мистецтва В. Беляніним із метою визначення ефективності 

художнього спілкування в системі «автор – реципієнт». Величина 

адаптаційного максимуму – це об’єм (і глибина) смислового 

простору, який автор художнього тексту здатний відтворити і 

передати, а реципієнт адекватно сприйняти. У нашій концепції 

обидві характеристики споглядача – його здатність до адепта-

ційного максимуму і синестезійність - завершують структурний 

зміст художньо-епістемологічного досвіду майбутнього учителя 

музики, відображеному у схемі (рис. 1). 

Горизонт духовної активності художньо-епістемологічного 

досвіду виявляє перспективи третього і останнього – 

анагогічного (одухотворювального, духовно розвивального) 

етапу формування досвіду епістемологічного обґрунтування. 

Його змістом постає підготовка майбутнього вчителя музики до 

«вдивляння» крізь призму так званого музикально-епічного 

світоспоглядання виражено-смислової предметності сутності – 
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ізольовано-залежної від вищої абстракції, з одного боку, і речової 

стихії, з іншого. Ця підготовка (активізація совісної віри і волі до 

сакрального) спонукає особу до самопізнання, душевної само-

організації (душевного «зцілення») задля енергетичного єднання 

з сутнісним смислом – як «чистого з чистим».  
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Рис. 1. Структурна модель художньо-епістемологічного досвіду 

майбутнього вчителя музики 
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Осмислення цього спонукає майбутнього вчителя музики 

зосередитись на осягненні «таїни людського росту» (Р. Нємов) і, 

нарешті, спробувати збагнути апостольську мудрість про 

«Божого співрозмовника» [1 Кор. 3; 6-10]. Це логічно підводить 

майбутнього педагога до висновку, що розвиток тілесних, 

душевних і духовних здібностей людини може бути прерога-

тивою педагогічної взаємодії лише за умови шанування 

дарованого Творцем сутнісного образу людини.  

Дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. 

Перспектива подальших досліджень полягає у з’ясуванні впливу 

процесу художньо-епістемологічного досвіду майбутнього 

вчителя музики на якість його гуманітарної освіти, визначенні 

можливостей організації післядипломної освіти та навчально-

виховної роботи в школі для формування художньо-

епістемологічного досвіду учня. 
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Оксана Довгань 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ 

КОНЦЕПЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье на основании этимологического родства понятий 

«опытность» и «компетентность» и выяснения противоречий 

компетентностной концепции современного музыкально-педагогического 

образования художественно-эпистемологический опыт будущего учителя 

музыки рассмотрен как базовая компетентность. Структура такой 

компетентности включает художественно-рефлексивную, ценностно-

смысловую компетенции и компетенцию личностного самосовершенствования.  

Ключевые слова: художественно-эпистемологический опыт; 

компетенции - художественно-рефлексивная, ценностно-смысловая, 

личностного самосовершенствования. 

Oksana Dovgan 

ARTISTIC AND EPISTEMOLOGICAL EXPERIENCE OF THE FUTURE 

MUSIC TEACHER IN THE CONTEXT OF COMPETENCY CONCEPTION 

OF ART EDUCATION  

The article deals with the phenomenon of artistic and epistemological 

experience, which is considered in the context of competency concept of modern art 

education on the basis of etymological affinity of the concepts «experience» and 

«competence». Analysis of its contradictions indicates the feasibility of return to 

realization of phylogenetic religious function in the art by adding the declared artistic 

competence: artistic and reflexive, values and semantic and personal improvement. 

The development of epistemological musical and aesthetic concepts, skills of 

semantic definition of musical signs, self-esteem of owing the logical organization 

technique and mental search of intonation and semantic systems on polyfunctional 

justification proposed musical modeling of the subject essence is included to the 

content characteristics of artistic and reflective competency of the future music 

teacher. Semantic characteristics of the necessary psychological qualities of the 

recipient (integrated into mental and communicative polyfunctionality and hypothetic 

and deductive inquiry) are given and the process of their formation is based on the 

provisions of reflective psychology and national educational reflexology. 

Contents of value semantic competence of the future music teacher are 

determined on the basis of studying the main provisions of linguistic psychoanalysis, 

linguistic aesthetics and musical semiotics. It provides the valuable understanding of 

the typology of  symbolic structures, musical forms, musical texts, art practices and 

strategies for the definition of subject essence meaning; mastering techniques of 

mythological understanding of musical texts for self-realization of objective essence 

artistic design. Creative personality as an empirical tribute is presented as the 

strategic goal for forming process of necessary metaphorical and allegorical 

imagination and artistic creativity. 

Competence of future music teacher’s self-improvement is determined on the 

basis of provisions the Orthodox patristic principles, Christian anthropology and 

psychology. Its content includes two system characteristics: conscience intuition as a 
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universal joint jurisdiction, recognition and acceptance of the subject essence and the 

ability calurgic coentity with art expressed subject essence. Factors of mastering this 

competence are conscientious belief, commitment to the sacred and synaesthetics as a 

system property of the human being.  

Above mentioned competences are integrated into the structure of artistic and 

epistemological experience of the future music teacher based on a systematic 

approach (Fig. 1). The factor of this structure is the system-defined intention of 

epistemological self-correction as a functional-semantic field of activity that integrates 

not only the ways of converting the items (artistic apperception), but the experience of 

world development and interaction with it (ideological apperception). 

Keywords: artistic and epistemological experience; art and reflective, value-

sense of personal competence and self-improvement. 
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ПЕДАГОГИ-ГУМАНІСТИ ПРО СТВОРЕННЯ 

ЕСТЕТОТЕРАПЕВТИЧНОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ  

 
У статті здійснено ретроспективний аналіз провідних ідей 

зарубіжних та вітчизняних педагогів щодо створення психологічно 

комфортного освітнього середовища засобами естетотерапії. Виявлено 

та обґрунтовано психолого-педагогічний та терапевтичний потенціал 

засобів естетотерапевтичного впливу на індивідуально-творчий розвиток 

особистості у спадщині педагогів-гуманістів минулого. 

Ключові слова: естетотерапія, засоби естетотерапії, психологічно 

комфортне освітнє середовище, особистісно орієнтована педагогіка. 
 

На сучасному етапі розвитку техногенного постіндустрі-

ального суспільства, яке характеризується надзвичайною 

рухливістю та змінністю, актуалізується проблема формування 

 © Т. Мірошніченко, 2014 
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цілісної, унікальної творчої особистості, створення психологічно 

комфортних умов для самоактуалізації та самореалізації дитячої 

індивідуальності в умовах навчально-виховного процесу на 

гуманістичних засадах добра, любові та віри у величезний 

потенціал кожного вихованця. 

У Державній національній програмі «Освіта: Україна ХХІ 

століття» зазначається, що вагомим елементом оновлення завдань 

та змісту освіти на сучасному етапі національного духовного 

відродження в Україні є впровадження в навчальний процес 

найсучасніших технологій, що забезпечуватимуть організацію 

особистісно орієнтованого педагогічного простору, у якому 

відбуватиметься оптимальний розвиток кожного учня загаль-

ноосвітньої та вищої школи [2]. Серед численних засобів 

навчання й виховання молодого покоління чільне місце належить 

естетотерапії – інноваційній особистісно орієнтованій техно-

логії, основною метою якої є активізація емоційно-чуттєвої сфери 

суб’єктів педагогічної діяльності, створення психологічно 

комфортних умов освітнього середовища, з’ясування основних 

характеристик і засобів досягнення емоційно-благополучного, 

позитивно-оптимістичного стану дитини в перебігу навчально-

виховного процесу [10]. 

Проблема щастя, цінності та сенсу життя, людської гідності, 

унікальності й неповторності особистісного життя цікавила 

видатних зарубіжних і вітчизняних філософів і педагогів різних 

часів (Аристотель, Я. Коменський, Конфуцій, Сократ, Платон, 

Й. Песталоцці та ін.). Необхідність гуманістичної спрямованості 

освітнього простору, забезпечення особливого естетичного 

навчального середовища обґрунтовують сучасні науковці, які 

намагаються об’єднати зусилля психологів і педагогів у 

вирішенні проблем сучасної особистості за допомогою 

різноманітних терапевтичних засобів упливу (Л. Амєтова, 

І. Вачков, Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Євстигнєєва, Л. Лебедєва, 

В. Петрушин, О. Сорока, О. Тапітіна, І. Шишова та ін.). 

Метою статті є виокремлення естетотерапевтичного 

контексту щодо створення особливого освітнього середовища для 

індивідуально-творчого розвитку суб’єктів навчально-виховного 

процесу в поглядах вітчизняних і зарубіжних педагогів-

гуманістів минулого. 
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Вагоме значення для розвитку естетотерапевтичної 

концепції мали провідні ідеї видатного чеського педагога 

Я. Коменського. У своїй праці «Велика дидактика» він формулює 

основне правило педагогічного процесу, яке ґрунтується на 

естетотерапевтичній ідеї гармонізації взаємин між педагогом і 

вихованцем: навчання має бути доступним, легким і приємним як 

для тих, хто вчиться, так і для тих, хто навчає [3]. Педагог 

наголошував на тому, що оволодіння навчальним матеріалом 

повинно супроводжуватися почуттями радості й задоволення. До 

засобів психолого-педагогічного впливу на учнів, які доцільно 

використовувати в навчально-виховному процесі, Я. Коменський 

відносить: 

– особистий приклад дорослого. Позитивні приклади 

батьків, педагогів, товаришів мають «освітлювати попереду 

шлях»; 

– розподіл праці та відпочинку: «Правильна організація 

шкіл у значній мірі буде залежати від правильного розподілу 

праці і спокою, або занять, дозвілля і відпочинку» [3, с. 112]; 

– гармонізоване оточуюче середовище; 

– «точний порядок у всьому», що означає закономірну 

залежність одних частин і явищ від інших: «Мистецтво навчання 

не потребує нічого іншого, крім умілого розподілу часу, 

предметів і методу» [3, с. 105]; 

– рухливі вправи та ігри (біг, стрибання, гра в м’яч), 

прогулянки, театральні вистави – все це сприяє розвитку краси 

людського тіла, кращому засвоєнню навчального матеріалу, 

розвитку творчих здібностей дітей. 

Розвиваючи ідеї гуманізму та природовідповідності в 

навчанні й вихованні, видатний швейцарський педагог 

Й. Песталоцці наголошував на необхідності розвитку в кожній 

дитині всіх її сил, здібностей, розкриття її резервних можли-

востей. У педагогічній концепції педагога-гуманіста простежу-

ється естетотерапевтична складова процесу формування людської 

особистості. Так, Й. Песталоцці вважав, що «навчання людини є 

не що інше, як мистецтво сприяти прагненню природи до свого 

власного розвитку, і це мистецтво значною мірою ґрунтується на 

пропорційності й гармонії вражень, які мають бути сприйняті 

дитиною з певним рівнем розвитку її сил» [11, с. 53-54]. 
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Важливу основу естетотерапевтичної складової процесу 

виховання гармонійно розвиненої особистості сформував англій-

ський філософ Дж. Локк [4]. У фундаментальній праці «Думки 

про виховання» педагог сформулював естетотерапевтичну за 

своєю провідною ознакою ідею гармонізації людської особис-

тості: «Здоровий дух у здоровому тілі – ось короткий, але повний 

опис щасливого стану на цьому світі» [11, с. 25]. У педагогічних 

поглядах Дж. Локка простежується природотерапевтична ідея 

зміцнення фізичного, психоемоційного здоров’я дитини такими 

природними засобами, як вода, свіже повітря, сонце: «Дамо 

природі змогу сформувати тіло так, як вона вважає за 

краще» [11, с. 27]. 

