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ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ 

 
 

УДК 37:908(477)(4):«713»       Тамара Усатенко, Галина Усатенко, 
м. Київ 

 
ПОСТУП У ПРИЙДЕШНЄ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ 

ПРОЦЕСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
 

У статті проаналізовано стратегічні напрями, шляхи оновлення 
змісту знань, модернізаційних зрушень у національній системі освіти 
в контексті українознавства. Українознавство розглядається як 
інтелектуальна практика пізнання, осмислення основ досвіду, цінностей, 
життєсвіту українців, українства, України у філософсько-науковій 
(класичній, некласичній, постнекласичній), часо-просторовій цілісності, 
історичності впродовж свого розвитку, що зазнавало різноманітних 
впливів, змін, популярності й занепаду, форм і методів дослідження, 
філософських, культурологічних, історичних, методологічних та інших 
підходів. Для українознавства постнекласичного стану розвитку кінця ХХ 
– початку ХХІ ст. актуальними стають проблеми переосмислення теорії 
пізнання, знаннєзнавства, аксіології, філософії праці, наукознавства, 
гуманізації, філософії освіти та пов’язані з ними питання переходу 
методології класичної та некласичної науки в епістемології 
гуманітаристики постнекласики. 

Ключові слова: євроінтеграція, модернізація, інтелектуалізація, 
українознавче теоретизування, епістемологія, гуманітаристика, 
постнекласика, методологія, когнітологія, фреймова модель. 

 
Інтеграція в європейський освітній простір із особливою 

гостротою вимагає нових ідей та підходів не тільки в 
економічному співробітництві, але й у гуманітарній, духовній 
сфері, у галузі культури, освіти, науки, де яскраво відчутні 
поширення демократизації та свободи в суспільстві. Європейські 
ініціативи, розроблені й прийняті у Лісабоні (1997), Сорбоні 
(1998), узагальнені в Болонській Декларації (1999) та Комюніке 
Конференцій міністрів європейських країн, що відповідають за 
вищу освіту (Прага, 2001; Берлін, 2003; Берген, 2005; Лондон, 
2007; Лувен, 2009) потребують в освіті знань сучасної історії, 

© Т. Усатенко, Г. Усатенко, 2015
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політики, створення умов для формування нового типу 
суспільства – суспільства знання, в якому науково місткі 
технології та трансформація гуманітарної сфери спрямовані на 
забезпечення якості на інституційному, національному і 
європейському міжнародному рівнях.  

При сучасному стані реформи вищої освіти України, 
узгодженої зі стандартами і рекомендаціями європейського 
освітнього простору, передбачається врахування національних 
підходів до організації навчання, змісту освіти, традицій у 
підготовці майбутніх фахівців із вищою освітою. У багатьох 
чинних європейських документах щодо розвитку вищої освіти 
зазначається, що університети значною мірою повинні зберігати 
свої власні традиції, надбання, досвід. Тому йдеться про пряме 
запровадження закордонного досвіду в навчальний процес 
українських університетів або так званої «Болонської системи 
організації навчального процесу», якої в природі не існує. 

Міністерством освіти і науки України особлива увага 
приділяється тому, щоб кожен університет поряд із урахуванням 
загальних рекомендацій і порад міністерства для всіх 
університетів України «формував власне освітнє середовище, 
культуру організації навчання, культуру викладачів і студентів, 
культуру оцінювання навчальних досягнень студентів, культуру 
забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців і науково-
педагогічних працівників» [6, с. 15-16]. 

У «Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 
2020 р.» зазначається, що «метою реформування є створення 
привабливої та конкурентоспроможної національної системи 
вищої освіти України, інтегрованої у Європейський простір 
вищої освіти та європейський дослідницький простір, 
побудований на основних принципах реформ: людиноцент-
ричність; наукова обґрунтованість; готовність до системних змін; 
реалістичність; послідовність» [7]. 

На шляху до європейського простору освіти постає низка 
питань, пов’язаних із певними українськими традиціями, 
досвідом в освіті, які необхідно зберегти під тиском глобаліза-
ційних процесів у світі. Тому обережно, не кваплячись, поетапно 
і вдумливо запроваджувалася кредитно-модульна система 
організації навчального процесу, щоб зберегти фундаменталь-
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ність української вищої освіти. Зміни в освіті спрямовуються на 
розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих 
традицій, зниження національних стандартів її якостей. 

Цивілізаційні зміни на початку ХХІ ст. набули характерних 
рис, які не були властиві для попереднього періоду освіти. 
Людство набуває динамічного характеру, рухаючись до нової 
якості суспільного розвитку – суспільства знань, коли зміна ідей, 
знань, технологій відбувається швидше, ніж зміна поколінь: 
«Процес, який до того ж супроводжується розвитком сучасних 
інформаційних технологій, суттєвим чином буквально на порядки 
збільшуючи сферу комунікації, в якій живе і функціонує людина. 
За порівняно короткий історичний період комунікативне 
середовище людини стало невпізнанним. … в сучасних, тим 
більше майбутніх, умовах людина одержує нескінченну множину 
інформаційних впливів з усього світу, вступає у відносини і 
контакти з громадянами своєї та інших країн» [4, c. 4]. 

Прагнення українців до інтегрованої світової спільноти 
породжує складне й відповідальне завдання – як забезпечити 
підготовку людини до життя в нових соціально-економічних 
умовах, не втративши свою національну культуру і духовність, 
історичну пам’ять і спадщину минулого. 

Національні інтереси у сфері освіти в час глобалізації не 
лише є актуальними, а насамперед стратегічними, в українській 
історії глобалізаційні проблеми постають не вперше. Специфічні 
глобальні проблеми розв’язувала освіта Середньовіччя, творячи 
освіту на християнських засадах; наукова модель освіти 
Просвітництва, спрямована на індустріальне суспільство, також 
певною мірою – глобалізація. Державні народи вже в ХVІІІ – 
ХІХ ст. вибороли в умовах уніфікації національні системи освіти. 

Бездержавні часи для українського народу не були 
сприятливими для розбудови національної освіти. Більше того, 
визначальні українознавчі ідеї попередніх століть залишаються 
актуальними донині: українська мова, рідна, державна; правдива 
історія України всіх часів; географія українських земель; 
національна освіта та ін. У найширшому розумінні це ключові 
питання українознавства як освітньої галузі. Дослідження, 
вводячи у світ українознавчих смислів, ознайомлюють із 
непідвласними часу роздумами над гносеологією та епістемо-
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логією, в суголоссі з якими здійснюється становлення україно-
знавства; з інтерпретаціями епістемології українознавства 
постнекласичного типу науки на тлі науково-освітніх змін, 
когнітивних процесів, моделювання концептосфери тощо. 

Оскільки українознавча педагогічна думка пройшла 
складний шлях становлення в умовах тривалої бездержавності та 
національно-політичних переслідувань, то перші десятиліття 
держави Україна стали новим етапом в історичному розвитку 
національної освіти та науки. Нинішній стан усіх учасників 
ступенів освіти (дошкілля – початкова школа – загальноосвітня – 
вища освіта (бакалаврат і магістратура) – освіта дорослих) 
завдячує цілому комплексу загальноцивілізаційних та внутріш-
ньодержавних українознавчих педагогічних проблем. Передовсім 
це глобалізація, інформатизація, демократизація, мобільність, 
гуманітаризація, які визначають реальний стан розвитку 
сучасного людства. Серед власне українознавчих проблем 
виникає проблема – віднайти спосіб узгодження, врівноваження 
досвіду західної демократії з традиціями формування життя 
українців та інших народів, які проживають на території сучасної 
держави; зберегти свою ідентичність, не відгородившись 
водночас від світу; законодавче врегулювання найважливішого 
питання – державна мова освіти та забезпечення прав національ-
них меншин; враховуючи українознавчі смисли, оновлювати 
зміст національної освіти, спосіб освіти, мету і результат та 
багато іншого. 

Проте українознавство – це не лише освітня галузь. З 
початку ХІХ ст. українознавство розвивається як наука. Нині 
постає декілька типів науки українознавства: класичний – 
диференційовані науки (відповідно – дисципліни), некласичний – 
сума українознавчих наук (відомі як концентри); постнекла-
сичний – комплексно-інтегративна цілісність, що об’єднує 
наукові знання, релігійні вірування, повсякденний досвід, 
архетипно-символічний український світ. Розвиваються 
філософські основи українознавства. 

Простежується певна закономірність – під кінець ХІХ, 
ХХ ст. напрацьовується потужний інтелектуальний потенціал, 
який на початку століття постає перед нацією. Чи змогли 
скористуватися українці напрацьованим мислителями, 
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сподвижниками української справи? Історія свідчить, що ні. Тому 
нині, розглядаючи перспективу розвитку освіти, важливо 
проаналізувати здобутки і втрати. 

Оновленню змісту навчання у ВНЗ сприяє наповнення 
дисциплін, запропонованих навчальними планами, українознав-
чими знаннями та впровадження самостійного курсу «Україно-
знавство». 

Предметом українознавчого розгляду є не сама культурно-
історична реальність, а знання, що її описують. Українознавча 
система знань пройшла довгий і складний шлях: від донаукових 
усних міфологічних текстів, збережених у міфології, фольклорі, 
календарній обрядовості, від давніх писемних літературних, 
історіографічних, історіософських текстів до наукових 
досліджень, співзвучних із методологією класичної і некласичної 
науки, до епістемології постнекласичної науки, до суспільно-
політичних ідей – української, національної, соборної. 

Українознавство як інтелектуальна практика пізнання, 
осмислення основ досвіду, цінностей, життєсвіту українців, 
українства, України у філософсько-науковій, часо-просторовій 
цілісності історичності впродовж свого розвитку зазнавало 
різноманітних впливів, змін, популярності й занепаду, форм і 
методів дослідження, філософських, культурологічних, історич-
них, методологічних та інших підходів. Найголовнішу підвалину 
українознавства становить неперервність посиленої уваги до 
українознавчих проблем кожного покоління (вчених, освітян, 
громадських діячів, етнонаціонально свідомих особистостей, 
меценатів, мислителів та ін.), які в умовах бездержавності у 
громадсько-просвітницьких, суспільно-політичних, педагогічних 
товариствах, рухах, організаціях, осередках попри несприятливі, 
в багатьох випадках навіть трагічні наслідки підтримували, 
досліджували, утверджували під різними термінами українські 
ідеї в культурі, науці, освіті. Поступово формувався термін 
українознавство, який 1914 р. утвердив М. Грушевський у праці 
«Розвиток українознавчих досліджень у ХІХ ст. і вияви у них 
основних питань українознавства», відзначивши, що попередні 
століття залишили наступним поколінням цінну українознавчу 
спадщину. 
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Упродовж ХІХ – ХХ ст. в суголоссі методології класичних і 
некласичних наук здійснено багатоаспектні фактологічні україно-
знавчі напрацювання з більшими чи меншими відкриттями, 
проривами до осмислення різних періодів розвитку українознав-
ства, тенденцій, течій, постатей, наукових праць, що створювало 
основу для подальшого його утвердження. У ХІХ ст. дослідження 
минулого і сучасного українського народу, його властивостей і 
особливостей, його території і різноманітних умов (родинних, 
колективно-індивідуальних, історичних, політичних, економічно-
виробничих, конфесійно-релігійних тощо), які впливали на життя 
і розвиток української народності, дослідження пережитого 
спільнотою і завдань та прагнень у майбутньому відбувалися в 
термінології: українофільство, українолюбство, україновідання, 
україноведення, українознавець та подібні. Здійснено ґрунтовні 
дослідження етнографії, етнології, фольклору під терміном 
«народознавство». 

Початок ХХ ст. характеризується посиленою увагою до 
українознавства серед суспільно-політичних проблем в освіті, 
культурі, однак після розгрому т. зв. українізації все, що було 
пов’язане з українознавством, було вилучено з наукового, 
культурологічного, словникового, поведінкового вжитку. У      
90-х рр., коли відроджувалося українознавство, організовувалися 
інститути, центри, кафедри, була піднята дискусія, у процесі якої 
такі публікації, як «Українознавство чи народознавство», 
«Обережно: українознавство» послабило увагу до нього. В освіті 
запанувало народознавство з чітко вираженим етнографічно-
фольклорним напрямом, в наукових колах – україністика, 
україніка, українологія, культурологія тощо. Варто згадати 
М. Вінграновського «Ми в Україні хворі Україною, на Україні в 
пошуках її». Адже кожному поколінню доводиться з великими 
труднощами утверджувати українознавство, його окремі чинники 
в освіті: у ХІХ ст. пробилося лише навчання грамоти українською 
мовою, на початку ХХ ст. політичні партії, громадські рухи, 
з’їзди вчених, учителів, земства добивалися права на освіту 
українською мовою, що дало підставу в часи визвольних змагань 
розпочати побудову національної освіти на основі україно-
знавства; відома доля українознавства 20 – 30-х рр. ХХ ст. 
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Кожен, хто розмірковує над українознавчими питаннями 
сучасності, вносить своє бачення. Поети означували українознав-
чі проблеми як: «Слава, біль і досі нерозв’язані питання» 
(П. Осадчук). Філософи-академіки розмірковують… І. Зязюн 
зауважував: «Мій народе, моя Україно! Жодне із творінь 
людських на Ваших теренах не посміє життям своїм Вас зрадити 
чи Вас проігнорувати, бо народжені вони для єдиного: Вас 
віншувати. Як батька-матір, як рід свій великий, як рідну землю, 
як свою єдину батьківщину!» [2, с. 307]. Є. Бистрицький вважав, 
що «базовою одиницею культурного самоствердження є завжди 
особливий, історично унікальний світ національного буття. Для 
нас це світ культури України, українських культурних традицій, 
українського буття та українського духовного життя, той 
життєвий світ нашої біографії та повсякдення, за межі якого 
можна вийти лише разом із життям. Його осягнення відповідає 
загальному самовизначенню нації. Саме в наш час суттєво 
збігаються досвід індивідуального самоствердження кожного та 
питання національно-культурної ідентичності, визнання індивіду-
альних прав людини та процеси національно-політичної легіти-
мізації української спільноти як такої…» [1, с. 466]. С. Крим-
ський акцентував увагу на тому, що «цивілізаційний процес у 
всесвітньо-історичному масштабі не зводиться до глобалізації. 
Вона не ліквідовує етнічної полісистемності планети і 
фундаментальної диференціації культур з їхньою ціннісною 
специфікою й архетипами. Людство було і залишається етнічним 
архіпелагом. Це і створює опозиційне тло глобалізації, більш 
того, викликає зворотну хвилю щодо радикалізації програм 
загальнопланетарної уніфікації людства» [5, с. 306]. 

Із 70-х рр. ХХ ст. з’явилися нові теорії, принципи, 
парадигми, дисципліни, що започатковують нову картину світу, – 
це антропний принцип, синергетика, віртуалістика, теорія 
складних систем, а також універсальний еволюціоналізм. Вони 
лягли в основу постнекласичної науки – науки про складні 
людиномірні системи (В. Стьопін), які породили інтерес до ролі 
людини у Всесвіті, у бутті. Антропний принцип ввів людину 
(суб’єкта) в центр наукового пізнання, що сприяло розумінню 
природи суб’єктно-людиномірною. Антропіка – вчення про 
зв’язок людини і Всесвіту. З чисто світоглядної філософської 
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концепції вона стає новою науковою теорією, з якою пов’язана 
епістемологія гуманітаристики.  

Феномен українознавства розкривається, «розкодовуючи» 
його смисл (зміст, семантику, значення): «Україна – це шлях до 
себе» (В. Кремень). Необхідно «відкривати Україну в Україні» за 
висловом Ліни Костенко. У просторі суспільства знань будується 
нова антропологічна інформаційно-технологічна парадигма 
українознавства. Укорінена у своїй землі, культурі, родинності, 
українська спільнота, що перебуває під впливом глобалізаційних 
процесів новоєвропейського цивілізаційного розвитку, долає 
виклики, що постали перед нею. Шукаючи шляхи до суспільства 
знань, що формується в постнекласиці у взаємодії науки, освіти, 
новітніх технологій, йде перегляд, переосмислення, оновлення 
українознавчого досвіду з епістемологічних позицій набуття 
знань (навчання); передачі знань (викладання); відкриття і 
створення нових знань (дослідження); сприяння поліпшенню 
якості знань (забезпечення якості освіти), а також їх викорис-
тання у професійній діяльності навчання. Виділення сфери 
знання дозволяє ввести в українознавство недосліджені раніше 
прояви людиновимірності: нагальні проблеми реального життя 
людини, а не абстрактного пізнання об’єкта, проникнення у 
внутрішні, глибинні смисли буття людини, що розкриваються 
через життя, кордоцентризм, наративізм, когнітивні основи 
мислення та ін.  

З людиномірністю в українознавстві пов’язується туга за 
справжньою людською присутністю, справжньою свободою і 
справжнім буттям. Актуальними в українознавстві постнекласич-
ного етапу розвитку стають проблеми переосмислення теорії 
пізнання (В. Лекторський, В. Петрушенко), знаннєзнавства 
(В. Кізіма), аксіології (І. Зязюн), філософії праці (Н. Ничкало), 
наукознавства (В. Стьопін) та пов’язані з ними проблеми пере-
ходу методології класичної науки в епістемологію гуманітарис-
тики постнекласичного типу науки (В. Петрушенко, В. Лекторсь-
кий, Е. Доманський). У постнекласичному українознавстві 
спостерігається перехід від реальності предметної, сформованої 
суголосно методології класичної науки етнографією (народознав-
ством), географією, антропологією, до реальності, що конструю-
ється епістемологією у свідомості, у глибинно смисловому 
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осягненні світу українською людиною, а також його поглиблення 
філософськими, суспільно-політичними, психологічними, приро-
дничими, педагогічними тощо знаннями. У сучасних умовах 
важливим проявом людиновимірності науки стає розгляд її 
зв’язку з національною ідеєю (В. Кремень). Філософсько-
світоглядні установки пізнання розкривають українознавчі 
знання космоцентризму, логоцентризму, геоцентризму, соціоцен-
тризму, антропоцентризму, економоцентризму тощо. 

Глобалізаційні процеси спричиняють істотні зміни в 
українознавчому теоретизуванні, зорієнтованому на суспільство 
знань, європейську інтеграцію в умовах формування єдиного 
наукового простору. Українознавство постнекласичного періоду 
розвитку науки, зберігаючи етнографічні, міфологічні, фолькло-
ристичні та інші напрацювання, шукає шляхи свого оновлення в 
епістемології, когнітології, гуманітаристиці, наративізмі та ін. в 
єдності з антропологічними, аксіологічними та под. проблемами, 
що, на думку Г. Філіпчука, сприятиме «усвідомленню нашого 
місця і ролі серед народів світу». «Знання про Україну», – 
стверджує В. Кізіма, – «завжди були актуальні, оскільки завдяки 
її особливому геополітичному статусу між Європою і Росією, 
Заходом і Сходом. Вона є в певному смислі слова епіцентром 
геополітичних потрясінь. Зокрема, для неї завжди важливою була 
проблема самоідентичності, розуміння того, яким чином після 
численних історичних змін її визначальних складових (території, 
етнічного складу, державно-політичного устрою (аж до існування 
в її межах одночасно кількох держав), духовно-культурних і 
зовнішньополітичних орієнтацій і т. д. вона все ж залишається 
«тією самою» Україною. Таємниця історичної цілісності України, 
сутність об’єднуючої української ідеї завжди була в центрі уваги 
української інтелігенції» [3]. 

Відсутність у навчальному і виховному процесі сучасної 
освіти повноцінних українознавчих знань, самостійного предмета 
(курсу, дисципліни) «Українознавство», побудованого в 
епістемології постнекласичної науки, знаннєзнавство якого 
ґрунтується на антропологічній основі, гуманітаристиці, 
наративізмі, когнітивістиці, певних підходах до історії, 
аксіологічних проблем тощо, помітно послаблює сучасні виклики 
освіти. Потреба моделювання знань вербальних і невербальних 
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концептів, втілених в одиницях природної мови, є важливою 
проблемою для дослідників штучного інтелекту, конкретних 
наукових напрямів, психологів, мовознавців, українознавців, 
педагогів тощо. Одним із важливих завдань когнітивної 
педагогіки є проблеми проектування та аналізу структури 
навчальної дисципліни, що має спиратися на певну модель 
представлення знань. Фреймова модель концептосфери 
навчальної дисципліни «Українознавство» формується в мережі 
концептів, що становлять собою ієрархічну структуру відношень 
типу «абстрактне – конкретне», де інформація концептів 
одержана в різний час і з різних ділянок, об’єднується на засадах 
інтеграції знань. Відношення «абстрактне – конкретне» 
характерні тим, що на верхньому рівні мегаконцепт «україно-
знавство» об’єднує різнорідні за природою знання, які в даній 
моделі перебувають у відношеннях «ціле – частина». Кожен із 
макроконцептів (універсальних, етнокультурних, національно-
державницьких, часо-просторових, негативних чинників, 
освітньо-педагогічних цінностей) розкривається різноманітними 
знаннями макроконцептів, наприклад, національно-державниць-
кий: нація, національний (гідність, освіта, ідея), держава, 
державний, суспільство, суспільний, громадяноцентризм, україн-
ськість, соборність, полікультурність, права, свобода, вибір, 
демократія, толерантність, співпраця, євроінтеграція. Серед 
різних типів структурування знань психолого-педагогічного 
змісту, на нашу думку, більш до ладу здійснювати у фреймовій 
моделі. Упровадження українознавства в освітній процес у 
фреймовій моделі сприятиме оновленню змісту навчання, методів 
подачі матеріалу, а також зумовлює вироблення новітніх підходів 
у наукових пошуках, знаннєзнавстві, розкриттю значення форму-
вання суб’єктних проявів когнітивного виміру тощо. У центрі 
уваги українознавства так чи інакше актуалізуються проблеми 
новітньої гуманітаристики: мова, ідентичність, влада, Інший, 
фемінізм, постколоніалізм, національні меншини, проблеми, що 
вивчають тварин, речі, конфлікти, пам’ять переможців і 
переможених, історичну жалобу, історичне мислення, життя як 
таке, негативність (катастрофа, мовчання, травма), боротьбу за 
справедливість тощо. Введення проблем гуманітаристики в 
обшир українознавчих досліджень розширює, збагачує, оновлює 
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науково-філософські змісти. Традиційні проблеми пізнання, які 
були покладені в основу класичної методології, отримали нове 
бачення й інтерпретації з позиції когнітивізму, викликали в 
українознавстві нову пізнавальну (епістемологічну) діяльність, 
означену концептами. Концепт може бути репрезентований 
схемою, поняттями, сценарієм, фреймом та ін., які дозволяють 
обґрунтувати нове бачення знання, що відрізняється від 
гносеологічного, дають можливість розкрити нові аспекти 
смислового зв’язку в пізнавальній діяльності та знанні. 
Епістемологічна основа українознавства передбачає нове розу-
міння «внутрішніх» етапів свідомості, поведінкових стратегій, 
ментальних репрезентацій, «Я-концепції» та ін., що породжує 
нові українознавчі знання з орієнтацією на діалогічність, кому-
нікативність, індивідуалізацію й інтелектуалізацію, здатних до 
оновлення; сприяє осмисленню унікальних суспільних практик 
українців часів державного буття й перебування в бездержав-
ності, збереженню пам’яті про події, явища, людей, творців свого 
часу. Залучення громади до сприйняття українознавчих смислів 
сприятиме створенню громадянського суспільства.  

Вивчення педагогічного аспекту українознавства постнекла-
сичного типу науки, перебуваючи на початковому етапі, потребує 
ґрунтовного обговорення в реаліях сьогодення. 
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Тамара Усатенко, Галина Усатенко 
ВЗГЛЯД В ГРЯДУЩЕЕ: ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

УКРАИНОВЕДЕНИЯ 
В статье проанализированы стратегические направления, пути 

обновления содержания знаний, модернизационные процессы в национальной 
системе образования в контексте украиноведения. Украиноведение рассматри-
вается как интеллектуальная практика познания, осмысления опыта, 
ценностей, мировоззрения украинцев, Украины в философско-научной 
(классической, неклассической, постнеклассической), временно-пространст-
венной целостности, историчности на протяжении своего развития, которое 
испытывало разнообразные влияния, изменения, популярность и упадок, имело 
свои формы и методы исследования, философские, культурологические, истори-
ческие, методологические и другие подходы. Для украиноведения постнекласси-
ческого типа конца ХХ – начала ХХІ ст. актуальными становятся проблемы 
переосмысления теории познания, знаниеведения, аксиологии, философии труда, 
науковедения, гуманизации, философии образования и связанные с ними вопросы 
перехода методологии классической и неклассической науки в эпистемологию и 
гуманитаристику постнеклассики. 

Ключевые слова: евроинтеграция, модернизация, интеллектуализация, 
украиноведческая теоретизация, эпистемология, гуманитаристика, 
постнеклассика, методология, когнитология, фреймовая модель. 

 

Tamara Usatenko, Galina Usatenko 
PROGRESS IN THE FUTURE: EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES  

OF UKRAINIAN STUDIES 
The article aims to analyze strategic directions, real ways of updating content 

of knowledge, modernization processes in the national education system in the context 
of Ukrainian studies. Globalization processes result significant changes in Ukrainian 
theoretically oriented, knowledge-based society, European integration in the context 
of a single research area. Integration into European educational space is regarded as 
one of the decisive factors of socio-cultural information society – a society of 
knowledge, public education. Ukrainians desire to integrate global community by 
raising complex and important task - how to prepare a person to live in the new socio-
economic conditions without losing his national culture and spirituality, historical 
memory and legacy of the past. Among the actual problems of Ukrainian studies is the 
problem - find a way to harmonize, balance the experience of Western democracy with 
Ukrainian traditions forming life and other peoples living on the territory of the state; 
preserve their identity, not yet cut off from the world. The phenomenon of Ukrainian 
studies disclosed, «Decoding» its meaning (content, semantics, meaning, becoming the 
term) «Ukraine – a way for themselves» (W. Flint). Ukrainian-knowledge  is regarded 
as an intellectual practice knowledge, reflection on experience, values, life world of 
Ukrainians, Ukraine in philosophical and scientific (classical, nonclassical, 
postnonclassical), time-spatial integrity historicity for their development, undergoing 
a variety of influences, changes popularity decline, forms and methods of research, 
philosophical, cultural, historical, methodological, and others approaches. For 
Ukrainian Postnonclassical state of the late XXth – XXIst centuries relevant problems 
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are rethinking the theory of knowledge, knowledge-knowing, axiology, the philosophy 
of work, science of science, humanism, philosophy of education and the issues related 
to transition methodology classical and nonclassical epistemology of science in 
humanities postnonclassical. Epistemological, Ukrainian foundation focuses on a new 
understanding of «internal» stages of consciousness, behavioral strategies, mental 
representations, the concept of «I» et al. Generating new knowledge of Ukrainian 
studies focus on dialogic, communicative, individualization and intellectualization 
capable of renewal; contributes to understanding the unique social practice times 
Ukrainian state of being and staying in statelessness, preserving the memory of events, 
events, people, makers of his time. Ukrainian studies analyzing the light epistemology 
there is a shift from the reality of the subject formed ethnography (natural sciences), 
geography, history, the reality that is constructed in consciousness, cognitive and 
psychological depth understanding of the world Ukrainian man. The entire volume of 
Ukrainian studies expands, enriches, updates introduction of humanities problems as 
identity, power, оther, feminism, Postcolonialism, national minority issues that study 
animals, things, conflicts, memory winners and losers, historical mourning, historical 
thinking, life as such negativity (catastrophe, silence, trauma), fighting for justice, civil 
society and others. Lack of training and education process full epistemological, 
knowledge of Ukraine significantly reduces the current challenges of education. The 
study of the pedagogical aspect of Ukrainian Postnonclassical type of science requires 
a thorough discussion of the realities of today. 

Keywords: European integration, modernization, intellectualization, Ukrainian 
theorizing, epistemology, humanities, postnonclassic, methodology, cognitive science, 
frame model. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМНО-
ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ В МЕТОДИЧНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 
 
У статті розглянуто найбільш вагомі чинники оновлення 

методичної підготовки майбутніх учителів музики, що пов’язані з 
реалізацією системно-інтегративного підходу до змістового наповнення 
та операціонального забезпечення педагогічної взаємодії суб’єктів 
навчального процесу. Автором здійснено аналіз структурної та 
функціональної інтегративних ліній досліджуваної підготовки, засвідчено 
актуальність таких видів інтеграції, як міжпредметні зв’язки, блочне 
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викладання предметів, застосування елементів концентричної структури 
навчання. У контексті системно-інтегративного підходу визначено 
особливості формування методичної компетентності майбутніх фахівців 
мистецької освіти.  

Ключові солова: педагогічна система, педагогічна освіта, 
методична підготовка майбутніх учителів музики, системно-
інтегративний підхід, принципи методичної підготовки, методична 
компетентність. 

 

На нинішньому етапі розвитку вищої школи в Україні 
відбуваються концептуальні зміни в підходах до конструювання 
змістових та процесуальних аспектів мистецько-педагогічної 
освіти, набувають значущості ідеї впровадження системно-
інтегративного підходу як такого, що може забезпечити 
цілісність та ефективність фахової підготовки майбутніх учителів 
мистецьких дисциплін. Проте, продуктивний потенціал цього 
підходу досі залишається реалізованим лише частково. 

Системно-інтегративний ракурс підготовки майбутніх учи-
телів у ВНЗ уможливлює узгодження навчально-виховних цілей 
вивчення різних фахових предметів у межах єдиного педагогіч-
ного процесу, формувати систему міждисциплінарних знань, 
умінь і навичок, що забезпечують професійно-педагогічну компе-
тентність та актуалізацію освітньо-творчого потенціалу студентів 
(Б. Ананьєв, В. Андрущенко, П. Анохін, С. Архангельський, 
В. Беспалько, Л. Вікторова, С. Гончаренко, І. Зязюн, К. Корсак, 
Н. Кузьміна, В. Кушнір, В. Луговий, О. Олексюк, Н. Тализіна та 
ін.). Вчені довели, що внутрішня цілісність структурних 
компонентів педагогічної діяльності свідчить про її якісний 
рівень, змістову органічність та фундаментальність.  

Негативною тенденцією підготовки фахівців освітнього 
напряму «Музичне мистецтво» є відсутність вже на рівні бакала-
врської навчальної програми системних науково й методично 
обґрунтованих взаємозв’язків між предметами мистецького 
циклу (музично-теоретичними дисциплінами, методикою поста-
новки голосу, грою на музичному інструменті, диригентсько-
хоровим класом) та курсом методики музичного виховання дітей 
шкільного віку. Зміст зазначених навчальних предметів у своєму 
вузькофаховому спрямуванні не сприяє створенню умов для 
формування системних і цілісних особистісних властивостей сту-
дентів, в тому числі набуттю фахової компетентності, глибокому 
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осягненню соціокультурного потенціалу та творчих смислів 
художньо-педагогічної діяльності тощо. Ця тенденція є наслідком 
сцієнтиського підходу до організації навчання, міжпредметна 
роз’єднаність якого стає однією з причин «мозаїчності» та 
недосконалості чинної методичної системи.  

Тому розробка теоретико-методологічних засад методичної 
підготовки майбутніх педагогів-музикантів потребує вивчення 
цього складного процесу в ракурсі системності й цілісності, 
вимагає визначення змісту і функцій системотворних факторів 
(«інтеграторів»), які відіграють домінуючу роль у процесі 
професійного розвитку студентів. 

Мета статті – висвітлення особливостей застосування 
системно-інтегративного підходу в методичній підготовці 
майбутніх учителів музики. 

Системно-інтегративний підхід в управлінні навчально-
професійною діяльністю майбутніх педагогів обумовлений 
багатоаспектністю та складністю поняття «методична підготовка 
майбутніх учителів музики», яку ми розуміємо як систему 
неперервного особистісно-фахового розвитку студентів і, 
водночас, як процес набуття знань, умінь, навичок та способів 
дій, необхідних для виконання практико орієнтованих музично-
освітніх завдань. 

Сучасні дослідження з теорії та практики мистецької освіти 
(Е. Абдуллін, Л. Арчажнікова, Н. Гуральник, О. Єременко, 
І. Зязюн, А. Козир, Л. Масол, О. Олексюк, О. Отич, Г. Падалка, 
О. Ростовський, О. Рудницька, Н. Сегеда, В. Шульгіна, О. Щоло-
кова та ін.) засвідчують, що ідея інтеграції закладена в самій 
сутності мистецько-педагогічної освіти як системного багато-
функціонального утворення. Об’єднує позицiї вчених-педагогiв 
розумiння процесу фахової пiдготовки майбутнього викладача 
мистецтва як освітнього явища, в якому здiйснюється оволодiння 
професiйними знаннями й умiннями, відбувається формування 
найсуттєвiших якостей особистостi – педагогiчної та виконав-
ської майстерності, вiдповiдального ставлення до результатiв 
власної дiяльності, широкої загальної й мистецької ерудицiї. 

Розгляд методичної підготовки студентів у контексті 
системно-інтегративного підходу базується на положеннях, що 
цілісність системи не зводиться до простого поєднання її підсис-
тем, а взаємозв’язок теоретичного і практичного, загальнопедаго-
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гічного та мистецького елементів має взаємообумовлений 
характер і проявляється у змінах факторів – об’єктивного 
(освітнього середовища) та суб’єктивного (особистість 
майбутнього педагога). Так, В. Беспалько розглядає педагогічну 
систему як замкнену структуру, функції та адаптивні можливості 
якої задаються соціальним замовленням в освітньому полі 
«абітурієнт – фахівець». До її складу він включає шість 
елементів: суб’єкт навчання, цілі та зміст навчання, процес, 
організаційні форми й засоби навчання [1, с. 26].  

Особливе місце в розробці теорії педагогічних систем 
належить Н. Кузьміній, адже саме її авторське розуміння даного 
феномену набуло значення усталеного педагогічного терміну й 
визначається як множина взаємопов’язаних структурних і 
функціональних компонентів, що підпорядковані цілям вихован-
ня, освіти й навчання молодого покоління та дорослих людей. 
Під структурними компонентами вчений розуміє основні базові 
характеристики педагогічних систем, сукупність яких утворює 
факт їх наявності та відрізняє від усіх інших «непедагогічних» 
утворень. Науковець вважає, що особливу роль у їхній структурі 
відіграють педагогічна мета, навчальна й наукова інформація, 
засоби педагогічної комунікації, учні й педагоги [3, с. 10-11]. У 
свою чергу функціональні компоненти, що зумовлюють рух, 
розвиток, вдосконалення педагогічних систем, їх стійкість і 
життєздатність, мають гностичне, проектувальне, конструктивне, 
комунікативне та організаторське спрямування [3, с. 15].  

Не менш цікавою й цілісною вважається концепція 
педагогічної системи О. Новикова, який пропонує включити до її 
структури мету (як основний системотворний елемент) та зміст 
освіти, методи, засоби, організаційні форми навчання і 
виховання, педагогів та учнів (студентів). При цьому головним 
суб’єктом вважається той, хто навчається, адже він – активно 
діюча особистість, для якої створюється і функціонує педагогічна 
система [5, с. 24].  

І. Зязюн, аналізуючи освітню систему як соціокультурний 
феномен у всій єдності системотворних ліній, вбачає основи 
цілісності у низці таких явищ: 1) наявності центральної гуманіс-
тичної освітньої ідеї, якій підпорядковано визначення цілей, 
цінностей, етапів і рівнів навчання; 2) взаємозв’язок, спадковість, 
взаємодоповнюваність і варіативність змісту та результатів 
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освіти; 3) відповідність процесуальних характеристик освітнього 
процесу (методів, освітніх технологій, умов їх використання) 
цілям, смислам, змісту і цінностям освіти [2, с. 46].  