Важливий внесок у розробку ідеї впровадження естетотера-

певтичних засобів впливу належить французькому філософу, 

письменнику, педагогу-просвітителю Ж.-Ж. Руссо [4], який 

визначав три фактори впливу на формування особистості дитини: 

природа, люди та суспільство, кожен з яких виконує свої функції. 

Так, природа сприяє розвитку здібностей і почуттів; люди 

навчають, як ними користуватися, а суспільство збагачує досвід. 

Всі ці фактори тісно пов’язані між собою і в єдності 

забезпечують гармонійний розвиток особистості, що відповідає 

основній ідеї естетотерапевтичної концепції формування 

повноцінної людської особистості. Великий гуманіст висував 

естетотерапевтичну ідею про перебудову навчально-виховного 

процесу на оптимістичний, природній, активний процес, у якому 

дитина має можливість жити в радості, любові, сприймати всі 

барви навколишнього світу, духовно загачуватися та 

задовольняти свою жагу до пізнання. 

Важливе значення для розвитку естетотерапевтичної 

концепції в освітньому просторі мали педагогічні ідеї австро-

німецького педагога, філософа, засновника духовно-наукового 

руху – антропософії – Р. Штайнера. Естетотерапевтичним фунда-

ментом побудови освітньо-виховного процесу вальдорфської 

школи є реальне пізнання людини та учення про єдність 

людського тіла, душі та духу. У контексті нашого дослідження 

особливий інтерес становлять розроблені Р. Штайнером [1] 

підходи до людської особистості на зламних етапах розвитку. В 

періоди вікових криз мистецтво виховання має містити 
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«терапевтичний» аспект, спрямований на користь фізичного й 

психічного здоров’я.  

Доцільно окреслити основні, естетотерапевтичні за своєю 

суттю, принципи діяльності вальдорфської школи:  

– принцип вільного виховання й навчання, що полягає в 

необхідності вести дитину до самопізнання й самовизначення; 

– принцип цілісності формування тілесної, душевної та 

духовної сторін особистості; 

– принцип циклічності навчально-виховної діяльності, 

який полягає в урахуванні вікових особливостей циклів розвитку, 

у застосуванні методу епох у навчальному процесі тощо; 

– принцип синтезу науки і мистецтва; 

– принцип авторитету педагога, батьків, духовного 

ідеалу. 

Серед найбільш потужних засобів упливу на емоційно-

вольову сферу дитини в навчально-виховному процесі 

вальдорфської школи слід відзначити мистецтво, зокрема, 

художнє слово, драматизацію, малюнок, ритмічний рух.  

Однією з провідних ідей організації навчально-виховного 

процесу у вальдорфських дитячих садках і школах є ідея 

евритмії – особливого мистецтва, яке відображає переживання, 

почуття, емоційний стан за допомогою музики, руху й слова. В 

евритмії Р. Штайнер бачив засіб для розкриття й розвитку 

психоемоційного стану дитини. Евритмію як мистецтво руху 

Р. Штайнер розглядав як невід’ємну частину педагогічного 

процесу, що здійснює терапевтичний вплив на розвиток у 

дитини, перш за все, волі, координації рухів, музичного слуху, 

образотворчих здібностей, фантазії.  

Значний внесок у розвиток зарубіжної педагогіки гуманізму 

зробив видатний польський педагог Я. Корчак [5], який наголо-

шував на доцільності використання різноманітних засобів 

профілактики дитячих нервово-психічних захворювань, розладів 

психоемоційної сфери. У працях Я. Корчака простежується ідея 

включення таких соціальних засобів впливу на особистість, як 

спілкування, сміх, казка з терапевтичною метою відповідно до 

поставлених завдань, конкретного випадку, вікових та індивіду-

альних особливостей дитини. Гуманіст-педагог наголошував: 

«Сердитий погляд вихователя, похвала, зауваження, жарт, 
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порада, поцілунок, казка як нагорода, словесне заохочення – ось 

лікувальні процедури, які треба призначити меншими або 

більшими дозами, частіше або рідше, залежно від даного випадку 

й особливостей організму» [5, с. 7]. Одним із основних завдань 

лікувальної педагогіки Я. Корчак уважав створення оптимальних 

умов для забезпечення фізичного, психічного, морального, 

естетичного розвитку знедоленої дитини, розвитку емоційно-

чуттєвої сфери кожної особистості. 

У контексті досліджуваної проблеми заслуговують на увагу 

педагогічні погляди представників педагогічного напряму дидак-

тичної художності Ф. Гансберга, Дж. Рескіна, Г. Шаррельмана 

та ін. Вони розглядали мистецтво як потужний засіб розкриття 

творчого потенціалу дитини і як засіб художнього виховання. 

Представники даного напряму основну мету використання 

засобів дидактизованого мистецтва вбачали в широкому 

використанні його звільняючої та стимулювальної функцій у 

процесі творчої діяльності школярів. У 1883 році англійський 

письменник, історик і теоретик мистецтва Дж. Рескін організував 

Спілку зближення мистецтва зі школою. Митець надавав 

великого значення образотворчому мистецтву при вивченні 

навчального матеріалу. Він писав: «Чи ви будете малювати 

грецьку зброю, дзьоб шуліки чи левову лапу, ви одразу ж 

зрозумієте, що необхідні рухи руки примусять зосередити увагу 

на подробицях, які інакше залишилися б непоміченими, і без 

подальших зусиль закріплять їх у пам’яті» [7, с. 19]. 

Один із представників педагогічного напряму дидактичної 

художності Г. Шаррельман порівнював мистецтво з «тираном, 

який не може задовольнитися одним захопленням голих 

шкільних стін, наочними посібниками та малюванням. Воно хоче 

і повинно проникнути в кожний предмет, воно хоче і повинно 

оволодіти кожною навчальною годиною» [6, с. 159]. На думку 

Г. Шаррельмана, «учителю-художнику» необхідно дотримува-

тися трьох вимог: 1) повної детальності, оскільки подробиці 

посилюють наочність; 2) належного мотивування всіх дій; 

3) дитячого модернізування, яке вимагає забарвити навчальний 

матеріал місцевими барвами [6, с. 159-160]. 

Автор праці «Говорити і насолоджуватися творчістю» 

Ф. Гансберг наголошував на створенні в освітньо-виховному 
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процесі «емоційної атмосфери» з метою формування особистості 

через «творчий саморозвиток» [6, с. 160]. 

Естетотерапевтичні ідеї гармонізації життя дитини знахо-

димо в працях вітчизняних педагогів минулого. Видатний 

український педагог Я. Чепіга надавав важливої ролі розвитку 

емоційно-чуттєвої сфери особистості. За твердженням педагога, 

вчитель повинен орієнтуватися на розвиток позитивних емоцій 

школярів, щоб «не сльози і різка панували в школі, а радість, 

втіха і задоволення» [12, с. 23].  

Питанням естетичного впливу різних засобів на розвиток 

особистості приділяла увагу С. Русова, яка вказувала на важли-

вість створення такої атмосфери, «у якій могли б розвиватися усі 

здібності дитини, усі її добрі почуття й нахили, і щоб не мали 

змоги зростати злі й негарні» [8, с. 34]. Провідними естетоте-

рапевтичними засобами впливу на особистість дитини педагог 

уважала природу в «усій її непереможній красі», мистецтво, 

соціальне середовище тощо. 

За С. Русовою, праця є найкращим психолого-педагогічним 

засобом, за допомогою якого вільно виявляються всі творчі сили 

дитини. Характерними психологічними рисами дитячої праці, 

співзвучними з естетотерапевтичними, С. Русова визначає такі: 

1) праця є активністю; 2) праця викликає в дитини бажання, 

інтерес, цікавість до чогось; 3) праця має завжди конкретне 

завдання, домагається реальних наслідків; 4) праця приємна і як 

самостійний розвиток м’язів, і як самою дитиною вигаданий засіб 

досягти бажаної мети; 5) праця повинна бути посильною для 

дитини, не потребувати значних зусиль; 6) допомогу слід 

надавати лише за потреби, враховуючи індивідуальність дитини, 

її настрій, зміст праці; 7) праця має бути різноманіт-

ною [11, с. 270]. Саме при дотриманні всіх вищеназваних вимог 

праця буде корисною і, головне, приносити дитині задоволення 

як від самого процесу, так і від її результату.  

У педагогічних працях С. Русова обґрунтувала потужний 

уплив казки на формування й розвиток дитини. Педагог 

вказувала на її спорідненість із дитиною, оскільки «вони так одне 

з другим зрослися, що як би педагоги не намагалися вигонити 

казку з дитячої хати, вона таки там пануватиме, бо вона природно 

відповідає вимогам дитячого розуму, а ті людські відносини по 
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казках такі прості й зрозумілі, що дитина може щиро співчувати 

лихові й недолі, радіти перемозі та щастю казкових 

героїв» [8, с. 203]. 

Значний внесок у розвиток естетотерапевтичної ідеї 

гармонізації життя дитини зробив видатний український педагог 

В. Сухомлинський. В основі естетотерапевтичної складової 

формування особистості покладена ідея гармонізації та 

індивідуально-творчого розвитку особистості кожного учасника 

педагогічного процесу. Вихідним принципом діяльності Павлиш-

ської середньої школи, співзвучним із естетотерапевтичним, є 

любов і повага до дитини, тепле й чуйне ставлення до неї, 

розуміння її. Невипадково В. Сухомлинський писав: «Що 

найголовніше було в моєму житті? Без вагань відповім: любов до 

дітей» [9, с. 7]. 

Досить потужний терапевтичний потенціал, на думку 

В. Сухомлинського, має природа, яка «виховує в душі підлітка 

здатність відчувати, сприймати тонкощі, відтінки речей, явищ, 

порухи серця» [9, с. 585]. Він наголошував: «Я прагнув, щоб 

перш ніж розгорнути книжку, прочитати по складах перше слово, 

діти прочитали сторінки найпрекраснішої у світі книги – книги 

природи» [9, с. 33].  

Одним із засобів гармонійного розвитку особистості, 

формування її культури, на думку педагога, є музика. Її потужний 

естетотерапевтичний уплив на особистість пояснюється емоцій-

ною насиченістю: «Музика – це мова почуттів, переживань, 

найтонших відтінків настрою» [9, c. 382]. В. Сухомлинський 

вважав, що повноціннішим є сприймання музичного твору з 

використанням «природного фону», тобто музики природи. 

«Людина стала людиною, коли почула шелест листя і пісню 

коника, дзюрчання весняного струмка і дзвін срібних дзвіночків 

жайворонка в бездонному літньому небі, шелест сніжинок і 

завивання завірюхи за вікном, ласкавий плескіт хвилі й урочисту 

тишу ночі – почула і, затамувавши подих, слухала сотні і тисячі 

років чудову музику життя. Умій і ти слухати цю музику, умій 

милуватись красою» [9, с. 370]. 