Таким чином, можна стверджувати: домінантною рисою 
стабільності існування і розвитку будь-якої складної системи є 
наявність елементів «рухливого скріплення» як показників 
надійності її функціонування. Ці так звані «канали зв’язку» 
створюють структурно-змістові та функціонально-операціональні 
лінії педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу через 
уявні «горизонтальні» та «вертикальні» вісі. 

Так, структурна інтеграція дозволяє синтезувати всі 
виробничо-орієнтовані сторони навчальних курсів теоретико-
методичного та практико-методичного спрямування, що передба-
чені навчальними планами освітнього напряму «Музичне мисте-
цтво», а також аудиторну та позааудиторну роботу зі студентами 
в її єдності та взаємозалежності. Функціональна інтеграція 
засвідчує можливості студента використовувати комплекс мето-
дичних знань, умінь і навичок, а також виробничих форм, методів 
і засобів їх застосування у процесі проектування-моделювання 
педагогічних ситуацій, вирішення педагогічних завдань у процесі 
вивчення фахових предметів і безпосередньої роботи на педаго-
гічній практиці. Необхідно зазначити, що саме другий, функціо-
нальний вид інтеграції відіграє домінуючу роль у формуванні 
особистісного ресурсу та методичної компетентності студентів, 
що дозволить їм у якості молодих спеціалістів успішно застосо-
вувати методичний інструментарій у виробничих умовах школи.  

Посилення ролі системно-інтегративного підходу в методи-
чній підготовці майбутніх учителів музики спонукає до прогре-
сивних перетворень мистецько-освітнього середовища, серед 
яких найбільш дієвими та ефективними вбачаються такі: 1) чітке 
визначення наскрізних ліній і спільних для всіх напрямів 
підготовки музично-освітніх тем і проблем, що можуть виступати 
основою інтегрування змісту навчальних курсів та встановлення 
міжпредметних зв’язків; 2) реалізація різних моделей змістової 
інтеграції у вигляді введення нових навчальних предметів, курсів 
за вибором, факультативів, інтегрованих занять, блочного типу 
викладання тощо; 3) застосування елементів концентричної стру-
ктури навчання, пов’язаної з поступовим та поетапним розширен-
ням можливостей особистісного ресурсу студентів для вирішення 
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педагогічних завдань на основі вироблення міжпредметних мето-
дичних умінь; 4) розробка інноваційних технологій навчання, що 
можуть бути застосовані для формування особистісних інтегрова-
них новоутворень, у тому числі методичних компетентностей.  

Проблеми систематизацiї та iнтеграцiї у методичнiй 
пiдготовцi майбутнiх учителів музичного мистецтва гостро 
постають тому, що вона грунтується на сукупності рiзних видів 
художньо-виконавської діяльності, а саме: гра на музичних 
iнструментах, диригентсько-хорове виконавство, сольний спiв. У 
зв’язку з цим важливого значення набуває розробка нових курсiв, 
факультативiв, створення різних видів проблемних груп або 
iнших форм iндивiдуально-групової роботи, в основу органiзацiї 
яких покладено щільний взаємозв’язок мистецько-педагогiчної 
теорiї, музичного виконавства та педагогiчної практики. 

Інтеграція як засіб створення цілісної художньої картини 
світу є одним із пріоритетних напрямів оновлення мистецької 
освіти. У забезпеченні освітньої галузі «Мистецтво» продуктив-
ною є поліцентрична інтеграція знань, які мають найбільший 
потенціал для формування інтегративного мислення студентів, 
здатних не розгубитися в розмаїтті взаємовпливів творів різних 
галузей мистецтва та сферами виконавської діяльності. 
Вирішення поставлених завдань здійснюється в річищі наукової 
концепції, що обґрунтовує розгляд моделі методичної підготовки 
майбутніх учителів музики у вигляді динамічної багаторівневої 
конструкції, елементи якої (цільовий, змістовий, процесуальний 
та результативний) взаємодіють на основі законів інтеграції. 

Основними положеннями концепції є: а) реалізація провід-
ного принципу вищої освіти – фундаменталізації, що має 
здійснюватися на науково-мистецьких підходах і методологічних 
положеннях мистецької педагогіки; б) забезпечення умов для 
застосування системно-інтегративного підходу як домінантного 
методологічного інструменту формування змісту підготовки 
фахівців мистецько-освітньої сфери; в) обґрунтування концепту-
альної моделі методичної підготовки майбутніх учителів за 
новим проектом, що включає цілісну різнорівневу систему видів і 
форм навчально-професійної діяльності, виробничих функцій і 
методичних компетентностей; г) обумовленість ступеневої мето-
дичної підготовки (бакалаврат, магістратура) етапами професій-
ного становлення студента як майбутнього фахівця залежно від 
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обраного рівня кваліфікації та особистісно-ресурсного потенці-
алу; д) змістово-процесуальна наскрізність і концентричність 
навчальних програм підготовки, побудованих на основі принци-
пів послідовності й наступності; ж) обгрунтованість і доцільність 
моніторингу навчальних досягнень студентів у контексті майбут-
ньої професійної діяльності та відповідно до вимог державної 
атестації випускників освітнього напряму «Музичне мистецтво». 

Системність методичній підготовці надають такі інваріантні 
якості, як гнучкість, динамічність, варіативність, адаптивність, 
прогностичність, наступність, цілісність, що перебувають у 
тісному взаємозв’язку. З одного боку, методична підготовка має 
гнучко адаптуватись до соціально-освітніх умов і культурно-
мистецьких реалій, а, з іншого – мати ознаки стабільності. Так, 
наступність змісту та управління в поєднанні з прогностичністю 
(конструюванням, проектуванням, плануванням) закладають 
міцні основи продуктивного розвитку системи в майбутньому.  

Сучасна особистісно орієнтована парадигма сприяє перетво-
ренню методичної підготовки у відкриту соціальну систему, що 
допускає оперативні зміни та обґрунтовані інновації. Це стосуєть-
ся вибору кожним студентом індивідуальної освітньої траєкторії 
навчання й розвитку відповідно до власних освітніх потреб, 
інтересів, здібностей. До того ж підготовці, спрямованій на 
самовдосконалення особистості, властиві риси самоорганізації. 
Одна з них – емерджентність, що підсилює комплексний характер 
самостійних навчально-педагогічних дій студента в процесі 
індивідуальних, групових і колективних форм роботи за різними 
напрямками фахової підготовки. Важливо, що при цьому виявля-
ються такі зв’язки між елементами цієї системи, за яких сумарна 
якість інтегративно набутих методичних умінь за виробничою 
ефективністю перевищує суму тих же умінь, але сформованих у 
процесі вивчення кожного окремого предмета. Таким чином, 
досліджувана підготовка певною мірою є синергетичним 
утворенням, здатним до перманентних якісних змін у процесах 
саморозвитку особистості [4].  

У широкому розумінні методична підготовка майбутніх 
педагогів розглядається як багатогранний феномен, система 
організації та управління навчанням, форма здобування фахової 
освіти; у вузькому – тлумачиться як педагогічний процес, резуль-
татом якого на етапі завершення навчання є оволодіння 
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студентами відповідними компетентностями та підготовленість 
до здійснення продуктивних дій у музично-освітній сфері із 
застосуванням спеціального методичного інструментарію. 
Відтак, інтегративні якості досліджуваного феномену яскраво 
виявляються в тісних зв’язках педагогічної теорії та шкільної 
практики. Цей зв’язок має складний взаємозалежний характер, 
що теж здійснює вагомий вплив на створення об’єктивних умов 
вдосконалення інтегративних механізмів педагогічної діяльності.  

Структурно-функціональний склад методичної підготовки 
представлено компонентами (метою, змістом, принципами, 
методами, засобами, формами, етапами організації навчальної 
діяльності студентів, практичними результатами навчання), що 
мають гнучкий і динамічний взаємообумовлений зв’язок. 

Результат упровадження оновленої моделі методичної 
підготовки вбачається в реалізації низки принципових положень, 
найбільш суттєвими з яких є: 1) принцип об’єктивності (опори на 
об’єкти стандартизації), що передбачає врахування реалій 
сьогодення, а також структури й змісту професійної діяльності 
вчителя музики, системи його виробничих функцій, знань і 
професійних умінь; структурно-логічної схеми фахової підготов-
ки вчителів музики у вищому педагогічному навчальному 
закладі; нормативної документації (освітньо-кваліфікаційні 
характеристики, освітньо-професійні програми, навчальні плани), 
наявного методичного забезпечення (методичні рекомендації, 
посібники та інструктивні матеріали); 2) принцип педагогічної 
доцільності вимагає психолого-педагогічної оцінки кожного 
кроку навчально-методичних дій студентів стосовно змістового 
наповнення фахових предметів, що безпосередньо пов’язані з 
курсом «Методика музичного виховання», а також вирішення 
актуальних завдань навчання й виховання учнів від постановки 
мети до методів, форм і засобів навчально-виховної роботи; 
3) принцип відкритого комунікативного простору, що зобов’язує 
забезпечити всю повноту навчально-професійних і мистецьких 
контактів студентів, в першу чергу, в комунікативних системах 
«студент – викладач», «студент – студент», «студент – учні» та 
активну взаємодію з іншими суб’єктами освітнього простору – 
науковцями, митцями, членами батьківського комітету, представ-
никами суспільних організацій тощо; 4) принцип мобільності 
навчання полягає у створенні інформаційних мереж (в тому числі 
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за допомогою мережі Internet), баз даних і банку знань, що дають 
змогу студентам коригувати або доповнювати в необхідному 
напрямі свою індивідуальну освітню програму в залежності від 
потреб методичної підготовки; 5) принцип гармонізації навчаль-
ного середовища, що дозволяє знімати психологічні бар’єри (від-
чуття невпевненості, страху, відчуження) та сприяє внутрішньо-
му розкріпаченню, позитивній динаміці мотиваційно-потребової 
та креативної сфер студента. 

З огляду на специфіку навчального процесу у вищому 
педагогічному навчальному закладі та особливості методичної 
підготовки майбутніх учителів музики до музично-освітньої 
роботи слід визначити функціональні сфери, через які здійсню-
ється управління навчанням. До таких відносимо: мотиваційну, 
що спонукає до фахових дій із керівництва музично-освітнім 
процесом; теоретичну, яка забезпечується через оволодіння 
методичними знаннями в процесі вивчення курсів методики 
музичного виховання, гри на музичному інструменті, постановки 
голосу, хорового диригування, хорознавства, методики роботи з 
хором, хорового аранжування тощо; дослідницько-практичну, що 
складається з участі в роботі дослідницьких лабораторій, науко-
вих гуртків, методичних семінарів, виконання курсових робіт із 
музичного виховання, а також у проходженні виробничої педаго-
гічної практики з музики у загальноосвітніх навчальних закладах 
(І. Боднарук, Л. Булатова, Н. Морзе, Н. Плєшакова, Н. Тимошен-
ко, Р. Джердималієва). Дослідники доводять вагомість практич-
ної функції методичної підготовки в педагогічному університеті, 
що забезпечує формування педагогічної майстерності майбут-
нього фахівця та має на меті поглиблення теоретичних знань і 
вмінь на основі власного методичного досвіду.  

Стратегію методичної підготовки фахівців, спроможних 
ставити й вирішувати проблеми музичної освіти учнів/студентів, 
ми бачимо як систему взаємопов’язаних елементів, що спрямову-
ють основні педагогічні важелі навчальної діяльності на когні-
тивну, мотиваційно-ціннісну та діяльнісно-практичну сфери. 
Спираючись на дослідження вчених-педагогів у галузі теорії 
педагогічних систем (Л. Вікторова, І. Ісаєв, О. Новіков, О. Кова-
льов, Н. Кузьміна, В. Кушнір, В. Сластьонін), ми припустили, що 
рівень функціонування системи методичної підготовки майбутніх 
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педагогів-музикантів багато в чому залежить від цілісності та 
здатності до інтеграції її структурних компонентів.  

Ознаки інтегративності мають педагогічні процеси, розгля-
нуті з позицій компетентнісного підходу. В річищі відповідних 
науково-теоретичних засад мистецької освіти метою методичної 
підготовки майбутніх учителів музики є забезпечення продуктив-
ного перебігу процесу формування методичної компетентності 
бакалаврів і магістрів музичного мистецтва. О. Олексюк вважає, 
що освітні компетентності є інтегральними характеристиками 
якості підготовки студентів, що утворюють цілісність у царині 
основних сфер педагогічного процесу – пізнавальної, ціннісної та 
перетворювальної. Так, когнітивно-пізнавальні компетентності 
пов’язані з оволодінням студентами системою «живих знань», 
узагальненими способами пізнавальних дій, умінням самостійно 
здобувати інформацію та працювати з нею; емоційно-ціннісні 
компетентності забезпечують наявність у фахівців ціннісних 
орієнтирів, мотиваційних елементів діяльності, включаючи 
досвід оцінювання явищ зовнішнього та внутрішнього плану; 
діяльнісно-творчі компетентності мають вплив на креативне 
ставлення особистості до своєї справи, здатність критично 
переосмислювати власний досвід та спрямовувати його в 
практичне русло [6, с. 58].  

І. Зязюн, орієнтуючись на педагогічний досвід відомих 
педагогів-практиків (О. Захаренко, А. Макаренко, М. Монтесорі, 
І. Підласий) доводить, що «для розуміння смислу категорії 
компетентності важливим є тезис про те, що компетентнісно 
орієнтоване навчання закінчується не відповіддю біля дошки, а 
створенням продукту». Характерною особливістю такого підходу 
в підготовці педагогів вчений вважає його творчий характер, де 
«навчальна діяльність має гнучко переходити як у дослідницькі, 
так і в практико-перетворювальні форми навчально-професійних 
дій» [2, с. 331]. Науковець указує на природу компетентності як 
продукту навчання. Цей феномен «є, скоріше, наслідком 
саморозвитку індивіда, його не стільки «технологічного», скільки 
особистісного зростання, цілісної самоорганізації і синтезу 
діяльнісного особистісного досвіду» [2, с. 332-333].  

Узагальнюючи вищесказане, ми визначаємо поняття 
«методична компетентність майбутніх учителів музики» як 
інтегроване утворення, що організується за принципом єдності 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 9 

29 

загального й особливого, зумовлюється об’єктивними (соціальни-
ми) та суб’єктивними (персоналістичними) чинниками. Важливо, 
що зміст досліджуваної компетентності як особистісної категорії, 
набуваючи індивідуальної своєрідності, неповторності в кожній 
навчальній ситуації, спрямовується на реалізацію завдань 
музично-педагогічної діяльності, а також на задоволення потреб 
студентів у самореалізації та постійному самовдосконаленні.  

Ґрунтуючись на розумінні методичної компетентності 
майбутнього педагога-музиканта як поетапно сформованої систе-
ми знань, умінь і практичного досвіду студента, можна передба-
чити, що освітня модель методичної підготовки майбутніх учите-
лів музики повинна мати потужну вертикаль, що знаходиться в 
стані постійного розвитку за законом концентричності. В умовах 
ступеневої освіти вона має утримувати в собі: опис кількісних і 
якісних характеристик компетентності майбутніх фахівців; 
розгляд оптимальних продуктивних знань та актуалізованих 
фахових умінь, необхідних для педагогічних дій (музично-вико-
навських та суто методичних: аналітико-рефлексивних, конструк-
тивно-прогностичних, організаційно-комунікативних; контроль-
но-оцінних, корекційно-регулюючих); визначення для кожного 
освітньо-кваліфікаційного рівня необхідного і достатнього 
набору навчальних задач-ситуацій, послідовність яких вибудову-
ється у напрямку зростання повноти, проблемності, конкретності, 
новизни, практичності, міжпредметності, креативності, ціннісно-
смислової рефлексії і самооцінки; технології введення задач-
ситуацій різних типів і рівнів у зміст навчальних модулів різних 
блоків фахової підготовки; алгоритми й евристичні схеми, що 
організують навчання в продуктивному напрямку; технології 
педагогічного супроводу і консалтингу в процесі проходження 
програм ступеневої музично-педагогічної підготовки. 

Учені засвідчують, що сформувати компетентність простим 
складанням компонентів неможливо, оскільки вона стає власти-
вістю фахівця на основі власного практичного досвіду та його 
ретельного аналізу. Тому поняття «методична компетентність 
майбутнього вчителя музики» визначається нами як інтегративна 
властивість особистості, що характеризує його теоретичну та 
практичну готовність до методичної діяльності в сфері музичної 
освіти, виявляється в особистісно-усвідомленому позитивному 
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ставленні до неї, наявності глибоких і міцних методичних знань і 
вмінь, спрямованих на вирішення педагогічних задач. 

Для реалізації системно-інтегративного підходу в методич-
ній підготовці майбутніх педагогів-музикантів пропонується 
забезпечення низки педагогічних умов, а саме: 1) створення 
інноваційного середовища для постійного пошуку та оновлення 
навчально-професійної діяльності, а також осягнення освітнього 
поля, в якому розгортається комплекс навчально-професійних 
заходів теоретико-методичного та практико-методичного спряму-
вання; 2) координація завдань фахових навчальних курсів із 
урахуванням методичної складової; 3) дотримання блочного 
принципу викладання фахових предметів на основі вирішення 
міждисциплінарних методичних завдань із фаху, 4) здійснення 
методичної аудиторної та позааудиторної роботи зі студентами за 
принципом концентричних кіл (поетапного вирішення завдань 
першого, другого і третього рівнів складності); 5) безпосередній 
зв’язок із загальноосвітніми навчальними закладами як базами 
практичної підготовки студентів; 6) розширення форм і видів 
навчально-методичної та науково-дослідної діяльності студентів 
у процесі залучення до організації та проведення практикумів, 
практичних конференцій, елективних курсів, музично-педагогіч-
них конкурсів, фестивалів тощо.  

Отже, у теорії та практиці управління освітніми системами 
набувають актуальності позиції системно-інтегративного підходу 
як фактору оптимізації навчально-виховного процесу ВНЗ. Нага-
льна потреба музично-освітньої системи в якісних перетворен-
нях, в тому числі й інтегративного характеру, вмотивовує розроб-
ку науково обґрунтованої концепції досліджуваної підготовки 
педагогів-музикантів до виробничої діяльності. 

Системно-інтегративний підхід як домінантний методоло-
гічний інструмент формування змісту підготовки фахівців 
мистецько-освітньої сфери дає можливість узгодити досягнення 
різних цілей у межах єдиного навчального процесу, сформувати 
комплекс міждисциплінарних знань, умінь і навичок, достатніх 
для продуктивного й творчого вирішення методичних завдань в 
умовах різнопланових виробничих ситуацій.  

У контекстному полі досліджуваного підходу потребують 
ретельної розробки питання створення цілісної практико 
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орієнтованої теорії професійного становлення фахівців на засадах 
фундаментальності та методичної компетентності. 
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Татьяна Бодрова  
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ИНТЕГРАТИВНОГО 

ПОДХОДА В МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 

В статье рассмотрены наиболее существенные факторы усовершенст-
вования методической подготовки будущих учителей музыки, которые связаны 
с реализацией системно-интегративного подхода к содержательному 
наполнению и операциональному обеспечению педагогического взаимодействия 
субъектов учебного процесса. Автором осуществлен анализ структурной и 
функциональной содержательных линий данной подготовки, определена 
актуальность таких видов интеграции, как межпредметные связи, блочный 
принцип объединения учебных курсов, использование элементов концентричес-
кой структуры обучения. В контексте системно-интегративного подхода дана 
характеристика особенностей формирования методической компетентности 
будущих специалистов художественного образования. 

Ключевые слова: педагогическая система, педагогическое образование, 
методическая подготовка будущих учителей музыки, системно-интегративный 
подход, принципы методической подготовки, методическая компетентность. 

Tatiana Bodrova 
FEATURES OF SYSTEMATIC AND INTEGRATED APPROACH 
TO METHODICAL TRAINING OF FUTURE MUSIC TEACHERS 
The article reviews the most important factors updating methodological 

training of future teachers related to the implementation of systematic and integrated 
approach to the semantic content and the operational provision of educational 
interaction of the learning process. The author analyzes the structural and functional 
lines of the training, the relevance of such species of integration as  interdisciplinary 
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connections, block teaching, using of elements concentric structure learning are 
defined.  

In this paper the characteristics of the concept of "educational system" as a 
multifunctional integral formation, the characteristics of which are the inheritance, 
relationship, complementarity, diversity of content is given. In turn, methodical 
training of future teachers representes the dynamic of the educational system, a multi-
level structure consisting of integrative elements (target, semantic, procedural, 
effective). 

In the context of systematic and integrated approach features of formation of 
methodical competence of future specialists of art education are highlighted. This 
phenomenon is defined by us as integrative property of the individual, characterizing 
his theoretical and practical preparedness for professional activity, manifested in 
personal and conscious positive attitude, strong presence of deep methodological 
knowledge and skills to address methodological problems. 

To implement systematic and integrated approach as a methodological 
dominant tool of methodological training of future music teachers it is necessary to 
implement a series of educational conditions. 

Keywords: educational system, pedagogical education, methodical training of 
future teachers, systematic and integrated approach, principles of methodical training, 
methodical competence. 
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КРИТЕРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ БАЛЬНОЇ 

ХОРЕОГРАФІЇ  

У статті розглядається структура, елементи та об’єкт 
художньо-педагогічного діагностичного процесу, визначаються рівні та 
критерії оцінювання естетичної вихованості старшокласників засобами 
бальної хореографії, надаються відомості щодо рівнів естетичної 
вихованості старшокласників. 

Ключові слова: естетична вихованість, бальна хореографія, танець, 
старшокласники, особистість. 

 

Естетичне виховання є невід’ємною складовою формування 
особистості. З огляду на це, метою естетичного виховання в 
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сучасних умовах є формування гармонійної особистості з 
високим культурним потенціалом, розвиненим почуттям 
прекрасного, тому з-поміж дієвих засобів естетичного виховання 
(театр, музика, кіно) ефективним є мистецтво танцю як складова 
підсистеми цілісного педагогічного процесу. Естетичне 
виховання на заняттях танцем має на меті вирішення комплексу 
взаємопов’язаних завдань, серед яких домінує формування основ 
художньо і духовно розвиненої особистості в умовах 
безперервного естетичного виховання у ході танцювальної 
діяльності. Значущість занять хореографією пояснюється тим, що 
танок за своєю природою є інтегрованим видом мистецтва, який 
поєднує духовно-культурний і тілесно-культурний компоненти, 
гармонія яких впливає на різнобічний розвиток.  

Зміст естетичного виховання конкретизується в навчальних 
програмах закладів освіти, у діяльності художніх гуртків і студій 
позашкільних закладів освіти. Бальний танець удосконалюється 
як вид спорту: проводяться систематичні обласні, національні та 
міжнародні змагання, чемпіонати й кубки світу. 

Теоретики хореографічної педагогіки (Н. Базарова, Д. Базе-
ла, Д. Бернадська, Г. Боримська, В. Волчукова, І. Дубник, Е. Ко-
норова, Т. Осадців, Л. Цветкова, Ю. Соколовський, Л. Савчин) 
вважають, що прилучення дитини до танцювального мистецтва 
важливе для її духовного розвитку, формування моральних 
якостей та розвитку творчого потенціалу. Танець сприяє покра-
щенню фізичного розвитку, зміцненню здоров’я, формуванню 
інтересу до рухової діяльності (Н. Ветлугіна, Е. Вільчковський, 
Л. Климчук, Л. Коваль, Е. Конорова, Е. Сайко, А. Тараканова, 
Г. Шевченко, Т. Фурсенко, О. Щолокова та ін.). Науковці розкри-
вають методологію, обгрунтовують теорію та пропонують мето-
дику виховання старшокласників засобами мистецтва (Н. Анище-
нко, Л. Арчажнікова, Д. Бернадська, Г. Васянович, Л. Волченко, 
О. Дем’янчук, Н. Дем’янко, В. Завадич, Е. Конорова, Н. Калаш-
ник, Л. Лабковська, М. Левін, Т. Морозовська, Н. Миропольська, 
О. Отич та ін.). Однак наукові дослідження з проблем 
естетичного виховання особистості не завжди відображають 
цілісне бачення педагогічних можливостей танцю. 
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Мета статті – теоретично обґрунтувати критеріальний 
апарат дослідження ефективності естетичного виховання 
старшокласників засобами бальної хореографії. 

Дослідження проблеми тривало впродовж 2003 – 2013 рр. і 
охоплювало три етапи наукового пошуку. Важливим етапом 
педагогічного експерименту була діагностика естетичної вихова-
ності старшокласників засобами бального танцю. В нашому 
дослідженні використано діагностичну модель К. Горбунової, що 
має на меті визначення рівня розвитку творчої особистості та 
І. Підласого, який обґрунтував методику діагностики педаго-
гічних проектів [1; 5]. 

Художньо-педагогічна діагностика становить єдину функці-
ональну систему, яка включає три складові: методологічну, 
семіологічну та діагностичну. Завдання діагностики полягає у 
визначенні індивідуальних особливостей естетичної вихованості 
старшокласника. В цю систему включені взаємопов’язані елемен-
ти, які допомагають виявити причинно-наслідкові зв’язки між 
усіма естетичними проявами старшокласників, розкривають 
цілісність особистості на кожному етапі її розвитку.  

Основним об’єктом художньо-педагогічної діагностики є 
особистість старшокласника, його індивідуально-психологічні 
якості. Вивчення особистості старшокласника базується на теоре-
тичних положеннях психології особистості, яка включає сукуп-
ність психічних властивостей людини в їхньому зв’язку з психіч-
ними станами і процесами. У практичній педагогічній роботі 
широко використовується концепція структури особистості, 
запропонована К. Платоновим. Він виділяє чотири підструктури 
особистості.  

Перша – спрямованість особистості – це інтереси, 
прагнення, ідеали, а також ставлення до себе, до інших людей. 
Вона соціально обумовлена, формується в процесі спілкування з 
іншими людьми. Друга підструктура – навченість особистості, 
включає в себе знання, навички і розвинуті на їх основі вміння і 
звички. Третьою підструктурою особистості є індивідуальні 
особливості різних психічних процесів, які за суттю є певними 
формами відображення реального світу. Четверта – біологічно 
зумовлені якості, що їх звичайно називають темпераментом [6]. 
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Однак характеристика естетичної вихованості старшоклас-
ника була б неповною, якби не враховувалися якості, що характе-
ризують обізнаність учня в галузі мистецтва, наявність музично-
художнього смаку, «натуралізація» художнього образу. Ці влас-
тивості особистості учня є предметом діагностики для педагога. 
Вони можуть бути використані лише при врахуванні цілісної 
особистості, усієї складності притаманних їй зв’язків і взаємоза-
лежностей. Опираючись на результати діагностування всіх 
якостей старшокласника, педагог визначає основні тенденції в 
його художньому розвитку [3]. 

За останні роки в науковій літературі широко висвітлюють-
ся можливі підходи до визначення «еталону» вимірювання, що 
відповідає «ідеальному» рівню естетичного виховання і дає змогу 
встановити та зафіксувати наявні рівні гармонійної особистості. 
До основних критеріїв належать художні потреби особистості, 
місце, яке займає бальний танець у структурі вільного часу, 
інтенсивність контактів із творами мистецтва, доступність для 
розуміння особистістю музичних творів, культуру їх сприйняття. 

Узагальнюючи критерії діагностики, можна виділити три 
параметри вивчення рівнів естетичного виховання особистості: 
динаміка становлення емоційно-захопленого ставлення суб’єкта 
до мистецтва, наявність відповідних знань і вмінь, творчий 
характер художньо-естетичної діяльності. Адже тільки в 
органічному взаємозв’язку почуттів, знань і творчої самостійно-
сті стає можливим вплив мистецтва на внутрішній світ людини, її 
особистісне зростання, ефективність занять бальним танцем. 

Ми враховували положення теорії діяльності О. Леонтьєва, 
яка включає три взаємопов’язані види – перетворювально-
трудову, пізнавальну та спілкування. Отже, можна уявити три 
групи загальних умінь: навички і вміння художнього 
спілкування, комунікативні вміння, що пов’язані з передаванням 
різної інформації; організаційні; орієнтаційно-мобілізаційні 
навички та вміння, включаючи формування переконань, 
критичного судження, вольову активність, самостійність; 
пізнавальні вміння, які поєднують дослідні, аналітичні навички 
репродуктивної і творчої діяльності, конструктивні вміння. 

У процесі діагностики враховано діалогічність, яка є 
невід’ємною складовою естетичного виховання. Вона пронизує і 
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реальні діалогічні відносини «з приводу мистецтва», і внутрішні 
процеси осмислення набутих художніх вражень. Ці дві взаємоза-
лежні форми діалогу об’єднує поняття «художнє спілкування», 
що пов’язане з втручанням свідомості у спонтанний потік 
естетичних переживань індивіда, зі своєрідною вербалізацією 
чуттєвого досвіду, його впорядкуванням і вираженням у певних 
словах і поняттях. Способами осмислення свого ставлення до 
мистецтва слугують внутрішнє висловлювання, формулювання 
власної думки, прагнення довести її та протиставити іншому 
судженню, вибір і прийняття власної позиції [4]. 

Сутність художнього спілкування у процесі занять бальним 
танцем розкрито через аналіз інтегральних якостей, які мають 
узагальнений характер, тобто виявляються в обох формах 
діалогу: міжособистісного та внутрішнього. У кожній із них 
вони, безперечно, набувають специфічного характеру, однак 
розрізняються не принципово, що дає підстави зіставляти та 
порівнювати їх. До таких інтегральних якостей, які можна розгля-
дати у скоординованих між собою «вимірах» самоспілкування і 
взаємовідносин із іншими суб’єктами на основі інтересу до 
бальних танців і осмислення творів мистецтва, варто віднести 
комунікативність, емпатію, креативність і рефлексію. 

Художнє пізнання передбачає врахування особливостей 
внутрішнього світу кожного суб’єкта, повагу до його позиції як 
співрозмовника і партнера по спілкуванню, тобто установку на 
діалогічність – квінтесенцію «педагогіки співпраці». 

На діалоговій природі спілкування з мистецтвом наголошу-
вав І. Кант, який відстоював думку про те, що сутність внутріш-
ньодіалогової активності суб’єкта художньої діяльності виявля-
ється в індивідуальній інтерпретації смислу твору, тобто в так 
званому квазіспілкуванні з певними образами та перебудові 
власної свідомості [2]. Людина, яка вступає у процес художнього 
спілкування, керуючись власними мотивами, інтересами, смака-
ми, змінюється під впливом мистецтва, зокрема, під впливом 
бального танцю. Це спонукає до подальшого міжособистісного 
спілкування з суб’єктами художньо-естетичної діяльності, 
набуваючи уподобань, оцінок, життєвих орієнтирів. Заняття 
бальним танцем стимулюють процес формування світогляду, 
сприяє ефективному естетичному вихованню. 
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У структурі естетичного виховання виділяють три взаємопо-
в’язаних компоненти: емоційно-чуттєвий, когнітивно-пізнаваль-
ний, дієво-творчий. У цьому контексті емпатія як «емоційний 
резонанс», «емоційне розуміння» виявляється у відповідних діях 
суб’єкта. Процес естетичного виховання охоплює певні рівні 
емоційно-смислового усвідомлення особистістю самої себе, 
передбачає індивідуальне ставлення до мистецтва, бачення себе в 
мистецькому середовищі. У процесі занять бальною хореографі-
єю виникають нові ціннісні орієнтири, які є винятково важливи-
ми умовами досягнення ефективності естетичного виховання. 
Основою «естетичного» в особистості є емоційна реакція на 
мистецькі твори, відчуття насолоди від їхнього сприйняття, тому 
важливо діагностувати оцінювальне ставлення старшокласників 
до бального танцю, мотивацію занять, художні інтереси й 
уподобання, потяг до самостійної мистецької діяльності. 

З метою визначення рівнів естетичної вихованості старшо-
класників були розроблені такі критерії: когнітивний (система 
художньо-естетичних знань), емпіричний (особистісна культура), 
емоційно-чуттєвий (естетична оцінка творів мистецтва), 
мотиваційно-діяльний (бажання займатись художньо-творчою 
діяльністю, пізнавати хореографічне мистецтво).  

Когнітивний критерій передбачає обізнаність із класичною 
музикою та потребу в удосконаленні знань; розуміння сутності 
понять «культура», «естетика», «мистецтво», «бальна хореогра-
фія»; наявність естетичних інтересів, ідей, переконань, ідеалів; 
розуміння прекрасного; уміння бачити, чути, спостерігати, 
зіставляти, порівнювати явища культури та мистецтва; художньо-
образне мислення; вміння аналізувати твори хореографії та 
музики та давати їм естетичну оцінку; обізнаність у галузі 
мистецтва; здатність розуміти художній твір; наявність 
улюблених композиторів і творів; загальний інтелектуальний 
рівень; розуміння естетичного в природі, комунікації, культурі 
поведінки, одязі, навколишньому середовищі. 

Емпіричний критерій характеризує особистісну культуру, 
рівень вихованості, прояви естетичного в поведінці та спілкуван-
ні з педагогами, однокласниками, старшими людьми; гуманістич-
ні, морально-етичні та патріотичні почуття; любов до рідного 
краю, країни, почуття обов’язку; толерантність, позитивний емо-
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ційний стан; раціональне проведення вільного часу; відвідування 
концертів, театральних спектаклів, мистецьких виставок, танцю-
вальних конкурсів і фестивалів.  

Емоційно-чуттєвий критерій характеризує художньо-есте-
тичні почуття, емоції старшокласників, знання і досвід спілку-
вання з мистецтвом, своєрідність художніх інтересів і потреб, 
характерні риси поведінки в різних ситуаціях художнього спілку-
вання, почуття красивого, потворного, високого, низького, трагіч-
ного, комічного; естетичне ставлення до мистецтва; естетичне 
ставлення до навколишнього світу та природи; естетичне сприй-
мання мистецтва та відчуття естетичної насолоди; здатність 
емоційно відгукуватись на танцювальний твір (захоплення, 
радість, задоволення тощо) та розуміти його смисл; здатність до 
аналітичного міркування з приводу прослуханої музики і побаче-
ної хореографічної постановки; потреба в естетичній насолоді; 
емоційний відгук на танцювальний твір. 

Мотиваційно-діяльний критерій передбачає установку на 
поглиблення знань зі шкільного курсу культурології, естетики, 
танцю й музики; підвищення рівня особистісної культури, занят-
тя художньо-творчими видами діяльності (заняття бальним тан-
цем); потребу у творчій діяльності, наявність мистецького хобі, 
участь у мистецьких колективах, клубах, студіях; активність 
щодо відвідування концертів, вистав та інших мистецьких акцій; 
потребу в естетичній діяльності; наявність творчих здібностей; 
прагнення до занять художньо-творчими видами діяльності; твор-
чу активність у підготовці та проведенні мистецьких заходів 
(концертів, творчих показів, журналів і виховних годин). 

Когнітивний критерій характеризує освітній рівень старшо-
класників, їх знання з культурології, естетики, які є фундаментом 
естетичної вихованості. Важливе значення має світогляд, що 
виступає найважливішим чинником художнього спілкування, у 
процесі якого людина сприймає не світ окремих образів, а цілісну 
картину світу. Адже образи мистецтва, що відбивають загальну 
картину буття, «вписуються» в неповторний внутрішній світ 
суб’єкта сприйняття, завдяки чому особистісні якості 
старшокласника змінюються під впливом цілеспрямованого 
естетичного виховання. 
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Когнітивність характеризує художньо-естетичний кругозір 
старшокласників, знання і досвід спілкування з мистецтвом, своє-
рідність художніх інтересів і потреб, характерні риси поведінки у 
різних ситуаціях художнього спілкування. Для їх вивчення 
використовуються методи масового збирання інформації про 
успішність навчальної роботи та культурне дозвілля: відвідуван-
ня концертів, театрів і музеїв, колекціонування мистецьких тво-
рів, перегляд художніх програм засобів масової інформації тощо. 