Яскравим прикладом використання казкотерапевтичних 

технологій у педагогічній діяльності В. Сухомлинського свідчить 

«Кімната казки», основною метою якої було створення казкової 
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обстановки (атмосфери), «в якій діти почували себе в світі 

казкових образів» [9, с. 178]. Така атмосфера сприяла глибшому 

проникненню у країну казки, діти співпереживали разом із 

героями і були активними учасниками цього дійства. Педагог-

гуманіст відводить особливе місце показу невичерпних можли-

востей казки для емоційного, розумового, морально-естетичного 

виховання учнів початкових класів. 

Одним із засобів гармонійного розвитку особистості педагог 

вважав працю. Він наголошував на єдності праці й емоційно-

естетичного виховання, що «досягається тим, що людина, 

пізнаючи світ працею, створює красу, утверджуючи цим у собі 

почуття краси праці, творчості, пізнання» [9, с. 569]. За 

В. Сухомлинським, праця виконує ряд функцій, схожих із 

естетотерапевтичними, а саме: збагачення інтелектуального 

життя, наповнення багатогранним змістом розумові, творчі 

інтереси, одухотворення моральної цілісності, звеличення 

естетичної краси особистості й колективу. 

Викладене вище дозволяє стверджувати актуальність 

проблеми вивчення естетотерапевтичної ідеї гармонізації та 

розвитку творчого потенціалу особистості, значний інтерес 

видатних педагогів до широкого використання таких естето-

терапевтичних засобів впливу на особистість дитини, як природа, 

гра, праця, казка, мистецтво тощо. 

Отже, актуалізація вітчизняного та зарубіжного досвіду 

педагогів минулого щодо впровадження естетотерапевтичних 

засобів у навчально-виховний процес, а також творче викорис-

тання методів і прийомів створення особливого естетичного 

середовища у професійній діяльності педагога сприятиме 

розвитку його морально-особистісних і професійних якостей, 

зростанню педагогічної майстерності та творчої активності. 
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Татьяна Мирошниченко 

ПЕДАГОГИ-ГУМАНИСТЫ О СОЗДАНИИ 

ЭСТЕТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ  

В статье осуществлен ретроспективный анализ основных идей 

зарубежных и отечественных педагогов по созданию психологически 

комфортной образовательной среды средствами эстетотерапии. Выявлено и 

обосновано психолого-педагогический и терапевтический потенциал средств 

эстетотерапевтического влияния на индивидуально-творческое развитие 

личности в наследии педагогов-гуманистов прошлого. Указано, что 

характерными чертами зарубежной педагогической мысли, которая 

представлена деятельностью Я. Коменского, Дж. Локка, И. Песталоцци,       

Ж.-Ж. Руссо, Р. Штайнера и других педагогов, является эстетизация, 

природосоответственность, гуманизм построения учебно-воспитательного 

процесса как приоритетных условий создания особой терапевтической среды. 

Проанализированы взгляды представителей педагогического направления 

дидактической художественности (Ф. Гансберга, Дж. Рескина, Г. Шаррель-

мана) на роль искусства в обеспечении эмоционально комфортной атмосферы и 

раскрытии творческого потенциала ребенка. Осуществлен анализ гуманисти-

ческих идей отечественных педагогов (С. Русовой, В. Сухомлинского) 

относительно создания необходимых условий для гармоничного развития 

детской личности, использование в учебно-воспитательном процессе таких 

эстетотерапевтических средств воздействия, как природа, музыка, сказка, 

труд, игра. 

Ключевые слова: эстетотерапия, средства эстетотерапии, 

психологически комфортная образовательная среда, личностно 

ориентированная педагогика. 
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Tetiana Miroshnichenko 
EDUCATORS-HUMANISTS ABOUT ESTABLISHMENT 

OF ESTHETETHERAPEUTIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT: 
RETROSPECTIVE ANALYSIS 

Retrospective analysis of the leading ideas of foreign and national educators 
according to the creating of psychologically comfortable educational environment by 
means of esthetetherapy was done in the article. Psychological and pedagogical and 
therapeutic potential means of esthetetherapeutic impact on individual creative 
development of personality in the heritage of educators-humanists. It is noted that the 
characteristic features of foreign educational thought represented be the activity of 
Ya. Comenius, J. Pestalozzi, Jh. Locke, J.-J. Rousseau, R. Steiner and others are 
esthetization, nature conformity, constructing humanism of educational process. There 
are priority conditions for creating of special therapeutic environment. The views of 
representatives of educational didactic artistic direction (J. Ruskin, G. Sharrelmana, 
F. Hansberha) about the role of art in providing of emotionally comfortable 
atmosphere and revealing of child’s creative potential are analyzed.  

Humanistic ideas of national educators (S. Rusova, V. Sukhomlynsky) 
according to the creating of necessary conditions for the harmonious development of 
the child's personality are analyzed, the usage in the educational process of such 
esthetetherapeutic means of effect as the nature, music, fairy tale, work, play etc is 
considered. 

Keywords: esthetetherapy, means of esthetetherapy, psychologically 
comfortable educational environment, personality oriented pedagogy. 
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НОВАТОРСЬКА МЕТОДИКА 

В НАУКОВО-МИСТЕЦЬКІЙ ШКОЛІ О. П. МИШУГИ 

 

У статті проаналізовано новаторську методику науково-
мистецької школи видатного українського педагога, артиста, суспільно-
громадського діяча та мецената рубежу ХІХ – ХХ століть О. П. Мишуги. 
Йому вдалося поєднати досягнення італійської вокальної школи bell canto з 
українською народною традицією співу, а також перенести методи 
сучасної йому педагогіки у сферу вокального мистецтва.  

Ключові слова: школа bell canto, науково-мистецька школа, вокальна 
педагогіка, методика викладання співу. 

 

Проблема дослідження науково-мистецької школи 

видатного українського артиста й педагога Олександра Пилипо- 
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вича Мишуги (1853 – 1922), основоположника національної 

вокальної школи, співзасновника першої в центральній Україні 

Музично-драматичної школи, постала ще в 30-ті роки ХХ сто-

ліття. Його громадсько-просвітницька та меценатська діяльність 

не залишила байдужими провідних діячів вітчизняної культури 

(М. Головащенко, І. Деркач, С. Людкевич) [3; 4; 7], видатних 

представників вокальної педагогіки – учнів О. Мишуги (М. Ми-

киша, С. Мирович) [5; 6], українських журналістів (Л. Віценя, 

В. Тесленко) [2]. 

Проте, незважаючи на достатню кількість праць, присвя-

чених вокальній методиці О. Мишуги, його нововведенням, 

немає таких, у яких би йшла мова про всебічний розвиток 

вокаліста в науково-мистецькій школі Маестро. Тому автор статті 

ставить за мету на основі аналізу міжпредметних зв’язків 

показати, що саме О. Мишуга ввів із інших наук і модифікував 

для вокальної педагогіки.  

Широта педагогічних поглядів і поривання до пошуків 

власної методики, ґрунтовні знання з практично усіх галузей 

науки й мистецтва, насамперед пояснюються тим, що до початку 

роботи в музично-драматичній школі М. Лисенка О. Мишуга вже 

мав педагогічний досвід викладання в загальноосвітньому навча-

льному закладі, а також сам навчався не лише в консерваторії, а й 

у школі при соборі, гімназії, вчительській семінарії. 

Ще задовго до вокальної практики О. Мишуга працював 

учителем у школі святої Анни у Львові. Там він осягнув нелегку 

для вчителя-початківця науку – як треба працювати з усім 

класом, утримувати увагу вихованців, викликати в них добрі 

почуття, берегти здоров’я дітей, формувати в них громадянську 

позицію та пробуджувати інтерес до знань.  

О. Мишуга описував свої роки навчання в гімназії та 

вчительській семінарії як роки поневірянь, з одного боку, а з 

іншого – як щирого поривання осягнути світ науки: «Додому 

було далеко – вісім миль поганої дороги. Харчі часто не 

доходили, грошей не мав ніяких, терпів голод. Та найгірше моя 

біда відчувалася в нестачі шкільних книжок. Я й донині сього 

забути не можу. Я завжди вчився на позичених книжках, бо не 

мав за що купити власних, а батько не міг помогти – був дуже 
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бідний і потім почав слабувати. Роки летіли й мені вже пізно 

було кінчати цілу гімназію. Тому я перейшов із 4-го класу 

гімназії до вчительської семінарії» [1, с. 27]. 

Почавши працювати у школі святої Анни у Львові, він 

намагався віддати своїм учням усі ті знання, які сам отримав, і не 

лише віддати, а зробити так, щоб учням було цікаво та 

відповідало їхньому вікові. О. Мишуга так писав про це: „Із яким 

замилуванням я віддався учительській праці – сього й словами 

передати не вмію… Хотів бути правдивим апостолом. Усі мої 

мислі, всі мої мрії зверталися туди, до того бідного народу, з 

котрого я сам вийшов. Я день і ніч думав, якби поліпшити його 

долю… Я був відповідно приготований, мав достатню свідомість, 

як вести щирим, відданим словом можна цілковито оволодіти 

слухачами, прищепити їм таку любов до своєї рідної культури, 

мови, що тих найдорожчих наших скарбів ніяка сила видерти не 

зможе. Із такою впевненістю, із таким високолетним ідеалом 

вступив я до педагогічної школи, учився там пізнавати правдиву 

науку, як розвивається людина із літ дитячих психічно, фізично й 

морально, із такою непохитною вірою вступив на шкільну 

практику» [1, c. 28]. 

Як бачимо, вже тоді О. Мишуга був переповнений 

педагогічними ідеями, бажанням покращити методику й умови 

викладання, виховувати дітей на кращих зразках музичного 

мистецтва, національної культури, що свідчить про те, що 

естетичне виховання із самого початку його практичної 

діяльності набуває провідного значення. Педагог переймався 

питаннями психології й фізіології, які він наполегливо вивчав і в 

майбутньому всебічно застосовував у роботі з вокалістами. 

Теоретичні основи вокальної педагогіки були сформовані митцем 

саме в той період діяльності. 

О. Мишуга звертав велику увагу на самостійну підготовку 

учнів. Він наголошував, що вихованці мають самі вивчати 

музичний і словесний тексти, вільно володіти нотною грамотою, 

сольфеджувати, приходити на заняття вже готовими до співу з 

концертмейстером, окрім того, багато читати, а найголовніше, 

розуміти, чого добивається від них педагог. 

Через три десятиліття після тих подій, коли О. Мишуга був 

учителем початкової школи, уже визнаний в Україні та за її 
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межами викладач вокалу, він написав у листі до М. Лучаків-

ського від 19 вересня 1907 року про свою методику співу, 

називаючи її, на правду, не методикою, а власним методом 

викладання: «Цікавим для загалу було б пізнати мій метод співу: 

в чому полягає краса голосового звуку? Для сього я вже маю 

досить матеріалу. Мій спосіб науки ґрунтується на цілком новій 

системі, яку я сам виробив. Спів – то продовжені склади мови. 

Всі слова треба виразно вимовляти одним безперервним звуком, а 

голос повинен опиратися об одну й ту саму точку при зміні 

голосних. Резонансова точка знаходиться в щілині між двома 

верхніми передніми зубами, тут при помочі носового резонансу 

голос дзвенить найприємніше. Всі слова треба укладати перед 

кінцем язика і верхніми зубами та не допускати вимови складів 

на корінь язика. 

Так треба правильно говорити і так само співати. 

Дотеперішня наука співу була у великій помилці. Майже всі 

думають, що голос треба укладати зараз при голосницях, а то 

неправда. Бо чинники мови – то порушування губ і кінця язика 

(за винятком чотирьох звуків – к, г (g), г, х, але то є приголосні і 

при творенні з ними складів треба голосні а, е, і, о, у, и укладати 

перед язик і верхні зуби. 

Дехто з моїх учнів уже вміє застосовувати той метод у співі, 

і голос у них звучить як чарівний, незвичайний якийсь 

інструмент. У недовгім уже часі пущу в світ декотрих, що вчаться 

у мене, й почують люди, яке неоціненне й незрівняне багатство 

знаходить в нашім українськім народі. Ця наука нікому не відома 

ще, бо я сам до неї дійшов, а тепер хочу розповсюдити її на 

публічних лекціях, на котрих будуть співати мої ліпші учениці й 

учні, а я буду на їхніх голосах пояснювати, яким способом 

доходиться до осягнених уже результатів» [1, c. 30]. 

Наполегливо працюючи над собою, О. Мишуга поступово 

відкривав секрети постановки дихання й розвитку голосу, 

віднаходив опорні й резонансові «точки», усвідомлював, як 

досягти справжньої краси звуку без напруги й форсування. На 

думку О. Мишуги, «голос – це інструмент, який не дається 

співакові готовим, як скажімо, музиканту скрипка, фортепіано і 

т. п., його треба створити собі самому з допомогою педагога і 

навчитись досконало володіти ним» [7, с. 382]. 
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Метод усвідомлення кінцевої мети був одним із головних у 

педагогічній роботі Маестро. Він учив вихованців, а пізніше й 

студентів, докорінно розуміти два моменти: по-перше, кожний 

прийом у постановці дихання й розвитку голосу вміти 

аналізувати й пояснювати, чому саме так робиться; по-друге, 

чому людина вирішила засвоїти цю методику, а не іншу, та який 

буде її кінцевий результат. 

Цікавим прийомом в усвідомленні техніки звуковедення 

було те, що педагог вимагав від своїх учнів так званих письмових 

«звітів». Ми ознайомилися зі звітами двадцяти двох учнів класу 

О. Мишуги зі школи Варшавського музичного товариства 1911 –

1914 років. У кожному з них викладено метод роботи над 

голосом і критичні зауваження самого О. Мишуги. Виходить, це 

робилося не лише заради «паперу». 

Були відомі музиканти того й пізнішого часу, які вважали, 

що О. Мишуга не вніс у вокальну методику нічого принципово 

нового, а лише науково доступною мовою озвучив досягнення 

італійської школи бельканто. Так, композитор С. Людкевич 

писав: «Метод співу Мишуги не був, зрештою, ніяким новим 

винаходом. Була це лише єдино можлива, доцільна та послідовно 

проведена система природної установки емісії голосу в усіх 

регістрах і добування із голосу якнайбільше його звучності, 

гнучкості й округлості, не порушуючи при цьому всіх природних 

умов та основ творення й резонування звуку голосовими 

органами. Мишуга вважав, що гарних і негарних тембрів від 

природи немає, а все робить лише правильна емісія, котру 

співакові треба “зловити“» [4, c. 40]. 

Безумовно, вокальна школа італійського бельканто не могла 

пройти повз педагога-митця. Її здобутки впроваджував у 

вокальну практику його перший учитель Валерій Висоцький, 

учень славнозвісного Ламперті, який подарував світові багатьох 

відомих співаків. Та Мишуга, людина дуже широкої ерудиції, 

наукового світогляду та глибоких знань, не міг задовольнитися 

одними практичними порадами та інтуїтивними досягненнями, 

йому потрібен був науковий виклад методики. 

Про широкий діапазон знань О. Мишуги неодноразово 

згадував його учень М. Микиша. Він розповідав про те, як 

маестро знаходив міжпредметні зв’язки, вокально-художні пара-
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лелі, у своїй діяльності здійснював синтез літератури, поезії, 

історії та композиції. Михайло Венедиктович Микиша так про це 

писав: «Олександр Мишуга не був таким учителем, який ставив 

собі за завдання лише виробити голос і навчити студента 

володіти ним. Він хотів усебічно виховати свого учня, зробити з 

нього ідейну людину з високим естетичним смаком. Олександр 

Пилипович вперше ознайомив нас із багатьма творами Івана 

Франка. У той час, треба сказати, це було подвигом. Артист сам 

нам читав такі перлини, як «Розвійтеся з вітром», «Вічний 

революціонер», «Якби знав я чари», «Як почуваєш вночі» та інші. 

Ми вивчали музику на тексти поезій Тараса Шевченка, Лесі 

Українки, Івана Франка та співали на концертах. Із якою радістю, 

душевною насолодою люди слухали ці твори в композиціях 

Лисенка, Степового, Косенка, Січинського! З великою повагою 

говорив Мишуга про свого друга Івана Франка й закликав нас, 

молодь, брати з нього приклад, іти його слідами. Він добре знав, 

окрім, звичайно, своєї рідної мови, ще й російську, польську, 

німецьку, італійську та французьку. Переклади літературних 

текстів завжди перевіряв за оригіналами, і якщо вони були 

невдалими, сам виправляв їх. Для нього це було легко» [5, с. 82]. 

Таким чином, Олександру Пилиповичу потрібна була 

універсальна вокальна наука, яка б виховала співака, артиста, 

вчителя та громадянина, озброєного професійним методом, що не 

«нівечив», а грамотно розвивав людські голоси. 

Метод формування художніх навичок також посідав 

провідне місце у вокальній школі О. Мишуги. Свідченням тому 

були його публічні іспити-концерти, що демонстрували методику 

роботи Маестро над динамічними відтінками, над художньою 

побудовою твору. Газета «Рада» (Київ, 23 жовтня 1907 року) 

зазначала: «Димінуендо на голосній робиться так, що, зменшу-

ючи видих, голосну випирають ще більше назовні і поширюють 

її, тоді вона не зникає навіть при шепоті. Ілюстрація всього цього 

у виконанні студентів була дуже гарна. Кожен дав усі голосні а, 

е, и, і, о, у на всій гамі так, що було видно – звук справді 

доторкається однієї точки і ніколи з неї не сходить. Рівність у 

діапазоні і прикритість тону однакова в усіх голосів і на всіх 

регістрах. Верхні ноти співаються так легко, що видаються 
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невисокими, непомітно ніякої напруги в горлі, бо горло не 

відіграє великої ролі у співі згідно з цією школою» [1, с. 88]. 

Методи контролю, самоконтролю й взаємоконтролю 

широко застосовувалися в педагогічній практиці Олександра 

Пилиповича. Він так це пояснював: «Ви мусите слухати один 

одного, щоб виробити вокальний слух у себе і розуміти свої 

помилки, зрозумівши чужі. Свого голосу ти ніколи не можеш 

чути таким, яким він є насправді для слухачів, бо ти його чуєш 

лише із середини, коли ще не вмієш співати. Контроль для самого 

себе може бути такий: давай звук і закрий вуха; коли закривши 

вуха, нічого не чуєш, то виходить, що голос випускаєш так, як 

слід, коли ж голосно лящить у тебе у вухах, то це знак, що він 

слабо виходить назовні й слухачі тебе слабо чують. А це 

неправильно» [1, с. 88]. 

Одна із кращих учениць О. Мишуги, Софія Мирович, 

доводила, що її маестро постійно застосовував методи 

системності і цілеспрямованості: «Олександр Мишуга викладав 

тоді в школі М. Лисенка. Він уважно прослухав мене і йому 

сподобався мій голос. Я стала студенткою і почала навчатися в 

його класі. Він сам пристрасно любив спів і вмів таке ж 

захоплення викликати у своїх учнів. Заставляв нас дуже багато 

працювати, але я повинна сказати, що під його керівництвом ми 

вчилися з ентузіазмом і результати в нас з кожним місяцем 

ставали все кращі. Я увійшла в новий світ прекрасних людей і 

мистецтва, який полонив мене» [6, c. 91].  

С. Мирович, аналізуючи процес навчання в О. Мишуги, 

визначала, що тут мали місце й методи психологічного підходу та 

технічного розвитку голосу: «Як педагог він глибоко 

роз’яснював своїм учням, як виробляти голос, вимагав свідомого 

ставлення до науки, приділяв велику увагу розвитку співочого 

дихання, логіці музичних текстів. Уважав, що оволодівши 

вокальною технікою, учень зможе спокійно переключитися на 

психологічну сторону виконуваного твору. В науку співу 

Мишуга вносив повну ясність, його учень точно знав, чого 

добиватися і як поводитися з голосом» [6, c. 91]. 

Методику О. Мишуги детально аналізував дослідник його 

творчості, відомий український музикознавець і громадський діяч 

І. Деркач, великий шанувальник педагогічної спадщини Маестро: 
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«О. Мишуга дуже уважно ставився до природного голосового 

матеріалу учня. Він, як згадують його студенти, рішуче 

відокремлював розвиток в учня музичності, вивчення репертуару 

(говорив, що це в науці співу другорядні речі) від праці над 

самим звуком, над виробленням свободи, легкості, гнучкості, 

витривалості, сили та краси звука. Для учнів це не така легка 

справа і не така «цікава», як вивчення арій і романсів, вона 

вимагала великої терпеливості і витривалості. Треба дуже часто в 

основі було змінювати фальшивий спосіб подання звуку, зовсім 

перевиховувати свою вдачу. Професор Мишуга, як тоді писали, 

часом цілими місяцями тримав молодого вокаліста на трьох-

чотирьох тонах, не дозволяв йому ні одної ноти вище, не давав 

співати ні романсів, ні арій доти, доки не вдосконалив звучання 

голосу на найлегшім для співака регістрі, і підготовляв ґрунт під 

усю будову голосу, шлях до крайніх тонів діапазону» [3, c. 19]. 

Отже, О. Мишуга застосовував методи поступовості, нако-

пичення та індивідуальної траєкторії розвитку своїх вихованців. 

Ці методи сприяли успішному розвитку й розширенню діапазону, 

привчали учнів до цілеспрямованої роботи під контролем свого 

вчителя, не допускали недовіри, випадкових пропусків занять.  

Один із учнів Маестро Андрій Чехівський ділився вражен-

ням про навчання в нього: «Професор Мишуга мав доволі 

специфічний власний досвід пізнання голосу. Для цього він 

працював в анатомічних музеях і вивчав по анатомічних атласах 

будову горла. Відтак, на заняття в музичну школу завжди 

приносив малюнки, графіки та діаграми. Маестро часом 

забороняв учневі навіть думати про арії та романси й увесь час 

удосконалював правильність емісії голосу на найлегшім для 

співака регістрі… Коли він був задоволений результатами 

навчання, запрошував студентів до кав’ярні відсвяткувати це, 

нужденніших підтримував матеріально, таємно вкладаючи в 

кишені гроші» [6, c. 92]. 

Із вищезазначеного ми можемо дійти висновку, що 

О. Мишуга намагався на науково-фізіологічному рівні розібра-

тися з вокальними можливостями людини. Тут він використо-

вував філософсько-фізіологічний метод пізнання людської 

будови, щоб зрозуміти самому й у доступній формі пояснити це 

учням. Однак до професійних методів це не відноситься.  
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Маестро вважав, що регулюючи дихання, людина має 

можливість регулювати свої внутрішні процеси, і як наслідок – 

свій фізичний і душевний стан. Львівський музикознавець Іван 

Деркач так писав про це: «У ті часи існувало безліч дихальних 

практик і вправ, націлених на здоров'я людини й розуміння 

особливостей свого організму. Проте, цілі кожної дихальної 

гімнастики були спрямовані на досягнення різних результатів, а 

іноді методи досягнення позитивних ефектів у різних методиках 

виглядали абсолютно протилежними і суперечили один одному. 