Серед показників розвитку пізнавальних орієнтацій найго-
ловнішими є: загальна художньо-естетична ерудиція старшоклас-
ників; наявність знань у галузі мистецтва; частота спілкування з 
художніми творами; вибірковість індивідуальних смакових 
уподобань (улюблені твори, митці, види художньої діяльності та 
ін.); активність старшокласників на заняттях; прагнення до 
самостійної художньої діяльності. 

Світогляд відрізняється від простої сукупності знань тим, 
що в ньому злиті результати пізнавальної і практичної діяльності 
людини. На цьому ґрунті виробляються її переконання, які ста-
ють основою способу життя, життєвих програм, ціннісних орієн-
тацій. Тому формування світогляду, що органічно взаємопов’язує 
досвід, знання, свідомість, почуття, волю, є важливим завданням 
освіти. Художній світогляд є специфічною формою емоційно-цін-
нісного ставлення до навколишнього буття, що фокусує смисло-
життєві установки й орієнтири людини, виражені у мистецтві. 

Естетичні почуття, потреби в діяльності, надання переваги 
тому чи іншому виду мистецтва, виникає під впливом зовніш-
нього світу. Тому психічні властивості особистості як здатність 
до різних видів художньої практики виявляються в побуті, в 
процесі будь-якої діяльності. На їх основі формується творче 
ставлення до життя й мистецтва. Ці психічні процеси в умовах 
естетичної діяльності набувають певного спрямування – 
естетичного забарвлення. 

Оцінне ставлення безпосередньо пов’язане з життєвими 
переживаннями та спрямоване на сприйняття єдності форми і 
змісту, якості художніх творів. Зрештою, естетичні емоції 
набувають особливої схвильованості, поетичності, піднесеності. 
Тому характер почуттів, інтересів, здібностей свідчить про рівень 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 9 

40 

естетичної вихованості, про якість естетичного ставлення до 
життя ы мистецтва. 

Емоційно-почуттєвий критерій виражає оцінку старшоклас-
никами мистецьких творів, їх здатність до емоційного співпере-
живання художнього образу, емпатичного проникнення у задум 
автора, вміння аналізувати та інтерпретувати твір. Показниками 
естетичної оцінки є адекватність емоційного реагування на 
мистецький твір; досвід визначення змістової сутності елементів 
художньої мови; наявність і характер асоціацій; обґрунтованість 
оцінних суджень; цілісність і повнота осягнення твору; вміння 
співвідносити вербальну й виконавську інтерпретації мистецтва. 

Евристичний критерій характеризує естетичне ставлення 
старшокласників до мистецтва, художнього спілкування, схиль-
ність до самопізнання, творчої діяльності, орієнтованої на само-
вдосконалення. Показники самооцінки включають: готовність до 
самопізнання своїх художніх вражень; критичність оцінки влас-
ної підготовки до спілкування з мистецтвом; здатність до усвідо-
млення наявних внутрішніх суперечностей; потяг до самовдоско-
налення; вміння визначати й планувати подальший розвиток 
свого «Я». 

У результаті діагностики було визначено три рівні 
естетичної вихованості старшокласників: високий, середній і 
низький. 

Високий рівень характеризують такі ознаки: почуття краси-
вого; естетичне ставлення до людей, до себе; почуття патріотиз-
му; перевага стенічних емоцій у діяльності (збудження, радість 
задоволення, хвилювання, потрясіння); потреба в естетичній на-
солоді, пізнанні, естетичному вдосконаленні; наявність естетич-
ної мети, естетичних ідей, інтересів; розуміння прекрасного, 
використання еталонів, символів; наявність власних естетичних 
суджень; усвідомлення свого й чужого естетичного досвіду; вияв 
волі в досягненні мети; творчі здібності; образне мислення; 
естетичний ідеал. 

Середньому рівню властиві такі ознаки: почуття красивого; 
естетичне ставлення до людей, себе, справи; перевага стенічних 
емоцій: радості, хвилювання; естетична потреба в насолоді, 
пізнанні; визначений естетичний ідеал; орієнтування в естетич-
них поняттях; уміння зіставляти, порівнювати; естетична оцінка 
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на рівні установлених норм; усвідомлення чужого естетичного 
досвіду; здатність до аналізу. 

Низький рівень характеризують такі ознаки: невміння 
відрізнити красиве від вульгарного, байдуже ставлення до людей, 
до себе, до діяльності; перевага в діяльності астенічних емоцій: 
спокій, байдужість, невдоволення, відсутність естетичного ідеа-
лу, естетичних норм; розуміння прекрасного на рівні уявлень; 
відсутність власних суджень при оцінці прекрасного; відсутність 
естетичної мети діяльності та потреби в ній; невміння аналізувати 
естетичні події. 

Отже, ми теоретично обгрунтували критеріальний апарат 
дослідження ефективності процесу естетичного виховання стар-
шокласників засобами бальної хореографії, який включає чотири 
критерії та їх показники: когнітивний, емпіричний, емоційно-
чуттєвий і мотиваційно-діяльний. У ході діагностичного 
експерименту доведена їх валідність і визначені рівні естетичної 
вихованості старшокласників-хореографів (високий, середній і 
низький). 
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ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ БАЛЬНОЙ ХОРЕОГРАФИИ 

В статье рассматривается структура, элементы и объект художест-
венно-педагогического диагностического процесса, определяются уровни и 
критерии оценивания эффективности эстетического воспитания средствами 
бальной хореографии, характеризуются данные об уровнях эстетической 
воспитанности старшеклассников по результатам педагогического 
эксперимента. 
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RESEARCH CRITERIAL UNIT OF THE EFFECTIVENESS OF AESTHETIC 

EDUCATION OF SENIOR PUPILS BY MEANS 
OF BALLROOM CHOREOGRAPHY  

Aesthetic education as an integral part of identity formation is considered in the 
article. Content of aesthetic education is specified in various training programs of 
educational institutions and in the activities of amateur-talent groups and after-school 
educational institutions. 

The article reveals the importance of choreography lessons, proves that the 
dance in itself is an integrated form of art, which combines spiritual-cultural and 
physical-cultural components, the harmony of which affects all-round development. 

The structure, elements and object of artistic and pedagogical diagnostic 
process are considered in the article. Four substructures inherent to every individual 
are characterized. 

It is noted that the characterization of aesthetic educatedness of high school 
students would be incomplete if it is not taken into account the qualities characterizing 
the student’s awareness of art, availability of music and artistic taste, "naturalization" 
of artistic image. All these properties of student’s individual are subject to diagnostic 
by the teacher. They can only be used taking into account the integrity, the complexity 
of connections inherent to it and mutual dependencies. Basing on the diagnosis of all 
the qualities of high school students, the teacher identifies the major trends in their 
artistic development. 

The structure of aesthetic education is divided into three interrelated 
components: sensitive and emotional, cognitive and perceptive, efficiently creative. In 
this context, the empathy appears as an «emotional resonance», «emotional 
understanding» that appears in the respective actions of the subject. The process of 
aesthetic education covers the levels of emotional and notional search of the essence, 
understanding of own specificity and characteristics, individual attitude towards art, 
visions of oneself in the light of the artistic community. In the training process of 
ballroom choreography there appear new orienting points, in which the problems 
solving is an extremely important terms for efficiency of aesthetic education. 

The author determined the levels and evaluation criteria of aesthetic 
educatedness of high school students by means of ballroom choreography. As a result 
of diagnostics there were determined the levels of aesthetic education of high school 
students: high, medium and low. 

The article provides data concerning the levels of aesthetic education of high 
school students. 

Confirming factor of effectiveness of this experiment is the increase of interest 
and creative activity of high school students in the process of preparation and holding 
the dance programs, festivals and competitions. 

Keywords: aesthetic education, ballroom choreography, dance, high school 
students, individual. 

Одержано 25.11.2014 р. 
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ПЕДАГОГІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ЕТИКА 
 
 
 

УДК 78.01(477)«16/190»          Петро Киридон, 
м. Полтава 

 

УКРАЇНСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО 
ВІД ХVІІ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР 
 

Пропонується загальний огляд історії вітчизняного музикознавства 
від часу його становлення до Української революції 1917 – 1920 рр. Події 
подаються в контексті суспільних соціально-економічних процесів на 
українських землях у складі двох імперій: Австро-Угорської та Російської. 
На прикладі творчих здобутків українських митців аналізується органічна 
належність національних діячів до європейських музикознавчих кіл та 
характеризуються специфічні риси української музикології означеного 
періоду. 

Ключові слова: Україна, музикознавство, композитор, музикант, 
педагог, диригент. 

 
Українське музикознавство започатковане в середині 

ХVІІ ст., збігається в часі з Визвольною війною і Українською 
революцією під проводом Б. Хмельницького. У багатьох країнах 
Західної та Центральної Європи розгорталися складні процеси 
скасування феодальних порядків і зародження нових, буржуазно-
демократичних суспільних відносин. Наддніпрянщина і західно-
українські землі не перебували осторонь соціально-економічних і 
політичних змін, що впливали на культурні зрушення. 

Серед основоположників вітчизняного музикознавства 
нового часу заслуговує на увагу М. Дилецький (1630 – 1690). 
Знаний композитор, музикант і педагог навчався в європейській 
єзуїтській академії Вільна і Варшаві. Його вчителями музики, 
ймовірно, були українські музиканти М. Замаревич та М. Мєльче-
вський. Як регент і вчитель церковного співу М. Дилецький 
працював у Вільні, Смоленську, Москві. У царській хоровій 
капелі Г. Строганова він став регентом. 

© П. Киридон, 2015 
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М. Дилецький є автором концертів і низки церковних 
композицій, написав і в 1675 р. (за іншими даними – у 1677 р.) 
видав у Смоленську трактат «Грамматика пения мусикийскаго» 
(«Мусикийская грамматика») про основи поліфонно-гармоній-
ного (партесного) багатоголосся. Згодом московську редакцію 
«Грамматики» він присвятив «Во благородных благородному, во 
именитых именитому господину своему Гр. Дм. Строганову». 
М. Дилецький був одним із найвидатніших творців партесної 
музики. Російський музикознавець, хоровий диригент і педагог 
С. Смоленський (1848 –1909 рр.) вважав його автором школи 
мистецтва співу західного напряму. Справді, як теоретик і 
педагог М. Дилецький створив власну концепцію партесної 
музики, до прихильників якої належали визначні європейські 
композитори кінця XVII – початку XVIII ст. [8, с. 25]. 

Микола Павлович докладно проаналізував технічну сутність 
лінійної, нотної системи партесного співу й багатоголосної 
композиції. Митець охарактеризував захист «вільних» прийомів 
композиції, розглядав музику як емоційне мистецтво, яке творчо 
живе. «Граматика» по суті була також і першою спробою 
узагальнення музично-теоретичних знань, раніше засвоюваних 
переважно через усну традицію [11]. Установлена Дилецьким 
термінологія надовго утвердилася в теоретичній, педагогічній 
практиці шкіл і композиторів, мала помітне практичне значення 
та сприяла плідній діяльності багатьох співаків і регентів другої 
половини XVII – початку XVIII ст. Окрім того, «Грамматика 
пения мусикийского» вважається першим зі збережених наукових 
творів, у яких описане Квінтове коло [10]. 

Упродовж ХVІІІ ст. розвиток музикознавства був тісно 
пов’язаний зі становленням музичного шкільництва. Відповідни-
ми навчальними закладами були Глухівська школа, вокальні та 
інструментальні класи при Харківському казенному колегіумі, 
Новгород-Сіверська школа, засновані у 1730-х рр. Подібні освітні 
установи здійснювали виховання та навчання професійних співа-
ків і музикантів за європейськими зразками. Не випадково 
випускників цих закладів часто запрошували до царського двору. 
Варто назвати імена М. Березовського, Д. Бортнянського, 
А. Веделя, М. Концевича, Я. Цеха та ін. 

Період із середини ХVІІІ до 20-х рр. ХІХ ст. більшість 
дослідників справедливо вважає золотою добою української 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 9 

45 

духовної музики, коли творчість видатних творців музики харак-
теризувалась неперевершеними мистецькими творами, які стали 
вагомим внеском у розвиток європейського музикознавства. 

Писемні джерела ХVІІІ ст. свідчать про факти навчання 
українських музикантів у європейських країнах. Окремі виконав-
ці, трупи і навіть оркестри проходили вишкіл в Італії, Німеччині 
та інших країнах. Беззаперечним є й явище іншого порядку: сотні 
європейців служили вчителями музики в родинах українських 
вельмож. Відомо, що в палаці гетьмана К. Розумовського працю-
вали як маєткові вчителі італійські композитори Д. Асартіа, 
Д. Паїзіелло, Д. Сарті, музично-педагогічні напрацювання яких 
сприяли піднесенню українського музикознавства. 

Упродовж ХVІІІ ст. в українській культурі поширилися ідеї 
класичного західноєвропейського Просвітництва, згідно з якими 
спостерігалась залежність суспільного розвитку від рівня освіти. 
Ідеї Просвітництва певною мірою реалізовувалися у творчості 
українських письменників і філософів Г. Сковороди, Я. Козельсь-
кого, І. Котляревського та ін. Ці ідеї сприяли піднесенню музич-
ної культури та музикознавства в Україні, основним осередком 
яких стала Києво-Могилянська академія. У стінах цього закладу 
активно популяризувалася вокально-хорова, церковна музика. 

Серед художніх напрямів української музики ХVІІІ ст. 
провідне місце займало бароко. Проте бароко поступово насичу-
валося ознаками класицизму з характерним тяжінням до ясності й 
гармонійності, рівноваги інтелектуального й чуттєвого, а також 
окремими рисами сентименталізму. Названі напрями й особли-
вості значною мірою реалізувалися у творчості українських 
композиторів другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст. 

Представники музично-церковного мистецтва зосереджува-
лись навколо Петербурзької придворної співацької капели. Саме 
до цієї капели привозили найкращих українських хлопчиків-
співаків, регентів, композиторів, які роками перебували в Росії, 
працюючи в галузі вокально-хорової духовної музики, писали й 
виконували барокові партесні твори. Довгі роки капелу 
очолювали українські діячі Д. Бортнянський і М. Полторацький. 
Як стверджують науковці, саме завдяки українським музикантам 
відбулося реформування російської церковної музики, її розквіт і 
стильове збагачення в другій половині XVIII ст. Вважається, що 
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українські музиканти того часу започаткували новий стиль 
європейської духовної музики [7]. 

Початок ХІХ ст. в Україні прикметний появою музикознав-
чої публіцистики і критики. Так, у 1818 р. вийшла друком дво-
томна праця харківського професора, музичного теоретика, 
композитора, одного з перших біографів Г. Сковороди, угорця за 
походженням Ґ. Гесса де Кальве «Теория музыки». Музикознавці 
зазначають, що ця книга мала більш естетичний, ніж теоретичний 
характер. Праця загалом спрямовувалася проти «дилетантів-
аристократів», які сприймали музику як розвагу. Композитор 
обстоював розвиток музики як високого мистецтва, а музичну 
освіту розглядав як вияв наукового її сприйняття. Крім того, Гесс 
де Кальве захоплювався народною музикою, написавши кілька 
варіацій на тему українських народних пісень. 

Помітне місце серед музикознавців ХІХ ст. посідав чеський 
діяч А. Нанке. У Перемишлі він очолив кафедральний хор і 
музичну школу при ньому, засновані в 1828 р., і незабаром підняв 
хорове мистецтво до високого професійного рівня, зокрема, напи-
сав «Службу Божу» для мішаного хору. Під керівництвом 
А. Нанке здобули музичну освіту чимало майбутніх українських 
композиторів та хорових диригентів: М. Вербицький, І. Лаврів-
ський, Я. Неронович, І.-Х. Сінкевич, І. Скобельський та ін. [5]. 

Стан українського музикознавства від середини ХІХ ст. 
дослідниками характеризується як критичний. Йдеться про 
підпорядкування освітньої системи Наддніпрянщини імперській 
Росії. Між тим варто відзначити як здобуток певне піднесення 
музичної фольклористики, появу численних текстових записів і 
збірок М. Максимовича, М. Маркевича, Т. Трутовського, М. Цер-
телева. Д. Зубрицький, М. Лисенко, О. Сєров, П. Сокальський 
здійснили перші спроби критичної характеристики українських 
пісень. Саме їхніми зусиллями в українському музикознавстві 
чинився спротив денаціоналізаційному впливу імперської влади. 

У музичному середовищі Наддніпрянщини впродовж другої 
половини ХІХ ст. активно функціонувало Російське імператор-
ське музичне товариство. Йому були підпорядковані всі музичні 
школи, діяльність яких відбувалась під впливом русифікації. 
Національні традиції зберігалися лише в народних школах і 
духовних семінаріях. У галузі музикознавства вийшло друком 
кілька важливих праць І. Вознесенського, В. Металлова, А. Пре-
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ображенського. П. Сокальський присвятив своє дослідження 
розбіжностям між українською і російською народною музикою, 
«Русская народная музыка, великорусская и малорусская» (1888). 

До національних надбань музикознавства необхідно віднес-
ти роботу О. Сєрова «Музыка южно-русских песен» (1861). Ідеї 
О. Сєрова розвинув М. Лисенко («Характеристика музыкальных 
особенностей малорусских дум и песен, исполняемых кобзарем 
О. Вересаем», «О торбане и музыке песен Видорта» та ін.). 
Наприкінці ХІХ ст. М. Лисенко заснував у Києві власну музичну 
школу, яка стала центром формування українських кадрів у 
царині музикознавства. 

За прикладом композитора почав функціонувати щойно 
заснований Музичний інститут імені М. Лисенка у Львові (1903), 
розвивалася музична освіта в галицьких загальноосвітніх школах 
та громадських організаціях. На західноукраїнських землях 
національну музичну фольклористику досліджували переважно 
члени Етнографічної комісії Наукового товариства імені Тараса 
Шевченка (далі – НТШ): І. Колесса, Ф. Колесса, С. Людкевич, 
І. Роздольський, В. Шухевич та ін. [4, с. 867]. 