О. Мишуга їх проаналізував і спробував поєднати» [1, с. 26].  

Не всі в ті часи сприймали методику викладання вокалу 

О. Мишуги. В Імперському Київському музичному училищі, де 

вокал викладали італійці, з підозрою ставилися до його педагогіч-

них здобутків, його колеги по школі не завжди щиро раділи 

викладацьким успіхам Маестро і налаштовували проти нього 

своїх учнів. І. Драч так писав із цього приводу: «Про методологію 

О. Мишуги ходили гарячі суперечки. До нього було дуже важко 

потрапити в клас, бо багато хто хотів навчатися саме в нього. 

Багато кому це не подобалося, та це й не дивно бо в кожного 

новатора завжди багато противників. До того ж «русифікованій» 

інтелігенції не подобалося, що О. Мишуга викладав українською 

мовою» [3, c. 20]. 

Отже, Олександр Пилипович не був прихильником наяв-

ності одних лише музичних і голосових здібностей у майбутнього 

співака, він мріяв навчати розумну людину, інтелектуала, 

спрямованого на засвоєння кращого досвіду вокальної науки. 

Методика О. Мишуги значною мірою вплинула й високий рівень 

виконання малих оперних форм – дуетів, тріо, квартетів, а також 

на формування українського хорового мистецтва. Слухачі іспиту 

були вражені виконанням програми учнями професора та їхнім 

умінням пояснити методику свого Маестро, проте сам Олександр 

Пилипович ще зовсім не вважав це «рівнем» виконання, а лише 

певним етапом педагогічної роботи. 

Чому Олександр Пилипович виїхав із Києва, залишивши 

викладання в Музично-драматичній школі М. Лисенка, цього 

напевне не знає ніхто. Скоріше, як уже зазначалося, він втомився 

від антиукраїнських настроїв у тогочасному Києві та від певного 

тиску з боку урядових чиновників. Зазначимо, що працюючи на 
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посаді професора вокалу у Київській школі М. Лисенка, він 

водночас сам фінансував відкриття Музичного інституту іме-

ні М. Лисенка у Львові, а в заповіті записав усе своє майно на 

утримання цього закладу.  

Кращі учні О. Мишуги поїхали за ним із Києва спочатку до 

Львова, а потім і до Варшави. Вони не боялися ні матеріальних 

поневірянь, ні мовного бар’єру, аби бути зі своїм улюбленим 

маестро. Та й сам Мишуга, від’їжджаючи з Києва, так сказав: 

«Хто хоче далі зі мною працювати, той мене знайде, а я йому 

допоможу» [7, с. 377]. 

Отже, коли ми вивчаємо методику роботи видатного 

педагога, який залишив великий слід в історії розвитку 

вокального мистецтва, завжди потрібно шукати причини успіху 

педагогічної діяльності не лише в його прогресивних методичних 

поглядах, в умінні організувати педагогічний процес, але й в 

особистих якостях. Олександр Пилипович увібрав найкращі 

досягнення італійської оперної школи, розвинув і науково 

оформив власне бачення методики викладання вокалу, виховав 

цілу плеяду талановитих оперних співаків і педагогів. Професор 

О. Мишуга ввійшов в історію музичного мистецтва як педагог-

новатор, який уважав, що вокальне мистецтво є правильно 

продовженою мовою, для його успішного викладання необхідно 

знати закони наук, пов’язані з можливостями експлуатації 

людського голосу, проводити постійні грамотні тренування, 

відпрацьовувати основи вокальної техніки, а також стабільно 

організовувати публічні виступи. 
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Наталья Ващенко 

НОВАТОРСКАЯ МЕТОДИКА В НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ 

А. Ф. МИШУГИ 

В статье анализируется новаторская методика научно-художественной 

школы выдающегося украинского педагога, общественного деятеля и мецената 

рубежа ХІХ – ХХ веков А. Ф. Мишуги. Ему удалось объединить достижения 

итальянской вокальной школы bell canto с украинской народной традицией 

пения, а также перенести методы современной ему педагогики в сферу 

вокального искусства. 

Ключевые слова: школа bell canto, научно-художественная школа, 

вокальная педагогика, методика преподавания вокала. 

Natalia Vashenko 

INNOVATIVE METHODS IN SCIENTIFIC ART SCHOOL 

OF A. P. MISHUGА 

This paper examines innovative method of scientific and artistic prominent 

Ukrainian school teacher, artist, social and civic activist and philanthropist turn of the 

nineteenth and twentieth centuries – A.P Mishuga. He managed to combine the 

achievements of Italian vocal school bell canto with tradition of Ukrainian folk songs 

and transfer methods in contemporary pedagogy scope vocal art. However, in spite of 

a sufficient number of works devoted to vocal technique A. Mishuga, its innovation, 

there is none who have dealt with the comprehensive development of vocalist in 

scientific and artistic school Maestro. Therefore, the author sets goal to show from 

relationships between subject that is introduced and modified for vocal pedagogy of 

A. Mishuga with other sciences. When we study the technique of the outstanding 

teachers who left an indelible mark in the history of vocal art, you should always look 

for reasons for the success of educational activities not only in his teaching of 

advanced views, the ability to organize the teaching process, but also in their personal 

capacity. Maestro incorporates all the best achievements of the Italian opera school, 

developed and designed their own vision of scientific methods of teaching vocal 

trained a galaxy of talented opera singers and teachers. Professor Mishuga went down 

in history as a music teacher and innovator who believed that vocal art is prolonged 

correct language, for its successful teaching it is necessary to know the laws of science 

related to the exploitation capabilities of the human voice, to experience permanent 

competent training, working out the basics of vocal technique and to carry out stable 

public speaking.  

Keywords: school bell canto, scientific and artistic school, vocal pedagogy, 

methods of teaching singing.  
Одержано 26.11.2014 р. 
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ЮВІЛЕЙНІ ВИДАННЯ ПОЛТАВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА 

 

Книги – кораблі думки, що мандрують по хвилях часу 

й обережно несуть свій безцінний вантаж 

від покоління до покоління. 

Ф. Бекон 

 

Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка як потужний навчально-науковий комплекс 

здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів із 10 

спеціальностей в аспірантурі (фізико-математичні, історичні, 

економічні, філософські, філологічні, психологічні, педагогічні 

науки) та 7 спеціальностей у докторантурі (07.00.01 Історія 

України, 10.01.04 Література зарубіжних країн, 10.02.01 

Українська мова, 13.00.01 Загальна педагогіка та історія 

педагогіки, 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти, 

13.00.07 Теорія і методика виховання, 13.00.09 Теорія навчання). 

У виші успішно функціонує спеціалізована вчена рада К44.053.01 

із захисту кандидатських дисертацій із педагогіки (голова ради – 

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України А. Бойко). У навчальному закладі склалися 

наукові школи, наукові та творчі лабораторії під орудою відомих 

в Україні та за її межами фундаторів нових напрямів у науці. Рада 

молодих учених і Студентське наукове товариство скеровують 

діяльність студентських наукових гуртків і проблемних груп. 

Результати багатоаспектної наукової діяльності вишу були 

представлені на ювілейній виставці. 

У 2014 році вийшло друком біля 100 видань, присвячених 

величному ювілею знаного в Україні вищого навчального 

закладу. З-поміж праць вирізняється своєрідний триптих 

наукових розвідок із історії вишу, підготовлений за редакцією 

 
© О. Лобач, 2014 
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доктора філологічних наук, професора, ректора університету 

М. Степаненка та доктора педагогічних наук, професора, 

проректора з наукової роботи Л. Кравченко: «Столітня історія 

Полтавського педагогічного університету», «Подих столітньої 

історії. Полтавський педагогічний університет», «Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка: 

100 років на освітньому олімпі». 

У першій книзі колектив авторів (Б. Год, О. Єрмак, 

П. Киридон, Л. Кравченко, Н. Павленко, Н. Савельєва, 

М. Степаненко) простежує поступальні етапи розвитку вишу від 

Учительського інституту 1914 року до сьогодення, ґрунтуючись 

на багатій джерельній базі. У другому виданні, укладеному 

О. Єрмаком, у хронологічній послідовності вміщено спогади 

випускників різних років і нові архівні документи (накази, 

постанови, розпорядження, протоколи, звіти, статистичні дані, 

угоди, листи тощо), що прислужаться прийдешнім поколінням 

дослідників-краєзнавців. Остання книга концептуально 

узагальнює внесок Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка в історію розвитку 

вітчизняної вищої школи, освіти та науки. 
 

 
Виставка ювілейних видань Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
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Продовженням вищеназваних видань є монографії з історії 

становлення й розвитку окремих факультетів, як-от: «Історичний 

факультет Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка: історія і сучасність» 

(Л. Бабенко, Л. Булава, Ю. Вільховий, Б. Год, О. Єрмак, Т. Жалій, 

П. Кравченко та ін.); «Історія факультету технологій та дизайну» 

(авторський колектив; за редакцією В. Титаренко), «Психолого-

педагогічний факультет Полтавського національного педагогіч-

ного університету імені В. Г. Короленка: історична, організацій-

но-педагогічна і науково-методична ретроспектива» (авторський 

колектив; за редакцією Н. Карапузової). У монографіях 

розкривається загальна історія факультету, багатоаспектна 

діяльність кафедр, що входять до структурного підрозділу, 

наукова робота викладачів і студентів, а також різні напрями 

виховання особистості майбутнього вчителя. 

У контексті специфіки збірника наукових праць «Естетика і 

етика педагогічної дії» безумовний інтерес має інформація про 

естетичне виховання студентів. Так, на історичному факультеті з 

метою художньо-естетичного виховання майбутніх учителів 

створено мистецькі колективи, такі як: камерний вокальний 

ансамбль «Тисяча років музики» та театр «Фабула» (художній 

керівник – професор І. Цебрій), чоловічий пісенно-фольклорний 

гурт «Чебрець» (керівник – Л. Співак). На факультеті технологій 

та дизайну ефективно діє модель формування естетичної 

культури вчителя засобами декоративно-прикладного мистецтва, 

концептуальні та теоретико-методологічні основи якої розроблені 

доктором педагогічних наук, професором, деканом факультету 

В. Титаренко. На психолого-педагогічному факультеті за 

ініціативи професора Н. Карапузової створено виховне 

середовище як цілісна система взаємопов’язаних компонентів 

упливу на особистість, де важливе значення має мистецька 

діяльність студентів і викладачів, зокрема, творчих кафедр 

(музики, образотворчого мистецтва та хореографії). 

Логічно завершують ювілейні історичні студії наукові праці, 

які конкретизують і поглиблюють інформацію про доробок 

професорсько-викладацького складу окремих кафедр або їх 

вихованців: «Випускники природничого факультету Полтавсь-

кого національного педагогічного університету імені В. Г. Коро-
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ленка – науковці України», що вийшла друком за редакцією 

професорів М. Гриньової та Н. Шиян; «Історія кафедри 

політекономії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка» (укладачі професор, 

завідувач кафедри Л. Яковенко, Т. Непокупна, С. Приходько, 

О. Годзь); монографії Л. Булави, О. Мащенко, С. Шевчука 

«Географічна освіта в контексті історії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(1914–2014 роки)», а також авторського колективу «Кафедра 

музики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка: ретроспективний аналіз» (головний 

редактор Г. Левченко, укладач О. Лобач). 

Для наших читачів незаперечну цінність має колективна 

монографія про кафедру музики, де висвітлено періоди 

становлення та напрями її полівекторної діяльності (наукової, 

краєзнавчої, етнографічної, творчої, навчальної, методичної, 

організаційної, виховної, громадської); здійснено наративний 

екскурс у науково-творчі біографії викладачів; доведено 

континуальність професійно-мистецьких традицій кафедри, що 

дало змогу констатувати внесок науково-творчих здобутків 

учених-митців у вітчизняну науку й культуру. Практична 

значущість праці полягає у перспективі впровадження досвіду 

досягнення в Полтавському педагогічному університеті 

конвергентності формальної та неформальної професійної освіти 

вчителів музичного мистецтва задля вдосконалення підготовки 

духовно багатого, креативного, професійно компетентного, 

конкурентоспроможного спеціаліста – носія національної 

культури.  

У ювілейний рік звітувалися провідні вчені вишу, які 

презентували монографії за результатами загальнокафедральних і 

персональних наукових досліджень: Л. Бабенко «Радянські 

органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і 

православної церкви в Україні (1918 – середина 1950-х рр.)», 

Я. Блоха, П. Кравченко «Філософські горизонти творчої 

спадщини В. Г. Короленка», Л. Українець «Фонетична конотація 

в українській поетичній мові ХХ–ХХІ ст.: семантико-

прагматичний вимір», О. Федій «Формування демографічних 

понять у процесі навчання економічної і соціальної географії», 
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С. Шевчук «Наукова школа українського науково-дослідного 

інституту географії та картографії», авторський колектив під 

керівництвом доктора економічних наук, професора, завідувача 

кафедри політекономії Л. Яковенко «Інтеграція науки і вищої 

освіти як фактор становлення економіки знань» та ін. 

Протягом 2014 р. вийшли друком науково-методичні праці, 

а саме: навчальні посібники Д. Гальченко «Звичайні диференці-

альні рівняння»; Н. Гібалової, Н. Карапузової, В. Ржеко 

«Математика» для майбутніх учителів початкових класів; 

В. Титаренко «Методика вивчення декоративно-прикладної 

творчості»; підручник А. Цини «Основи охорони праці» для 

вищих навчальних закладів освіти.  

На окреме слово заслуговують підручник і навчально-

методичний комплект (робочий зошит, зошит для контрольного 

оцінювання, книжка для вчителя) «Світова література» для учнів 

6 класу загальноосвітніх шкіл, підготовлені колективом авторів 

(Т. Конєва, М. Зуєнко, О. Орлова) під орудою доктора 

філологічних наук, професора О. Ніколенко, які здобули 1 місце 

на Всеукраїнському конкурсі підручників України (Київ, видав-

ництво «Грамота»). Нові переклади спеціально для підручника зі 

світової літератури здійснив доцент Б. Стороха. Сучасне 

навчально-методичне забезпечення зі світової літератури, 

створене відповідно до нового Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти, високо оцінили науковці, 

методисти, вчителі-практики, студенти факультету філології та 

журналістики педагогічного університету (більш детальну 

інформацію дивіться у фахових журналах «Всесвітня література в 

сучасній школі», № 7-8, 2014 та «Зарубіжна література в 

навчальних закладах України», № 7-8, 2014). 

2014 рік зібрав провідних учених України й зарубіжжя 

(Білорусь, Велика Британія, Данія, Іспанія, Казахстан, Канада, 

Литва, Німеччина, Польща, Росія, США, Туреччина, Швейцарія, 

Швеція та ін.) на 45 наукових форумах різного рівня, що 

відбулися на базі вишу. За матеріалами науково-практичних 

конференцій, семінарів, читань оприлюднено збірники наукових 

праць: «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта», головний 

редактор М. Степаненко, відповідальний редактор Г. Кудряшов 

(електронний ресурс, із яким можна ознайомитися за адресою 
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http://elcat.pnpu.edu.ua/docs /Zbirnyk.pdf); «Принадність Вашого 

слова та імені безмежна у часі (до 160-річчя від дня народження 

В. Г. Короленка)» за загальною редакцією М. Степаненка та 

Л. Кравченко; «Методика навчання природничих дисциплін у 

середній та вищій школі (ХХІ Каришинські читання)»; 

«Навколишнє середовище і здоров’я людини», зокрема, і 

матеріали студентських наукових зібрань, які охоплювали 

широкий спектр проблем, – «Перші Полтавські студентські 

наукові читання зі всесвітньої історії», «Правозахисний рух: 

історія та сучасність», «Новітні інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті (ІІСТЕ–2014)», «Реалізація виховного 

потенціалу системи студентського самоврядування вищих 

навчальних закладів України», «Формування сучасного 

освітнього середовища: теорія і практика». 

Тематику нашого часопису органічно розкриває збірник 

наукових праць «Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і 

національний контекст» у двох книгах (головний редактор 

М. Степаненко, упорядники й відповідальні редактори 

Є. Антонович, В. Титаренко та ін.) за матеріалами однойменного 

ІІ Міжнародного конгресу. Його відкриває вітальне слово 

президента НАПН України, академіка В. Кременя, де 

наголошується на винятковій націєтворчій сутності мистецтва: 

«…педагогічна спільнота має усвідомити аксіологічне й 

педагогічне значення українського народного мистецтва, яке, 

базуючись на підвалинах народного світогляду, відтворює 

емоційно-естетичний, художньо-творчий, моральний, 

інтелектуальний, трудовий досвід нашого народу, його культуру і 

духовність. Це - фундаментальна основа збереження 

національного генотипу, надійний і перевірений часом засіб 

формування етнокультурної ідентичності особистості». 

Фоліант у 100 др. арк. містить статті наукової еліти України 

Є. Антоновича, Ю. Афанасьєва, В. Бутенка, Г Васяновича, 

О. Вишневського, Г. Гребенюка, Т. Завгородньої, І. Зязюна, 

Т. Кара-Васильєвої, О. Кардаша, О. Коберника, М. Криволапова, 

К. Левківського, Ю. Легенького, Н. Лисенко, В. Мадзігона, 

С. Мельничук, Н. Миропольської, О. Никорак, Н. Ничкало, 

Л. Оршанського, О. Отич, Г. Падалки, О. Пошивайла, 

В. Радкевич, Н. Романенко, Г. Сагач, Л. Соколюк, В. Тименка, 

http://elcat.pnpu.edu.ua/docs%20/Zbirnyk.pdf
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А. Чебикіна, М. Чепіль, О. Шевнюк, Г. Шевченко, О. Щолокової 

та ін. Тут глибоко й усебічно аналізуються педагогічні, 

філософські, етичні, естетичні, мистецтвознавчі, фольклорис-

тичні, етнографічні, технологічні, технічні аспекти обговорю-

ваної наукової проблеми, підсумовуються відповідні досягнення, 

виокремлюються сутнісні суперечності, осмислюється перебіг 

інноваційних теоретико-методологічних і експериментальних 

досліджень, визначаються концептуальні засади, стратегії й 

тактика подальшого поступу актуального напряму сучасної 

науки. 

Теоретичне значення спадщини відомих учених, які 

працювали й працюють у вищому навчальному закладі, 

висвітлюється в серії біобібліографічних покажчиків «Науковці 

університету», яка збагатилася цьогоріч такими ювілейними 

виданнями, як «Жученко Володимир Семенович (до 90-річчя від 

дня народження)» (упорядники Л. Яковенко, І. Лесунова, 

Т. Непокупна); «Олександр Петрович Єрмак (до 70-річчя від дня 

народження» (Р. Сітарчук, І. Лесунова, В. Орєхова); «Професор 

Микола Степаненко (до 55-ліття від дня народження)» 

(В. Орєхова, І. Лесунова); «Валентина Петрівна Титаренко» 

(упорядники В. Орєхова, І. Лесунова, за редакцією М. Степанен-

ка); «Кустол Дмитро Миронович» (Г. Джурка, Ю. Самусенко). 

Ювілейною емблемою прикрашені популярні в Україні та за 

її межами ліцензовані фахові видання Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

такі як: збірники наукових праць «Педагогічні науки», 

«Історична пам’ять», «Філологічні науки», «Філософські обрії», 

«Витоки педагогічної майстерності», «Психологія і особистість», 

«Естетика і етика педагогічної дії», альманах «Рідний край». 

Більш детальну інформацію про ювілейні видання вишу 

згодом можна отримати в реферативному бібліографічному 

виданні в Institutional Repository (вкладка «Бібліотека») на 

офіційному сайті педагогічного університету. 

 

Олена Лобач 
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ПЕДАГОГІКА ТА МИСТЕЦТВО В ДІАЛОЗІ 

ВІДКРИТИХ СМИСЛОВИХ СВІТІВ 

 

(Рецензія на посібник С. О. Соломахи «Розвиток педагогічної 

майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої 

культури». – Кіровоград : Імекс - ЛТД, 2013. – 158 с.) 

 

У зв’язку з реальним станом 
культурного розвитку молоді, що пере-
буває у складній соціокультурній 
ситуації, оскільки постійно зазнає 
впливу новітніх культурних форм, 
стилів і напрямів, які є носіями 
специфічних естетичних цінностей та 
етичних правил і норм, соціо- 
культурного значення набуває 
проблема розвитку педагогічної 
майстерності викладачів музичного 
мистецтва та світової художньої 
культури. Система освіти не може 
обмежуватися тільки трансляцією 

наукового знання, усталених етичних норм і художньо-
естетичних цінностей. Її призначення полягає у вихованні особи-
стості, здатної орієнтуватися в сучасному культурному просторі, 
відрізняти мистецтво від псевдомистецтва й на основі цього 
набувати власної системи загальнолюдських і художньо-
естетичних цінностей. 

Автор здійснила ґрунтовний аналіз феномену педагогічної 
майстерності як інтегральної складової становлення особистості 
викладачів музичного мистецтва та художньої культури на основі 
принципу культуровідповідності, що передбачає співзвучність 
навчання і виховання вимогам середовища й часу, розвиток 
особистості в контексті сучасної культури та науки, орієнтацію 
освіти на культурні цінності, опанування і збереження найкращих 
національних і світових досягнень людства, розвиток через 
призму професійно значущих якостей викладачів мистецьких 
дисциплін. 

© Н. Миропольська, 2014 
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С. О. Соломаха є новатором в обґрунтуванні педагогічних 
умов, які сприяють розвитку педагогічної майстерності 
викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури: 

• наявність позитивної мотивації на досягнення цілісності, 
безперервності й системності процесу самовдосконалення особи-
стості у фаховій діяльності, що ґрунтується на єдності 
пізнавальної активності та творчого підходу викладача 
мистецьких дисциплін до відбору видів, форм, засобів і прийомів 
здійснення мистецько-педагогічної діяльності; 

• спрямованість фахової діяльності викладачів на активне 
опанування культури та мистецтва, що відображає залежність 
розвитку їхньої педагогічної майстерності від ступеня засвоєння 
ними культурних цінностей, репрезентованих у творах мисте-
цтва, та сформованого на їх основі ціннісного світовідношення, 
що виявляється в реалізації культурологічного та аксіологічного 
потенціалу фахової діяльності; 

• створення сприятливого емоційно-психологічного мікро-
клімату на заняттях із мистецьких дисциплін; урахування емоцій-
ного самопочуття кожного студента як унікальної особистості, а 
також суб’єктивної позиції майбутнього вчителя мистецьких 
дисциплін як носія загальнолюдських і культурних цінностей; 
орієнтація педагогічного процесу на творчу співпрацю; 

• реалізація принципів домінування аксіокультурного 
контексту, гуманізації, індивідуалізації, активності, креативності, 
розвивального навчання, спільної діяльності студентів і викла-
дачів, варіативності видів мистецької діяльності на заняттях із 
циклу музичних і культурологічних дисциплін. 