На початку ХХ ст. проблеми українського музикознавства 
досить жваво обговорювалися в часописах: «Київська старови-
на», «Зоря», «Українська хата», «Артистичний вісник», «Неділя» 
та ін. На сторінках цих видань друкували власні розвідки 
А. Вахнянин, І. Воробкевич, С. Людкевич, Й. Миклашевський, 
В. Сокальський, І. Стешенко та інші вітчизняні дослідники. 

І. Воробкевич (1836 – 1903) – диригент, письменник, музич-
но-громадський діяч, голова першого Руського літературно-
драматичного товариства, яке за його ініціативи перетворилося 
на буковинський «Боян». Професор Чернівецького університету, 
він став відомим завдяки написанню музики до кількох оперет і 
поезій. Серед творів композитора – оперета «Козак і Бандурист», 
мелодрама «Гнат Приблуда», опера «Убога Марта», музичні 
історичні драми «Петро Конашевич Сагайдачний» та «Кочубей і 
Мазепа», симфонія, понад 400 хорів, 26 музичних драм, 
солоспіви, ансамблі, обробки народних пісень. Характерною 
рисою музичної творчості І. Воробкевича була близькість його до 
українського мелосу, фольклору, лірики. 

Внесок у музикологію перемишлянського композитора, 
педагога А. Вахнянина (1841 – 1908) полягав в організації 1865 р. 
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першого Шевченківського концерту на західноукраїнських зем-
лях. Працюючи у Львові в Академічній гімназії, він тісно спів-
працював із комісією з написання українських підручників для 
народних і середніх шкіл, 1903 р. заснував Вищий музичний 
інститут імені М. Лисенка (пізніше – Львівська консерваторія) та 
став його першим директором, був засновником і керівником 
Спілки співацьких і музичних товариств. А. Вахнянин – автор 
кількох шкільних музикознавчих підручників. Він написав 
музику до ряду драм, хорів, пісень та літературних творів [1]. 

С. Людкевич (1879 – 1979) – композитор, фольклорист, 
педагог, доктор музикознавства, один із організаторів Вищого 
музичного інституту імені М. Лисенка у Львові, у 1910 – 1915 рр. 
– його директор, від 1919 р. – викладач теоретичних дисциплін та 
інспектор філій, працював із хорами «Боян», «Бандурист», 
«Сурма». З 1936 р. композитор був головою музикологічної 
комісії НТШ. Починаючи з 1939 р., професор очолював кафедру 
теорії та композиції Львівської консерваторії. Одночасно в 1939 – 
1951 рр. С. Людкевич був старшим науковим співробітником 
Львівської філії Інституту фольклору АН УРСР. Він виступав за 
збереження українських традицій, шанобливе ставлення до 
видатних діячів українського народу. До найвидатніших творів 
композитора належить кантата-симфонія «Кавказ», написана на 
вірші однойменної поеми Т. Шевченка [9, c. 304-305]. 

Поява друком праць, присвячених історії музики, пов’язана 
з іменами дослідників музичної культури України. Помітну роль 
відіграв дослідник культури Харківщини Й. Миклашевський [6]. 
Український композитор, піаніст і музичний критик В. Сокаль-
ський (1863 – 1919) створив композиції, пов’язані з аранжуван-
ням п’єс для драматичних вистав, працював викладачем-піаніс-
том, диригентом, концертмейстером у Харківському оперному 
театрі, брав участь у концертах музичного товариства в ролі 
диригента власних творів. Як кореспондент газети «Южный 
край» (Харків), він регулярно публікував «Музичні нотатки», 
писав статті для «Известий Санкт-Петербургского общества 
музыкальных собраний» (псевдонім «Дон Дієз»). В. Сокальський 
є автором симфонічних творів («Драматична фантазія», «Східний 
марш», «Зліт соколів слов’янських»), дитячої опери «Ріпка» 
(1900), симфонії соль мінор, написаної за мотивами українських 
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народних пісень, творів для оркестру, елегії для віолончелі й 
фортепіано, солоспівів, фортепіанних творів [2, с. 11]. 

Перший генеральний секретар (згодом – міністр) освіти 
Центральної Ради І. Стешенко (1873 – 1918), котрий у часи 
Української Революції підтримував українізацію культурного і 
мистецького життя, написав кілька творів, присвячених І. Котля-
ревському, переймався проблемами тодішнього стану культури в 
Україні. Він відомий як автор популярних пісень «Вже воскресла 
Україна», «Гей не дивуйтесь, добрії люди». 

Зважаючи на передреволюційне піднесення українського 
руху на початку ХХ століття, розвій вітчизняного музикознавства 
був цілком суголосним суспільним тенденціям активного опору 
імперіалістичному гніту на всіх українських землях. 

Українське музикознавство на початку минулого століття 
збагатилося ім’ям Б. Яворського (1877 – 1942). Вихованець київ-
ської й московської шкіл, він органічно розкрив свої унікальні 
здібності як учений, викладач, реформатор музичної освіти. Під 
керівництвом Б. Яворського було розроблено багаторівневу 
типізацію музичних навчальних закладів (початкові, середні, 
вищі), програмні вимоги, навчальні плани тощо. Значний вплив 
на розвиток музичної науки мала теорія ладового ритму 
Б. Яворського. Своєрідність наукової діяльності вченого полягала 
в тому, що предмет музикознавчих досліджень розглядався ним 
на основі багатого джерельного матеріалу із залученням 
відомостей із різних галузей знань і художньої творчості. 

Вагомий внесок у формування наукових засад української 
музично-історичної думки здійснив М. Грінченко (1882 – 1942) – 
видатний науковець-історик, критик, педагог, музично-громад-
ський діяч, фольклорист, композитор. Розробка цілісної концепції 
української музичної культури в історичному, культурологічному 
і соціоестетичному ракурсах були сенсом усього його життя [3]. 

Отже, українське музикознавство від ХVІІ до початку 
минулого століття пройшло складний шлях, сповнений злетів і 
падінь, поділяючи непросту долю українського народу, який 
торував власний поступ до національної самобутності. 
Європейська зорієнтованість вітчизняного музичного мистецтва 
залишалася провідною ознакою упродовж означеного періоду. 
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Петро Киридон  
УКРАИНСКОЕ МУЗЫКОВЕДЕНИЕ  

С ХVІІ ДО НАЧАЛА ХХ ВЕКА: ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР 
Предложен общий обзор истории отечественного музыковедения со 

времени его становления до Украинской Революции 1917 – 1920 гг. События 
анализируются в контексте общественных  культурных процессов на 
украинских землях, входящих в состав двух империй: Австро-Венгерской и 
Российской. Исходя из оценки творческого наследия украинских деятелей 
искусства, осуществлена попытка показать органическую принадлежность 
национальных деятелей к европейским музыковедческим кругам, а также 
специфические черты украинского музыковедения данного периода. 
Деятельность плеяды украинских композиторов, дирижеров, музыкальных 
педагогов и критиков рассматривается с позиций их связей с коллегами из 
стран Западной и Центральной Европы. Показано взаимовлияние украинских и 
европейских музыкальных школ на протяжении нескольких столетий. 

Ключевые слова: Украина, музыковедение, композитор, музыкант, 
педагог, дирижер. 
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Peter Kyrydon  
UKRAINIAN MUSICOLOGY FROM SEVENTEENTH TO THE EARLY 

TWENTIETH CENTURIES: EUROPEAN CHOICE 
A general overview of the history of domestic musicology from its formation to 

the Ukrainian Revolution 1917 – 1920 is proposed. Events are submitted in the context 
of public social and economic processes in Ukrainian lands within two empires: the 
Austro-Hungarian and Russian. On the example of the creative achievements of 
Ukrainian artists author has attempted to show the organic belonging to national 
figures of European musicological circles and specific features of Ukrainian 
musicology of this period.  

Based on the evaluation of creative developments of Ukrainian figures of music, 
the author makes an attempt to show original belonging of national musicologists to 
European musicological circles and singles out the specific features of Ukrainian 
musicology during the determined period. Activities of pleiad of Ukrainian composers, 
conductors, music pedagogues and critics are viewed from the standpoint of their 
assessment of relations with colleagues in Western and Central Europe. The interplay 
of Ukrainian and foreign music schools for several centuries is shown. 

Generalized characteristics of the Ukrainian musicology in modern history are 
done; the achievements of the best figures of the national music are shown, their 
outstanding performance in the theoretical and practical research in different areas of 
musicology is named. 

Keywords: Ukraine, musicology, composer, musician, pedagogue, conductor. 
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ХОРОВЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ 
ТРАДИЦІЙ ЗАГАЛЬНОЇ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ 

ПРАКТИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 
 

У статті розглядається проблема виховання учнів підліткового віку 
засобами хорового співу в контексті українських педагогічних традицій. 
Висвітлюються їхні сутнісні характеристики та процес становлення, 
починаючи з ХІІ ст. Значну увагу приділено історіографії розвитку 

хорового виховання на зламі двох тисячоліть. 

Ключові слова: виховання, хоровий спів, традиції, духовність, хорові 
школи, прогресивні тенденції, культурно-освітня діяльність.  
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Діяльність учнів загальноосвітніх навчальних закладів є 
багатогранною і різноманітною. Чим ширше коло діяльності, тим 
багатшим є духовний світ дітей, якого бракує в сучасному житті. 
Одним із шляхів збагачення духовності виступають культурні 
традиції, складовою яких є традиції виховання, адже вони, як і 
культура, акумулюють і трансформують духовні набутки 
людства від покоління до покоління. Освіта і виховання, з одного 
боку, є однією з найвищих цінностей суспільства, а з іншого – 
терезами, на яких вимірюються та оцінюються усі соціокультурні 
явища з позиції моральності, духовності, інформативності.  

Ключовою постаттю в реалізації виховного потенціалу 
традицій є педагог. Від його наукового та художнього світогляду, 
духовних цінностей, моральних орієнтацій, естетичних смаків та 
ідеалів залежить успішне вирішення навчально-виховних 
завдань, зокрема, й засобами хорового співу. 

Проблема виховання особистості на основі культурних 
традицій розглядалась у працях В. Андрущенка, А. Бойко, 
О. Бондаревської, І. Зязюна, Ю. Кулюткіна, В. Краєвського, 
В. Кушнір, В. Лугового, В. Молодиченка, О. Новікова, В. Слас-
тьоніна, А. Щербакової та ін. Важливими для нашого 
дослідження є праці з проблеми специфіки підготовки фахівців 
до керівництва дитячими хоровими колективами (В. Єлісеєва, 
П. Ніколаєнко, Л. Остапенко); досвіду та методів підготовки 
вчителя до хорового виховання учнів (В. Живов, П. Ковалик, 
А. Кречковський, А. Маринюк, Т. Смірнова, І. Топчієва); 
методики формування особистісних якостей педагога для роботи 
зі шкільними хоровими колективами (Л. Бірюкова, І. Коваленко, 
І. Цюряк, І. Шинтяпіна та ін.). Разом із тим, проблема хорового 
виховання учнів підліткового віку на основі традицій в 
українській школі досліджена недостатньо.  

Мета статті полягає в аналізі процесу становлення й 
розвитку традицій хорового виховання учнів в українській школі.  

Ефективність виховної роботи повинна оцінюватися не 
тільки залежно від того, наскільки успішно вона забезпечує 
засвоєння та відтворення успадкованих знань і цінностей, а й на 
основі того, чи підготовлене молоде покоління до самостійної 
творчої діяльності, постановки й вирішення нових завдань. У 
історичному контексті минулі стереотипи, цінності поступово 
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витісняються новим або оновлюються у змінених умовах. Така 
властивість традиційного пояснюється сутнісною поведінкою 
людини, адже в неї завжди є потреба виходити за межі вже 
набутого досвіду, удосконалювати старе й творити нове (Е. Бал-
лер, Є. Шацький) [1, с. 127]. 

Реалізуючи завдання виховання засобами хорового співу в 
освітній практиці, необхідно враховувати сутнісні характерис-
тики традиції як культурно-історичного явища. Еволюційність 
традиції, виявляючись у стабільності й мінливості, взаємодії 
старого й нового, демонструє споконвічне оновлення буття. 
Конфліктність традицій і новацій є шляхом відбору пріоритетів, 
співзвучних настроям і потребам суспільства, хоча й таким, що 
не відповідають усталеним загальнолюдським цінностям. У цьо-
му конфлікті знаходить яскравий прояв така закономірність: чим 
більше освіта й виховання опираються на культурно-історичні 
набутки, перевірені часом, тим безболіснішим буде подолання 
конфлікту й ефективнішими стануть новостворені норми і тради-
ції (Е. Баллер, Ю. Бромлей, Е. Маркарян, Б. Піотровський, 
Ю. Терещенко, Є. Шацький, Н. Юдін та ін.). Традиція є інформа-
ційною та духовною характеристикою культури, що виражає всі 
сфери суспільного життя тією мірою, якою вони несуть у собі 
загальноприйнятний груповий і, разом із тим, соціально-
стереотипний досвід. 

На нашу думку, традиціями хорового виховання доцільно 
вважати морально-ціннісні та художньо-виконавські установки 
як досвід минулих поколінь, що виконують у співацькій 
діяльності роль поведінкових детермінант, впливаючи на якість 
вирішення поставлених мистецько-педагогічних завдань. З метою 
висвітлення основних аспектів розвитку традицій хорового 
виховання в Україні вважаємо за необхідне прослідкувати їх 
становлення від давнини до наших днів.  

Відповідно до позиції мистецтвознавців (О. Бенч-Шокало, 
А. Кречковський), які виокремили три шляхи розвитку хорового 
мистецтва в Україні (традиційно-народний, церковно-канонічний 
та світський), аналіз досвіду музичного виховання дітей у процесі 
співацької діяльності варто здійснювати з урахуванням вищеза-
значених напрямів [2, с. 88]. Для того, щоб охарактеризувати 
хорове мистецтво в історико-культурній ретроспективі його 
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становлення та подальшого розвитку, необхідно оцінити його в 
контексті національної культурної традиції. Серед важливих 
чинників, які сприяли хоровому вихованню дітей упродовж 
століть, особливе місце належить аналізу створених педагогами 
минулого навчальних посібників, підручників, методик навчання 
співу та програм із музики, що акумулюють багату виховну 
співацьку практику українського народу.  

Документально підтверджено, що накопичення досвіду 
виконавсько-хорової та музично-виховної діяльності в Україні 
розпочалося з X ст. Так, вже на той час в Київській Русі існували 
відомі церковно-співацькі школи в Києві та Чернігові, де 
здійснювалася підготовка керівників церковних хорових колек-
тивів [8]. Серед провідних ознак періоду XII – XIII ст. найбільш 
значущими були: навчання хорового співу з дитячих років; вихо-
вання вчителів музики з осередку співаків хору; багатопро-
фільність підготовки майстрів церковного співу (вимога одно-
часно бути готовим виконувати функції співака, композитора, 
вчителя співу, керівника колективу) [9]. 

Прикладом демократичних тенденцій у музичній освіті 
XIV – XVII ст. було козацьке виховання, основною ідеєю якого 
був гармонічний розвиток особистості: фізичний, інтелектуаль-
ний, морально-естетичний. Вивчення дум, історичних пісень 
було обов’язковим з метою укріплення духу майбутнього воїна, 
формування патріотичних почуттів. Навчання співам у школах 
Запорізької Січі було обов’язковим, а у деяких закладах ця дис-
ципліна займала настільки важливе місце, що самі школи номіну-
вались як школи «вокальної музики та церковного співу». Опану-
вання співацького матеріалу проводилось за двома основними 
методиками – «по слуху» (з початківцями), «по нотах» (з 
досвідченими співаками) [3]. 

Упродовж XVI – XVIII ст. в Україні набув розвитку новий 
тип школи – демократичного спрямування (Острозький куль-
турно-освітній центр, Львівська братська школа, Київська братсь-
ка школа, Києво-Могилянська колегія). Просвітницькі ідеї гума-
ністів реалізовувались у підготовці друкованих книг, що сприяло 
піднесенню грамотності, зокрема, музичної, та залученню до 
участі в освітньому процесі дітей із народу. Першими півчими 
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книгами в Україні були «Осьмогласник», «Псалтир», «Часослов», 
що мали унікальне просвітницьке значення.  

Найвищим досягненням музично-теоретичної та музично-
освітньої думки останньої чверті XVII – першої чверті XVIII ст. 
стали педагогічні праці Миколи Дилецького. Композитор збага-
тив музичну педагогіку новими типами музичних підручників 
(створив методичні посібники «Способ до заправи дітей» та 
«Граматику музикальну»), дав теоретичне і практичне обґрунту-
вання переходові педагогіки й композиторської практики на абсо-
лютну систему музичної писемності й тональну систему музич-
ного мислення, чим забезпечив включення східнослов’янської 
співацької традиції у загальноєвропейську музичну культуру.  

Документи XVII – XVIII ст. зберегли чимало свідчень про 
наявність в Україні багатьох педагогічних осередків виховання 
музично грамотних співаків, зокрема, дітей, із яких формувалися 
численні хори в соборах, монастирях, церквах [6]. Цікаво, що в 
XVIII ст. в Україні вже існувала система початкової сільської 
хорової освіти, яка забезпечувала підготовку регентів та учителів 
співу для села. Специфікою праці сільських учителів-дячків було 
постійне мандрування, що сприяло як вивченню педагогічного 
досвіду інших, так і утвердженню власного. Завдяки цьому 
з’являлися підстави для створення регіональних хорових шкіл та 
авторських методик навчання співу [4]. 

Крім приходських шкіл, семінарій і церковних хорів, 
навчання співу здійснювалося в загальноосвітніх школах – 
повітових училищах. У їх статутах зазначалося, що бажаючі 
можуть вчитися співу по суботах у післяобідній час. У сільських 
двокласних школах щоденно по закінченні уроків учні півгодини 
могли займатися співом, а вчителів зобов’язували готувати хор 
хлопчиків для недільних богослужінь. 