Розроблена автором технологія формування комунікативної 
культури викладачів як мистецтва діалогу особистості з художнім 
твором дозволяє виявити специфіку сприйняття мистецтва, пов’я-
зану з ціннісним ставленням людини до етико-естетичного ідеалу 
митця, матеріалізованого в художньому творі. Матеріали, викла-
дені у посібнику, створюють підґрунтя для формування аксіоло-
гічного ставлення до мистецтва й орієнтації особистості у світі 
духовних цінностей, що сприятиме творчій професійній діяльно-
сті викладачів мистецтва.  

 

Рецензент – Наталія Миропольська 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ 

Й МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ 

 

 

100-ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ СЛАВЕТНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Будь славен, храм палаючої думки! 

Нехай Господь пошле тобі ще літ немало, 

Великих звершень, визнання і слави, 

Зоріти в світі іменем науки! 

(Гімн ПНПУ імені В. Г. Короленка) 
 

 
 

Сто літ б’ється могутнє серце вишу. Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка – 

перший вищий навчальний заклад Полтавщини, один із 

найдавніших педагогічних вишів України. 100 років тут плекають 

кращі якості представників професії, що в усі часи була 

найдостойнішою з-поміж інших – виховують освітян України, – 

опору й надію нашої держави. Університет пройшов славетний 

шлях від учительського інституту до одного з наймогутніших 

педагогічних центрів країни. Серед його випускників – світочі 

вітчизняної педагогіки Антон Макаренко і Василь 

 
© Н. Павленко, 2014 
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Сухомлинський. Альма-матер багатьох поколінь свідомих 

українців, Полтавський педагогічний достойно шанує традицію, 

гідно примножує досягнення короленківців новими здобутками. 

У 2014 році, відповідно до Постанови Верховної Ради 

України № 1522-VII від 18 червня 2014 р., ураховуючи суспільну, 

науково-педагогічну та культурну цінність Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(далі – ПНПУ імені В. Г. Короленка), ювілей вишу відзначили на 

державному рівні.  

Упродовж ювілейного року університетською громадою 

було реалізовано чимало цікавих ініціатив і проектів на пошану 

100-річчя. Це і презентації наукових видань, присвячених ювілею 

університету, і низка ювілейних науково-практичних 

конференцій, зустрічі з видатними випускниками, вшанування 

ветеранів вишу-ювіляра та ін. З-поміж ювілейних заходів варто 

відзначити і мистецькі дійства: Звітний концерт мистецьких 

колективів ПНПУ імені В. Г. Короленка «Студентська весна», 

присвячений 200-літтю від Дня народження Тараса Шевченка та 

100-літтю ПНПУ імені В. Г. Короленка (9 квітня 2014 р.); 

Ректорський бал «Молодь і освітній олімп» (10 червня 2014 р.); 

Урочиста церемонія посвяти в студенти ПНПУ іме-

ні В. Г. Короленка (31 серпня 2014 р.) та багато інших.  

Та особливо насиченими виявилися осінні місяці року. 

Обласна телерадіокомпанія «Лтава» презентувала документаль-

ний фільм про історію і сучасність університету «Полтавському 

національному педагогічному університету імені В. Г. Короленка 

100 років» (автор сценарію і режисер – Аліна Кваша). В 

університеті створено два ювілейних відеоролика: «ПНПУ – за 

мир в Україні» та «100 років славетної історії». 26 вересня 2014 р. 

у приміщенні Державного архіву Полтавської області відбулося 

відкриття документальної виставки до 100-річчя від дня 

заснування Полтавського учительського інституту. 

Із нагоди ювілею виш відвідали народні депутати України, 

представники Міністерства освіти і науки України. Під час 

зустрічі з викладачами і студентами університету народний 

депутат України Лілія Гриневич привітала колектив із визначною 

датою та висвітлила основні проблеми імплементації Закону 

України «Про вищу освіту». У ході дискусії академічна спільнота 
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університету, студенти поставили народному депутатові численні 

запитання, розкрили своє бачення реформування вищої освіти в 

Україні, висловили слушні пропозиції. 

Перший заступник Міністра освіти і науки України Інна 

Совсун під час свого візиту зустрілася з професорсько-

викладацьким та студентським колективами вишу, дала інтерв’ю 

для університетської прес-служби, а також зробила перший запис 

у ювілейній книзі почесних гостей університету. 

Символічною подією ювілейного року стало сходження 

студента і викладача університету на вершини Північного Тянь-

Шаню, яке вони присвятили 100-літтю свого університету. 

Доцент кафедри історії України Ігор Сердюк та студент 

факультету фізичного виховання Віталій Петров у складі 

туристичної групи з Полтави подолали відстань близько 150 

кілометрів, піднялися на декілька гірських перевалів. На кожній 

вершині вони встановлювали прапор України, залишали значки з 

гербом вишу та позначкою «100 років». Максимальна висота, на 

якій хтось знайде згадку про Полтавський педагогічний 

університет, – 4,5 кілометра над рівнем моря. «Існує думка, що 

гори, вершини мають дуже сильну енергетику, яка передається 

тим, хто на них побував. Доказом є те, що люди, які ходять у 

гори, займаються туризмом, альпінізмом, живуть дуже довго. Так 

само сподіваємося, що через символіку нашого вишу передасться 

ця енергетика, і університет ще довго залишатиметься повним 

життєвих сил, енергії...» – зазначив Ігор Сердюк. 

2014 рік став для нашої держави трагічним, приніс 

українцям біль і скорботу. Усі дійства в університеті відбувалися 

під гаслом утвердження миру й порозуміння, культивування 

патріотизму та відданості своїй державі, збереження святої 

пам’яті про тих, хто поклав своє життя на олтар свободи й миру в 

Україні. 1 липня, у день заснування ПНПУ імені В. Г. Короленка, 

відбулася ювілейна Урочиста церемонія вручення дипломів 

магістрів випускникам 2014 року, яка розпочалася масштабним 

флешмобом «ПНПУ –100» та акцією «Закликаємо до МИРУ». 

Магістри у святкових академічних мантіях вишикувалися 

вулицею, уклавши перед навчальним корпусом великий напис 

«ПНПУ», а представники кожного з семи факультетів 

університету випустили в небо 7 білих голубів миру на знак віри 
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у швидке врегулювання конфлікту на сході країни, після чого 

магістри та їхні викладачі долучилися до благодійного збору 

коштів на лікування магістра-відмінника історичного факультету, 

пораненого в зоні АТО. 

 

 
 

10 жовтня під час головного урочистого зібрання в Палаці 

дозвілля «Листопад» хвилиною мовчання учасники урочистостей 

вшанували пам’ять короленківців, які відійшли в засвіти, а також 

загиблих учасників АТО і Героїв Небесної Сотні. Зворушливе 

виконання української народної пісні «Да що на горі імбер» в 

обробці Є. Савчука українським народним хором «Калина» 

об’єднало численну громаду короленківців та гостей 

урочистостей у прагненні зберегти світлу пам'ять про усіх тих, 

хто своєю невтомною працею творили славне ім’я Полтавського 

педагогічного, розбудовували світле майбутнє нашої держави. 

Стоячи, зал слухав «a capella», думками линучи до тих, хто 

захищав нашу свободу, незалежність, боронив рідну землю задля 

щасливого майбутнього, заради миру в Україні. У свій столітній 

ювілей короленківці об’єдналися в Молитві за мир в Україні, яку 

разом зі священиками в їхні серця вселяв архієпископ 

Полтавський і Кременчуцький УПЦ Київського Патріар-

хату Федір. Урочисто і піднесено звучали «Многії літа» 

теперішнім і наступним поколінням студентсько-викладацької 

родини вишу. З побажаннями миру і доба владика вручив 
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колективові університету Благословенну грамоту Патріарха 

Київського і всієї Руси-України Філарета.  

Саме 10 жовтня Полтавський педагогічний зібрав гостей з 

усієї України на святкування свого ювілею. Основні урочистості 

було заплановано в найбільшому кіноконцертному залі міста 

Палаці дозвілля «Листопад» (далі – ПД «Листопад»). Але за 

декілька годин до того студенти і викладачі всіх сімох 

факультетів університету стали учасниками святкової акції 

«Послання через століття». Від головного корпусу університету 

по вул. М. Остроградського до вул. В. Короленка вишикувалися 

понад тисяча короленківців, утворивши студентсько-викла-

дацький «Ланцюга дружби». Капсулу зі зверненням до 

студентства 2114 року, яке було урочисто проголошене біля 

університету, передали естафетою, із рук у руки, вулицями 

історичної частини Полтави до музею-садиби Володимира 

Галактіоновича Короленка, чиє ім’я з 1946 року носить виш. 

Також до капсули було вміщено книгу «Столітня історія Полтав-

ського педагогічного університету». Почесну місію закласти 

капсулу на території літературно-меморіального музею В. Коро-

ленка доручили випускниці університету – заслуженому вчите-

леві України, Герою України Тетяні Балагурі та голові студент-

ської ради університету Юлії Дмитренко. Біля закладеної капсули 

учасники дійства посадили молодий дубочок із надією на те, що 

через сто років той стане могутнім свідком відзначення ще 

поважнішого ювілею Полтавського педагогічного університету. 

Перед початком урочистого зібрання біля ПД «Листопад» 

відбувся студентський флешмоб «ПНПУ – 100 років». Близько 

тисячі студентів педагогічного на честь ювілею Альма-матер 

вишикувалися на площі, утворивши великі цифри числа 100 та 

виконали гімн студентів «Gaudeamus». Молодь запустила у вись 

сотню жовто-блакитних повітряних кульок, що символізувало 

віру в мирне небо над Україною та готовність студентства 

боротися за світле майбутнє своєї держави. 

Перед початком урочистостей у фойє ПД «Листопад», який 

став епіцентром відзначення 100-ліття університету, розгорнули 

ювілейну виставку науково-технічної та мистецької творчості 

викладачів і студентів. Гостям та учасникам святкування 

презентували науковий доробок професорсько-викладацького 
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складу університету. Це експонати кафедр хімії, ботаніки, а 

також наукові, науково-популярні, навчально-методичні, літера-

турно-художні видання, більшість із яких підготовлені до друку в 

університетському редакційно-видавничому відділі. Психолого-

педагогічний факультет та факультет технологій і дизайну вкотре 

здивували мистецькою виставкою робіт студентів і викладачів. 

Авторами експозиції стали народний художник України 

Анатолій Чорнощоков, доктор педагогічних наук, професор 

Валентина Титаренко та заслужений майстер народної творчості 

України Олександр Бабенко. Витонченістю і довершеністю 

відрізнялися роботи з розпису, писанкарства, аплікації, 

різьблення та інших технік, виконані студентами спеціальності 

«Образотворче мистецтво» психолого-педагогічного факультету 

під керівництвом викладачів: Ірини Мужикової, Ольги 

Кушніренко, Любові Бичкової та ін. Студенти факультету 

технологій та дизайну традиційно дивували витонченими 

вишивками полтавського регіону – представили вишиті сорочки 

та українські рушники, виконані під керівництвом викладачів 

Валентини Титаренко та Юлії Срібної. Особливу цікавість у 

відвідувачів викликали великий «Рушник полтавської громади» 

та «Рушник студентської громади міста», який потрапив до 

Книги рекордів України як «Найбільший цільний рушник, 

вишитий вручну». Ці експонати виготовили студенти і викладачі 

факультету технологій та дизайну за участю громади міста і 

області. Також студенти факультету презентували картини, 

виконані різними сучасними техніками. У центрі експозиції був 

представлений унікальний витвір килимарського мистецтва 

«Кобзарева пісня» заслуженого майстра народної творчості 

України, лауреата премії Катерини Білокур, викладача кафедри 

образотворчого мистецтва Олександра Бабенка. Своє пісенне 

мистецтво дарували відвідувачам виставки учасники народного 

чоловічого вокального ансамблю «Чебрець» історичного 

факультету (керівник – Леонід Співак).  

До відзначення 100-річчя ПНПУ імені В. Г. Короленка 

долучилося й Українське державне підприємство поштового 

зв’язку «Укрпошта». Полтавська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 

презентувала художній маркований конверт «100-річчя Полтавсь-

кого національного педагогічного університету імені В. Г. Ко-
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роленка», випущений накладом 400 тисяч примірників. На 

конверті, автором художнього втілення якого стала Анеля 

Кузьменко, – зображення «старого» університетського корпусу, 

на штемпелі першого дня – герб університету. У церемонії 

спеціального погашення ювілейного конверта взяли участь 

народний депутат України, радник Президента України Микола 

Томенко, голова Полтавської обласної державної адміністрації 

Віктор Бугайчук, перший заступник міністра освіти і науки 

України Інна Совсун, ректор університету Микола Степаненко, 

Полтавський міський голова Олександр Мамай, директор 

Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта» Микола Хоменко. 

Унікальні примірники конвертів із підписами учасників 

спецпогашення передали до Поштового музею України та 

Полтавського краєзнавчого музею імені В. Кричевського. 

На найбільшій сцені міста впродовж п’яти годин тривали 

святкові урочистості за участю високоповажних гостей з усієї 

України, кращих мистецьких колективів, викладачів та студентів 

Полтавського педагогічного. Розпочалося дійство із презентації 

фільму про історію та сучасність університету. Після офіційного 

відкриття урочистостей виконанням Гімну України українським 

народним хором «Калина», вітальне слово виголосив доктор 

філологічних наук, професор, академік Академії вищої освіти 

України, заслужений діяч науки і техніки України, член 

Національних спілок письменників та журналістів України, 

ректор ПНПУ імені В. Г. Короленка Микола Степаненко. 

Ведучими програми були озвучені вітання від Президента 

України Петра Порошенка, від Голови Верховної Ради України 

Олександра Турчинова та від Прем’єр-міністра України 

Арсенія Яценюка. Народний депутат України, радник Президента 

України Микола Томенко привітав усіх присутніх із ювілеєм та 

зачитав Указ Президента України про нагородження державними 

відзнаками представників трудового колективу університету. 

Особисто привітав ювілярів і заступник Голови Верховної Ради 

Руслан Кошулинський, а перший заступник міністра освіти і 

науки України Інна Совсун після вітального слова вручила 

трудовому колективу університету підписану Прем’єр-міністром 

України Арсенієм Яценюком Почесну грамоту Кабінету 

Міністрів України за вагомий внесок у забезпечення підготовки 
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висококваліфікованих фахівців, розвиток національної освіти. 

Також було зачитано вітання від міністра освіти і науки України 

Сергія Квіта, міністра молоді і спорту України Дмитра Булатова, 

Героя України, голови Українського фонду культури, поета, 

академіка Бориса Олійника, ректорів багатьох навчальних 

закладів України. Кращих працівників університету відзначено 

грамотами та подяками Верховної Ради України, Кабінету 

міністрів України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства культури України, Міністерства фізичної культури 

України, відзнаками міського та обласного рівнів. За визначні 

здобутки в мистецькій діяльності викладачів університету було 

нагороджено грамотами Фонду культури України, а Національна 

Академія педагогічних наук України нагородила кращих 

науковців вишу Медалями Ушинського, Сковороди та грамотами. 

Цього вечора в головному концертному залі міста рясніло 

мантіями і конфедератками – усі високонауковці полтавського 

педагогічного – доктори наук, професори – прибули на 

урочистості у святковому академічному одязі. Представників 

ученої ради університету, вчених, які мають вагомі наукові 

здобутки, було запрошено на сцену. Кожному з них ректор 

вручив ювілейну Медаль Полтавського національного педагогіч-

ного університету імені В. Г. Короленка. 

З вітальними промовами виступили столичні науковці: 

Михайло Наєнко, Микола Євтух, Олексій Шуба, Олена Отич, 

Григорій Півторак, письменник Михайло Слабошпицький і ще 

багато гостей із різних областей України, а також професори з 

Данії та Швеції. Університет привітали й очільники міської та 

обласної влади, вручивши грошові сертифікати.  

Під час святкових урочистостей науковці й митці вишу, 

почесні гості дійства згадали славну історію вишу від витоків до 

сьогодення. Короленківці ще раз перегорнули сторінки досягнень 

університету: наукові та навчально-виховні здобутки, мистецькі 

та спортивні звершення. На екрані під час концерту 

демонструвалися спеціально підготовлені відеосюжети про різні 

напрямки роботи університету.  

На урочистості було запрошено близько сотні ветеранів 

праці Полтавського педагогічного – людей, які розбудовували 
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університет у різні часи. Окремі вітання та квіти були 

підготовлені саме для них.  

Мистецькою окрасою офіційної частини урочистостей став 

виступ українського народного хору «Калина» під орудою 

заслуженого діяча мистецтв України, професора Григорія 

Левченка. У виконанні колективу прозвучали Гімн Університету, 

твори української хорової класики та сучасних композиторів, 

обробки українських народних пісень і вокально-хореографічні 

композиції. «Блаженний день, блаженний час, сіяє знов нам 

вольна воля…» – славетна арія Андрія з хором із опери 

«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського у виконанні 

«Калини» (соліст – Сергій Куць) звучала на пошану визначних 

здобутків великої когорти короленківців, яким вручили державні 

нагороди і відзнаки. Після загальної Молитви за мир в Україні у 

виконанні колективу прозвучало «Благословіння» полтавського 

композитора Олексія Чухрая на слова світоча сучасної 

української поезії Бориса Олійника (солістка – заслужена 

артистка України Наталія Мізєва). Відому пісню Григорія 

Левченка на слова Марійки Бойко «Земле рідна моя» присвятили 

присутнім на урочистостях ветеранам праці Полтавського 

педагогічного (солісти – заслужені артистки України Наталія 

Мізєва і Наталія Сулаєва). 
За мотивами експозицій Музею В. Верховинця та 

українського народного хору «Калина» на святі було 

презентовано хореографічну композицію «Весняночка» у 

виконанні зразкового хореографічного ансамблю «Соколики» 

(керівник – Людмила Сокіл), яка продовжилася виступом 

танцювальної групи хору «Калина» (керівник – Костянтин 

Булага) з постановкою видатного полтавського хореографа 

середини ХХ ст. Ніни Уварової «Рогоза». Народне мистецтво 

Полтавщини було також представлене у вокальній композиції 

«Пісенні джерела Полтавщини» у виконанні фольклорного 

ансамблю «Жива вода» імені П. Бакланова факультету філології 

та журналістики (керівник – Лариса Бакланова) та в хореогра-

фічній композиції «Опішнянські куманці» народного ансамблю 

танцю «Весна» психолого-педагогічного факультету (керівник – 

Лілія Пригода). Театр мод факультету технологій та дизайну 

(керівник – Тетяна Борисова) презентував колекцію студента 
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університету Юрія Матвєєва й Олени Гапей, присвячену 200-

літтю з дня народження Т. Г. Шевченка. 

Спеціально до столітнього ювілею вишу випускниця 

університету, відома поетеса Марійка Бойко та викладач кафедри 

музики Сергій Вовченко створили пісню «Учителі». На святко-

вому концерті твір прозвучав у виконанні народного самодіяль-

ного естрадно-музичного центру «Вікторія» психолого-педагогіч-

ного факультету (керівник – Сергій Вовченко), викладачів 

університету заслуженої артистки України Наталії Сулаєвої, 

Юрія Матвієнка, Богдана Матвійчука та зведеного хору універси-

тету. Також учасники «Вікторії» презентували авторську пісню 

«Віват, Університет» (муз. С. Вовченка), виконання якої супрово-

джувалося урочистим танцювальним дійством і завершилося 

святковим «живим сценічним тортом», що яскравів 

різнобарвними костюмами артистів і сяйвом сотні запалених 

святкових свічок. 

Темі святої місії учительської Альма-матер – утверджувати 

у світі добро, духовність і культуру – була присвячена хореогра-

фічна постановка кандидата мистецтвознавства Марини 

Погребняк «Стверджуючи майбутнє» за участю народного 

ансамблю сучасного балету «Марія» психолого-педагогічного 

факультету та інших студентів кафедри хореографії.  

Народний ансамбль спортивного бального танцю «Грація» 

психолого-педагогічного факультету традиційно дивував усіх 

високою майстерністю та витонченістю, виконуючи як замріяний 

класичний «Віденський вальс», так і запальний «Латино-

американський формейшн» (керівник – заслужений працівник 

культури України Петро Горголь). Спортивні досягнення 

університету були представлені масштабною спортивно-мистець-

кою композицією «SPORT LIFE» (постановник – Оксана 

Корносенко). 

Завершився концерт запальним українським «Гопаком» 

(постановник – Костянтин Булага) у виконанні українського 

народного хору «Калина» (хорової, оркестрової й танцювальної 

груп), народного ансамблю танцю «Весна» та учасників 

ансамблю танцю «Барвінок», а також масштабною вокально-

хореографічною композицією «Ти у серці моїм, Україно» за 
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участю всіх учасників концерту (хореограф-постановник – Лілія 

Пригода). 

 

 
 

У цей день учасники та гості урочистостей неодноразово 

наголошували на важливій місії короленківської громади 

готувати фахівців-педагогів, які, як ніхто інші, беруть на свої 

плечі великий обов’язок виховання підростаючого покоління – 

нашого майбутнього, нашої зміни. Бо саме завдяки Вчителеві в 

душі дитини проростають зерна доброти і любові до своїх 

батьків, своєї землі, своєї країни. В ювілейний рік велика 

професорсько-викладацька громада полтавського педагогічного 

запевнила, що вона з надією і вірою дивиться у майбутнє, вірить 

у свої сили й готова надалі власним професіоналізмом, 

самовідданою працею, творчою енергією, громадською позицією 

й патріотизмом служити духовному відродженню нації, 

розбудові вітчизняної системи освіти і її входженню до світового 

освітнього, наукового і загальнокультурного простору. 

 

Наталія Павленко 
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