Суттєвим кроком у розвитку хорового виховання в Україні 
XVIII ст. стало відкриття в Глухові школи співу та 
інструментальної музики з метою підготовки для царського двору 
грамотних півчих і музикантів. Державні документи тих часів 
засвідчують високі вимоги до вчителів цього закладу. Так, 
регенти-хормейстери повинні були не тільки мати відповідні 
музичні дані, а й викладати на високому рівні: учитель мав бути 
«киевскому и партесному пению мастер», «в пении четырехглас-
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ном и партесном совершенно искусным». Кількість учнів у 
співацькому класі обмежувалась двадцятьма, відбиралися вони за 
результатами суворої перевірки голосів і музичних здібностей. 
Славу школи сформували видатні композитори: М. Березовський, 
Д. Бортнянський, М. Полторацький. 

Незважаючи на певні суперечності хорової освіти кінця 
XVIII – першої половини XIX ст., цінним було те, що учні мали 
змогу набувати вправності у співі за певною методикою, з 
використанням підручників на основі зразків вітчизняної та 
зарубіжної музики. 

На початку XX ст. музична освіта та хорове виховання 
розвивалися у контексті прогресивних зрушень кінця XIX ст. Так, 
спадкоємцем кращих методичних ідей Д. Бортнянського став 
Б. Яворський, який є одним із фундаторів диригентсько-хорової 
та загальної музичної освіти в Україні, учителем таких музи-
кантів-педагогів, як К. Стеценко, М. Леонтович, П. Козицький. 
Видатний педагог керувався базовим принципом фундаменталі-
зації хорової освіти, підкреслював зв’язок музичних знань і 
виконавських умінь. Надзвичайно корисними стали його рекоме-
ндації відносно використання в навчанні народнопісенного 
матеріалу, розвитку у студентів музичних і творчих здібностей, 
бажання професійного самовдосконалення.  

Здобутки в хоровому вихованні 1920-х рр. зумовлювались 
творчим потенціалом В. Верховинця, П. Демуцького, С. Дрімцо-
ва, О. Дзбанівського, П. Козицького, О. Кошиця, М. Леонтовича, 
Б. Лятошинського, Я. Степового, Л. Ревуцького, К. Стеценка, на 
Галичині – В. Барвінського, С. Людкевича. Їх твори для дітей і 
молоді посіли чільне місце в репертуарі учнівських хорів. 
Високий професіоналізм композиторської техніки цих митців 
значною мірою зумовлений тісною взаємодією класичних засад 
музичної творчості й досвідом народного музикування [5, с. 141]. 
Культурно-просвітницька та музично-освітня діяльність україн-
ських діячів була ефективним чинником створення не тільки 
музично-педагогічного репертуару, але й відіграла важливу роль 
у піднесенні хорового руху в Україні. Пріоритети хорового 
навчання в музичній освіти визначалися її суспільними функція-
ми та потужністю виконавської бази, де пульсувала енергія 
суспільного оновлення. Згідно з навчальними програмами з 
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музики та співів, за якими працювала українська школа  
у 30–40-х рр. XX ст., ставилося за мету всебічний музичний 
розвиток учнів, для чого поряд із завданням сформувати 
музичний смак на основі кращих зразків світової музики, надати 
достатні музично-теоретичні знання, чільне місце посідало 
завдання формувати необхідні вокально-хорові уміння й навички, 
ретельно добирати виконавський репертуар. 

У 70-ті рр. XX ст. дискусійного характеру набуло питання, 
чи повинен хоровий спів бути основою, а тим більше єдиною 
формою роботи на уроці музики. На цей час виникла необхід-
ність упровадження нової системи музичного виховання школя-
рів, ідеологом якої став Д. Кабалевський. Основним завданням 
хорового виховання дітей композитор вважав ознайомлення їх із 
світовою музичною скарбницею. У такому аспекті хорового 
виховання було проголошено гасло «Кожен клас – хор!», хоча з 
позицій сьогодення ми можемо сказати, що саме за цієї системи 
заняття співом на уроках почали втрачати педагогічний вплив.  

На розвиток соціокультурної ситуації початку 90-х рр. 
впливали кілька чинників: проголошення самостійності України, 
зміни у формах власності на засоби виробництва, комерціалізація 
життя, в тому числі мистецтва. Саме в цей період порушуються 
проблеми використання національної музично-педагогічної спад-
щини, традицій народної педагогіки, здійснюються пошуки 
шляхів музичного навчання і виховання на основі здобутків 
минулих поколінь у галузі мистецької освіти. 

Проблема пошуку шляхів, форм і методів формування 
творчої особистості цікавила багатьох науковців і практиків у 
кінці 90-х рр. XX ст. – на початку XXI ст. (С. Горбенко, П. Кічук, 
О. Лобова, О. Олексюк, Г. Падалка, Е. Печерська, С. Сисоєва, 
Л. Хлєбнікова та ін.). Нова концепція мистецької освіти дітей 
шкільного віку обґрунтовує цілісну духовно-світоглядну модель 
навчання, виховання й розвитку творчої особистості, ознаками 
якої є розвинуті здібності, потреба в перетворювальній діяльно-
сті, значний обсяг теоретичних знань і сформованих умінь, поєд-
нання аналітичного та інтуїтивного мислення, здатність і праг-
нення до життєтворчості. На жаль, варто констатувати, що в 
чинних програмах загальноосвітніх навчальних закладів «Музи-
ка» та «Музичне мистецтво» хоровому співу як традиційному та 
демократичному виду музично-виконавської діяльності учнів не 
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приділено належної уваги, і, таким чином, не надано можливості 
використання в повній мірі його виховного потенціалу [7]. 

Екскурс в історію національної музичної освіти та аналіз 
музично-виховного процесу минулого засвідчив домінування 
співу як провідного виду музичної діяльності дітей в українських 
школах, а також створив основу для визначення національних 
традицій хорового виховання дітей шкільного віку, які виявилися 
в культивуванні в молодого покоління любові до українського 
національного мистецтва на основі хорового виконання народно-
пісенних зразків; забезпеченні музично-освітнього та особистіс-
ного розвитку дитини засобами співацької діяльності; реалізації 
творчого потенціалу кожного учасника хору в процесі сценічно-
концертного та побутового хорового музикування. 

Серед актуальних завдань хорового навчання та виховання 
дітей шкільного віку було окреслено такі, як: відновлення 
провідного значення хорового співу в музичному вихованні дітей 
шкільного віку; використання оптимально можливих засобів 
культурного розвитку (інформаційних, соціальних, освітніх) для 
відновлення інтересу суспільства до дитячого хорового 
виконавства та створення дитячих хорових колективів. 
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Ольга Кузнецова 
ХОРОВОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ 

ОБЩЕЙ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
В УКРАИНСКОЙ ШКОЛЕ 

В статье рассматривается проблема воспитания учащихся подрост-
кового возраста средствами хорового пения в контексте украинских 
педагогических традиций. Освещается их сущностные характеристики и 
процесс становления, начиная с Х в. Значительное внимание уделено 
историографии, развитию хорового воспитания на пересечении двух 
тысячелетий с обозначением существующих недостатков. 

Ключевые слова: воспитание, хоровое пение, традиции, духовность, 
хоровые школы, прогрессивные тенденции, культурно-просветительская 
деятельность. 

Olga Kuznetsova 
CHORAL EDUCATION OF PUPUILS IN THE CONTEXT OF TRADITIONS 

OF GENERAL MUSICAL AND AESTHETIC PRACTICES 
IN UKRAINIAN SCHOOLS 

The problem of education teenagers by means of choral singing in the context 
of Ukrainian pedagogical traditions is considered in the article. Their intrinsic 
characteristics and the process of development are highlighted since the twelfth 
century. The author proves that, realizing the task of education by means of choral 
singing in educational practice, it is necessary to take into account intrinsic 
characteristics of musical tradition as a cultural and historical phenomenon. 
Evolutionary of tradition, appearing in stability and variability, interaction of old and 
new, demonstrates primordial updating of existence. It is generalized that traditions of 
choral education are moral values and artistic and performing installations as 
experience of past generations, they play singers who the role of behavioral 
determinants while singing, affecting the quality of solving artistic and educational 
problems. An excursion into the history of national music education and musical 
analysis of educational process of the past revealed the dominance of singing as the 
leading type of musical activity of children in Ukrainian schools; they created the 
basis for identifying national traditions of choral education of school age children that 
were relieved in cultivation of young generation’s love to Ukrainian national art based 
on choral performance of folk-song standards; music and educational and personal 
development of children by means of singing is provided; creative potential of each 
participant of the chorus in the process of scenic and concert and everyday choral 
music-making is realized. The urgent tasks of choral training and education of school 
age children are outlined as: restoration of leading role of singing in the musical 
education of children of school age; the usage of optimum possible means of cultural 
development (informational, social, and educational) to restore public interest in the 
children's chorus performance and the creation of children choral collectives. 

Keywords: education, choral singing, traditions, spirituality, choral schools, 
progressive tendencies, cultural and educational activities. 
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ЕТИЧНИЙ СКЛАДНИК КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ 

(В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ) 
 

У статті з урахуванням наукових джерел і проведеної дослідно-
експериментальної роботи на юридичних факультетах вищих навчальних 
закладів охарактеризовано комунікативні засади професійної діяльності 
юристів, окреслено етичний складник комунікативної компетентності 
майбутніх юристів, представлено етапи формування комунікативної 
компетентності майбутніх юристів у процесі вивчення спеціальних 
дисциплін, під час лекцій, практичних занять, комунікативних тренінгів. 

Ключові слова: юрист, професійна діяльність юристів, комунікація, 
комунікативна компетентність майбутніх юристів, етичний складник, 
формування комунікативної компетентності майбутніх юристів, 
спеціальні дисципліни, комунікативний тренінг.  

 
Визначальними чинниками законотворчої, правоохоронної, 

правозахисної діяльності юристів є рівень сформованості 
комунікативної компетентності, здатність приймати життєво 
важливі рішення в умовах високої психологічної напруги, уміння 
вести комунікативну взаємодію з громадянами, що відповідає 
принципу гуманності, національним і світовим професійним 
стандартам. Успішне вирішення фахових завдань значною мірою 
залежить від глибокого усвідомлення та добросовісного вико-
нання громадянського і професійного обов’язку, відповідального 
ставлення до законності та правопорядку, поваги до прав і свобод 
людини. Такі професійно важливі якості завжди цінувалися в 
юристові, а на сьогодні від дій цих фахівців значною мірою 
залежить моральне здоров’я конкретної людини і громадський 
порядок у державі. Отже, невід’ємним складником професійної 
діяльності юристів, їх комунікативної компетентності є комуніка-
тивно-етичний складник. 

У Концепції розвитку вищої юридичної освіти в Україні 
(2009) відповідно до основних принципів ООН щодо суспільної 
ролі і місця правника визначено, що юрист – це відкрита для 
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клієнта особа, яка на засадах здобутої кваліфікації та дотримання 
високих стандартів моральності та професійної етики здійснює 
діяльність, спрямовану на захист прав та законних інтересів 
клієнта з урахуванням публічного порядку держави [4]. Науковий 
інтерес становлять дослідження, в яких з’ясовано деонтологічні, 
морально-етичні аспекти юридичної діяльності (С. Алексєєв, 
О. Бандурка, І. Бризгалов, В. Горшенєв, С. Гусарев, В. Журав-
ський, О. Зайчук, О. Скакун, С. Сливка, В. Тацій, Ю. Шемшу-
ченко та ін.); обґрунтовано сутнісні характеристики професійної, 
зокрема комунікативної компетентності, особистісних якостей 
майбутніх юристів (А. Білоножко, О. Бовдир, О. Калита, О. Кося-
нова, Л. Станкевич, О. Усманова, А. Храмцова, Г. Чанишева, 
Г. Яворська та ін.).  

У межах статті з урахуванням наукових джерел охарактери-
зуємо комунікативні засади професійної діяльності юристів, 
етичний складник комунікативної компетентності майбутніх 
юристів, простежимо специфіку його формування в умовах 
педагогічного експерименту. 

Професійна діяльність юристів, як показує аналіз наукових 
джерел, – це багатогранний і багатоплановий процес, спрямо-
ваний на особистість з її фізичними і психосоціальними пробле-
мами. Завдання, які вирішують у ході професійної діяльності 
юристи, полягають у тому, щоб встановлювати межі можливої 
поведінки суб’єкта, захищати суб’єкта від протиправного втру-
чання інших суб’єктів та зобов´язувати винних до відновлення 
порушеної межі. Від юридичної консультації, рішення юриста 
значною мірою залежить доля людини, добробут сім’ї, її 
майновий стан, економічний розвиток суспільства [3, с. 41].  

Інтеграція України у світовий та європейський правовий 
простір, розвиток української державності, усвідомлення 
необхідності взаєморозуміння і співпраці з різними країнами 
світу, високий рівень потреби в міжкультурній комунікації, 
утвердження в українському суспільстві верховенства права, 
розвиток правової свідомості і правової культури громадян, 
забезпечення національної правової безпеки держави зумов-
люють відведення належного місця у структурі професійної 
діяльності юристів комунікації. Специфічними рисами правоза-
стосовчої, правоохоронної, правозахисної діяльності фахівці 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 9 

62 

вважають інституціональність комунікації, жорстку правову 
регламентацію професійної поведінки і рішень нормативними 
документами, екстремальний характер вирішення завдань, часто 
в ситуаціях конфліктної взаємодії.  

Аналіз професіограм юридичних професій (суддя, прокурор, 
адвокат, слідчий, нотаріус та ін.) [1; 2; 3; 5] дає можливість 
розглядати особистість юриста в якості професіонала, духовно-
моральної і мовнокомунікативної особистості, що володіє техні-
кою письмового й усного юридичного мовлення; уміє розробля-
ти, укладати, інтерпретувати різні юридичні тексти (закони, 
інструкції, показання, дані допитів); застосовувати закони та інші 
нормативно-правові акти; надавати кваліфіковані юридичні 
консультації; здійснювати юридичні дії (пояснювати, доводити, 
переконувати) у точній відповідності із законом (обвинувальна 
промова, захисна промова, участь у судових дебатах, мовленнєва 
ситуація допиту), активно використовує спеціальні прийоми 
впливу на людей, що відповідають правовим і етичним нормам і 
дозволяють досягати комунікативних цілей з найменшими 
часовими втратами, здійснювати правову пропаганду і правове 
виховання у сфері професійної діяльності.  

Такі важливі професійні і особистісні риси знаходять 
відображення у понятті комунікативної компетентності юриста, яке 
на основі результатів аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових 
праць (О. Калита, О. Косянова, Л. Станкевич, О. Усманова, 
А. Храмцова, Г. Чанишева та ін.) конкретизуємо так: це інтегра-
тивна характеристика особистості, що поєднує ціннісні установ-
ки, комунікативні знання, уміння, навички, здібності, які забезпе-
чують вільне володіння вербальними і невербальними засобами 
юридичної комунікації відповідно до морально-етичних норм і 
правил поведінки суб’єктів правових відносин, виконання 
адекватних комунікативних дій у певному колі професійних 
правових ситуацій. Невід’ємним складником комунікативної 
компетентності є етичний складник.  

Аналізоване міжнародне і вітчизняне законодавство, норма-
тивно-правові документи, наукові джерела і досвід викладання в 
юридичному закладі підтверджують: професійна етика має бути 
вагомим компонентом професійно-педагогічної культури і 
професіоналізму. Юрист повинен дотримуватися найвищого 
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рівня чесності, порядності, поваги гідності щодо учасників право-
вого спілкування, відчувати особисту відповідальність за свої 
вчинки, уміти критично оцінювати і здійснювати контроль за 
своєю професійною поведінкою, професійними діями, спиратися 
у своїй діяльності на закони загальнолюдських відносин, мораль-
но-цінні, професійно-етичні норми і соціально значущі моральні 
правила. Обов’язковим у професійній підготовці юристів різних 
країн є курс або іспит з юридичної деонтології або професійної 
етики. 

Етичний складник враховано нами у компонентах комуніка-
тивної компетентності юриста-бакалавра. Мотиваційно-афектив-
ний компонент включає мотиви і потреби, ціннісні орієнтації у 
здійсненні професійної комунікації, спрямованість на міжособис-
тісне спілкування, на взаємодію, прагнення до організації спілку-
вання з партнером на суб’єкт-суб’єктній, гуманістичній основі, 
розвинену емпатію, саморегуляцію. Комунікативно-інформаційний 
компонент відповідає за обмін між співрозмовниками інформа-
цією, містить мовнокомунікативні засоби культури професійного 
спілкування, культури слухання, професійної етики. Комуніка-
тивно-когнітивний компонент відображає ступінь усвідомлення 
моральних цінностей професії (професійний обов’язок, відпові-
дальність, честь, гідність, повага до прав і свобод людини), рівень 
знань юридичної термінології, психології особистості, професійного 
юридичного (вербального і невербального) спілкування, його стилів, 
бар’єрів, що виникають у процесі міжособистісного і професійного 
спілкування, знань культури професійного спілкування, професійної 
етики. Поведінково-інтерактивний компонент характеризує рівень 
реалізації засвоєних цінностей, норм, знань у ситуаціях професій-
ного спілкування, включає уміння і навички, що ґрунтуються на 
володінні комунікативною технікою (технікою спілкування), уміння 
вербальної (мовленнєво-комунікативні, риторичні, текстово-дис-
курсивні, психолінгвістичні) та невербальної взаємодії з учасника-
ми правових відносин; конструктивної поведінки в конфліктних 
ситуаціях, рефлексію і корекцію професійного спілкування.  

З урахуванням наукових досліджень і проведеної дослідно-
експериментальної роботи на юридичних факультетах Універси-
тету сучасних знань (м. Київ), Вінницької філії Університету 
сучасних знань, Української академії банківської справи (м. Су-
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ми), Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького, Київського університету управління та підприє-
мництва нами визначено критерії сформованості комунікативної 
компетентності майбутніх юристів з урахуванням етичного 
складника. В якості критерію мотиваційно-афективного компо-
нента виділено критерій ціннісно-смислової орієнтації (показ-
ники: рівень ціннісних пріоритетів і смислової орієнтації при 
здійсненні професійної комунікації, спрямованість студента на 
міжособове спілкування, взаємодію, прагнення до організації 
спілкування з партнером на суб’єкт-суб’єктній основі). Крите-
ріями комунікативно-інформаційного компонента визначено 
інформаційний (показники: рівень володіння мовнокомуніка-
тивними засобами культури мовлення, спілкування, слухання, 
професійної етики), комунікативно-когнітивного компонента – 
критерій знань (показники: рівень знань юридичної термінології, 
психології особистості, про основи юридичного спілкування, його 
стилі, бар’єри, професійну комунікативну етику і етикет; критерій 
мислення (показники: рівень комунікативної (мовної, мовленнєвої) 
грамотності, логічності, послідовності, глибини, повноти, обґрун-
тованості комунікації). Серед критеріїв поведінково-інтерактивного 
компонента виділено критерій умінь і навичок (показники: рівень 
володіння уміннями комунікативної взаємодії (моделювати і 
прогнозувати комунікацію з різними суб’єктами правових відно-
син) і критерій регуляції поведінки (показники: рівень комуніка-
тивного самоконтролю, комунікативної рефлексії, нормативність 
комунікативної поведінки). 

Аналіз освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних 
планів, навчально-методичного забезпечення спеціальних дис-
циплін, виробничої практики, узагальнення педагогічного досвіду 
засвідчив, що навчально-виховний процес загалом створює 
необхідні умови для формування комунікативної компетентності 
майбутніх юристів. Водночас застосування діагностик (опиту-
вальник «Соціально-психологічні характеристики суб’єкта 
спілкування», тест «Інтерперсональна діагностика» Т. Лірі, тести 
«Мотиви та цінності професії», мотивації вибору професії на 
основі загального рівня комунікабельності (В. Ряховський), «Тест 
на вияв рівня емпатії з різними категоріями людей» (І. Юсупов), 
«Методика визначення стратегії поведінки особистості в 
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конфліктних ситуаціях» (К. Томас), «Методика виявлення типу 
спрямованості на спілкування» (С. Братченко), «Рівень комуніка-
тивної толерантності» (В. Бойко), оцінювання самоконтролю у 
спілкуванні (методика М. Снайдера), тест «Оцінка комунікативних 
і організаторських здібностей» (Б. Федоришин та В. Синявський), 
методика діагностики рівня перцептивно-невербальної компетен-
тності Г. Розена, тест комунікативних умінь Л. Міхельсона), 
результати виконання комунікативно-рефлексивних, ситуаційних 
завдань засвідчили переважання у студентів середнього і низького 
рівнів сформованості комунікативної компетентності за всіма 
критеріями, труднощі у професійному спілкуванні, недостатнє 
володіння ними юридичною технікою, технікою аргументації.  

З метою ефективного формування комунікативної компе-
тентності, його етичного складника у процесі дослідно-експери-
ментальної роботи залучали студентів до виконання професійних 
завдань, орієнтованих на формування механізмів мислення, 
розвиток комунікативних здібностей, рефлексивної сфери 
особистості.  

На мотиваційному етапі (1 курс) пріоритету надавали 
формуванню у студента позитивної мотивації до набуття профе-
сійних комунікативних знань, цінностей професії і професійного 
юридичного спілкування. У процесі викладання української 
мови (за професійним спрямуванням), теорії держави і права, 
юридичної деонтології у межах модулів і тем «Мова і право», 
«Юридична герменевтика», «Юридична діалогіка», «Мовлення як 
джерело інформації про особистість» акцентували увагу на 
специфіці професійного юридичного спілкування, професійної 
етики юриста, труднощах вербального і невербального спілкуван-
ня. Оволодінню студентами способами колективної праці, опану-
ванню основ мистецтва спілкування, формуванню особистісних 
якостей сприяла позааудиторна робота (ігри, вікторини, конкурс 
на кращу промову, інсценування творів відомих письменників, 
предметні тижні циклових комісій, навчальні екскурсії, урочисті 
заходи («День Конституції України», «День юриста», «Шануємо 
ветеранів» та ін.)). 

На практично-діяльнісному етапі (2-3 курс) у процесі 
вивчення спеціальних дисциплін («Конституційне право Укра-
їни», «Цивільне й сімейне право», «Кримінальне право», 
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«Цивільно-процесуальне право», «Кримінально-процесуальне 
право»), опрацювання тем і питань «Особливості використання 
мовних засобів у кримінальному, цивільному судочинстві», 
«Мовленнєві стратегії і тактики у юриспруденції», «Юридичний 
діалог», «Лінгвістична конфліктологія», «Мовленнєва толерант-
ність», «Лінгвістична експертиза», «Техніка постановки питань» 
особливу увагу було приділено застосуванню інтерактивного 
навчання, що передбачає діалогову взаємодію учасників комуні-
кативної діяльності, відпрацювання комунікативних умінь і 
навичок у різних професійних ситуаціях, формування вмінь 
самоконтролю й самоаналізу комунікативної поведінки. З метою 
формування умінь активного слухання і розуміння співроз-
мовника, правильної постановки запитань, поглиблення уявлень 
про окремі статті законодавства проводили тренінг стресо-
стійкості, основу якого складали рольові ігри, що імітують 
професійні ситуації (у формі юридичної консультації, судового 
засідання, проведення переговорів). 

Творчий етап (4 курс) був спрямований на забезпечення 
діалогової взаємодії учасників комунікативної діяльності на 
основі суб’єкт-суб’єктних відносин; залучення студентів до 
правової просвітницької роботи з різними категоріями громадян; 
вивчення спеціальних дисциплін на засадах міжпредметної інте-
грації, вдосконалення комунікативних знань, умінь і навичок, 
творчий підхід до виконання завдань під час юридичної клініки і 
виробничої практики.  

Інтегрований курс «Судова риторика» спрямовували на 
формування у майбутніх юристів умінь визначати тему, ідею, 
мету, завдання, жанр, стиль висловлювання, виступу, діалогу, 
здійснювати відбір цитат, прикладів, складати план, текст про-
мови, упорядковувати аргументи і докази, добирати точні, 
образні, переконливі мовні засоби для вираження думки, 
використовувати засоби логіко-емоційної виразності (наголоси, 
темп, інтонацію, паузи, тон голосу), невербальні засоби (рухи, 
позу, жести, міміку), володіти мовленнєвим апаратом (дихання, 
голос, дикція). Практичні заняття проводили як тренінг вербаль-
ної публічної комунікації, що спрямовували на розвиток усно-
мовних навичок професійної комунікації: умінь чітко, конкретно, 
зрозуміло, лаконічно, доцільно процесуально формулювати 
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питання, уважно слухати відповіді, за допомогою питань уточ-
нювати, з’ясовувати окремі деталі (роль слідчого), умінь вести 
діалог, дискусію, суперечку, допит, дотримуючись особливостей 
комунікативної поведінки (тактовності, об’єктивності, толерант-
ності) (роль судді), умінь і навичок, необхідних для проведення 
ефективного консультування і вибудови взаємостосунків між 
юристом і клієнтом (юрисконсульт). 

Використані діагностичні методики переконали, що така 
робота сприяє формуванню компонентів комунікативної компе-
тентності майбутніх юристів. Вони характеризувалися високим 
рівнем розвитку мотивів і потреб у здійсненні професійної 
комунікації, прагненням до організації спілкування з партнером 
на суб’єкт-суб’єктній, гуманістичній основі, розвиненою емпатією 
та рефлексією; володіли мовнокомунікативними засобами мовної 
культури, культури спілкування, культури слухання, поводили 
себе відповідно до моральних норм співтовариства. Під час 
виробничої практики студенти володіли емоційною стійкістю, 
уміннями слухати, переконувати, цілісно використовували 
вербальні і невербальні засоби професійного спілкування.  

Отже, професійна діяльність юристів – це багатогранний і 
багатоплановий процес, спрямований на особистість з її фізични-
ми і психосоціальними проблемами. Центральне місце у струк-
турі професійної діяльності юристів займає комунікація, а 
володіння комунікативною компетентністю є пріоритетним. Значне 
місце у структурних компонентах комунікативної компетентності 
майбутніх юристів посідає етичний складник, що передбачає усві-
домлення моральних цінностей професії (професійний обов’язок, 
відповідальність, честь, гідність, повага до прав і свобод люди-
ни), культуру професійного юридичного (вербального і невербаль-
ного) спілкування, культуру слухання. Дослідно-експерименталь-
на робота на юридичних факультетах кількох вищих навчальних 
закладів із метою ефективного формування комунікативної 
компетентності, його етичного складника засвідчила якісні зміни. 
Студенти характеризувалися високим рівнем розвитку емпатії, 
комунікативного самоконтролю, комунікативної рефлексії, 
успішно виконували соціально-професійні ролі юриста у процесі 
комунікативної взаємодії, аналізували і моделювали професійно 
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орієнтовані ситуації, а отриманий досвід використовували під час 
виробничої практики та роботи в юридичній клініці. 
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Людмила Насиленко 

ЭТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 

(В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА) 

В статье на основании научных источников и проведенной эксперимен-
тальной работы на юридических факультетах высших учебных заведений 
охарактеризованы коммуникативные основы профессиональной деятельности 
юристов, этический компонент коммуникативной компетентности будущих 
юристов, представлены этапы формирования коммуникативной компетент-
ности будущих юристов при изучении специальных дисциплин, во время лекций, 
практических занятий, коммуникативных тренингов. 

Ключевые слова: юрист, профессиональная деятельность юристов, 
коммуникация, коммуникативная компетентность будущих юристов, 
этический компонент, формирование коммуникативной компетентности 
будущих юристов, специальные дисциплины, коммуникативный тренинг.  

 
Ludmila Nasilyenko 

THE ETHICAL COMPONENTS 
OF FUTURE LAWYERS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE 

(IN TERMS OF EDUCATIONAL EXPERIMENT) 

In the article the communication principles of lawyers’ professional activity are 
described; the ethical component of lawyers’ communicative competence is outlined, 
and the specifics of its formation in terms of pedagogical experiment are mentioned. It 
is proved that the professional activity of lawyers is a multidimensional process 
dedicated to the personality and his physical and psychosocial problems. Central 
position in the structure of lawyers’ professional activity is taken by communication 
and possession of communicative competence is a priority. 
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It is determined that among the structural components of lawyers’ 
communicative competence an important place takes ethical component, that provides 
awareness of the moral values of the profession (professional duty, responsibility, 
honor, dignity, respect for human rights and freedoms), professional legal culture 
(verbal and nonverbal) of communication, culture of hearing. It is done the overview 
of the experimental work at the law faculties of several higher education institutions 
for the effective formation of communicative competence, its ethical component. It is 
noted, that in the classroom with special subjects students were attracted to perform 
professional tasks, focused on the formation mechanisms of thinking, the development 
of communication skills, reflective sphere of a personality. Some practical exercises 
were conducted in the form of communication training, the content of which 
corresponded to the content of the main components of lawyers’ communicative 
competence.  

Based on diagnostic techniques it is made a conclusion that such work 
contributes to preparing students for practical training, students’ participation in the 
legal clinics. 

Keywords: lawyer, professional lawyers’ activity, communication, 
communicative competence of future lawyers, ethical component, formation of 
communicative competence of future lawyers, specialized disciplines, communication 
training. 

Одержано 12.11.2014 р. 
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МИСТЕЦТВО І ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ  
 

 

УДК 398(474.5):27-312.47             Aušra Kairaitytė, 
м. Каунас (Литва) 

 

MERGELĖS MARIJOS APSIREIŠKIMŲ TRAKTUOTĖ 
LIETUVIŲ FOLKLORE 

 
У статті йдеться про явища зцілення Дівою Марією в литовському 

народному фольклорі. На основі аналізу поетичних і музичних текстів, 
народних легенд, вертепних вистав автор класифікує жанри духовної 
литовської творчості за двома напрямами: прямого контакту людини з 
Дівою Марією та її безпосередня допомога, коли її божественна сутність 
проявляється через уплив на певні об’єкти, залишаючи на них відбитки 
(зображення, знамення тощо). Наслідком другого типу контакту є 
побудова каплиць, церков, храмів на тих освячених Дівою місцях, де вона 
побувала. Проте обидва напрями мають і спільне: у традиціях 
литовського фольклору Діва Марія з’являлася лише тоді, коли її кликали 
щирою молитвою або коли вона бачила великі страждання відданих їй 
християн.  

Ключові слова: Діва Марія, фольклор, музика, легенда, явище, 
Божественне начало. 
 

Straipsnio objektas yra tautosakos tekstai, daugiausia liaudies 
legendos, pasakojančios apie Mergelę Mariją. Siekiama atskleisti 
Dievo Motinos apsireiškimų traktuotę lietuvių folklore. Pagal Marijos 
apsireiškimo būdą legendos yra skirstomos į dvi pagrindines grupes: 
1) legendas, pasakojančias apie tiesioginį Marijos pasirodymą žmogui 
ir 2) legendas, kuriose Marijos galia reiškiasi per tam tikrus objektus, 
t. y. stebuklingais laikomus paveikslus ir kt. 

Tiesiogiai žmogui pasirodžiusi Dievo Motina prašo skleisti 
tikėjimą, melstis, tam tikroje erdvėje pastatyti kryžių ar maldos 
namus. Legendose apie liaudyje stebuklingais laikomus paveikslus 
pabrėžiamas jų išskirtinumas, ypatingumas,  nurodoma, kokių malonių 
ir pagijimų prie jų meldžiantis galima sulaukti. 

The object of this article is folklore texts, mostly folk legends 
about Virgin Mary. The aim is to reveal the treatment of the narratives 
about the apparitions of Mary in Lithuanian folklore. According to the 
way of apparition, two text groups are divided into: 1) legends about 
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direct apparition to people and 2) legends about sacred images of the 
Blessed Virgin Mary in folklore. During the direct apparitions to 
people, Mary asks to pray, to believe, to build a wooden cross or 
chapel. In legends about the sacred images of Mary, their singularity 
is mentioned, different graces and miraculous recoveries from Our 
Lady are expected. 

Įvadas. Lietuvoje daugelis pasakojimų apie Mergelės Marijos 
apsireiškimus plinta per folklorą. Pasakojimų apie juos galima rasti 
legendose, padavimuose, liaudies dainų fragmentuose ir kituose 
tautosakos žanruose. Straipsnyje didžiausias dėmesys skiriamas 
legendoms. Anot folkloristo Leonardo Saukos, tiek lietuvių, tiek 
daugumos Europos šalių legendos yra krikščioniškos tematikos 
kūriniai, kuriuose pasakojama apie Kristų, Dievo Motiną, apaštalus, 
šventuosius ir kankinius, bažnyčias, stebuklingas vietas, religinius 
principus ir normas [1]. Lietuvių folkloristikoje legendos yra 
priskiriamos sakytinės tautosakos rūšiai – sakmėms,  kurios nuo 
pasakų skiriasi savo santykiu su vaizduojama tikrove. Legendose 
gausu stebuklingų antgamtinių elementų, kurie suvokiami kaip tikri 
istorinio laiko įvykiai, šventos istorijos, susijusios su dabartinėmis 
religijomis ir turinčios išskirtinę reikšmę jas išpažįstančiose 
bendruomenėse [2]. Straipsnyje nesiekiama pagrįsti legendų apie 
Marijos apsireiškimus tikroviškumo, taip pat nekeliamas stebuklingais 
laikomų paveikslų ar liaudyje paplitusių pasakojimų oficialaus 
pripažinimo Katalikų Bažnyčioje klausimas. Kartu nesigilinama į 
oficialiąją Katalikų Bažnyčios mariologiją. Nagrinėjamos legendos 
yra traktuojamos kaip žodinė liaudies kūryba, atskleidžianti savitą 
žmogaus supratimą apie jį supantį pasaulį, patiriamus įvykius bei 
išpažįstamą religiją. 

Dalis straipsnyje pristatomų tekstų Bronislavos Kerbelytės 
pasakojamosios tautosakos kataloge yra priskiriami legendų žanrui. 
Reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad tautosakos tekstų priskyrimas 
legendų žanrui gali būti problemiškas. Legendos, susijusios su 
konkrečiomis vietomis, su bažnyčiomis, paveikslais, prie bažnyčių, 
koplyčių esančiais šaltiniais, upeliais, akmenimis, priskirtinos 
padavimų žanrui. Tyrinėtojai bando iš naujo pažvelgti į legendomis 
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vadinamus religinius pasakojimus. Akcentuojama, kad «religiniuose 
pasakojimuose atsispindi religinė žmogaus patirtis, individualūs 
jausmai, veiksmai ir išgyvenimai, asmeninio santykio su Absoliutu 
suvokimas» [3]. Straipsnyje keliama ši problema: kaip liaudyje yra 
suvokiamas ir interpretuojamas krikščioniškosios religijos personažas 
– Mergelė Marija – ir kaip yra traktuojami Dievo Motinos 
apsireiškimai lietuvių folklore. Iki šiol į folkloro kūrinius, kuriuose 
dominuoja pasakojimai apie Marijos apsireiškimus, ypač į legendų 
žanrą išsamiau pažvelgta nebuvo. 

Tyrimo objektas – tautosakos tekstai, kuriuose pasakojama apie 
Dievo Motinos apsireiškimus. Tyrime naudotasi Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštynu bei publikuotais 
lietuvių tautosakos tekstais. 

Straipsnio tikslas yra apžvelgti Marijos apsireiškimų traktuotę 
lietuvių folklore, galinčią padėti geriau suvokti liaudiškąjį Marijos 
paveikslą. Uždaviniai – 1) supažindinti su tautosakos tekstais, 
pasakojančiais apie apsireiškimus; 2) sugrupuoti tekstus; 3) išskirti 
galimus Dievo Motinos apsireiškimo tikslus, išryškėjančius 
nagrinėjamuose folkloro kūriniuose. 

Metodai – aprašomasis, analizės.  Prielaida – liaudyje 
susiformavo savita Mergelės Marijos apsireiškimų traktuotė, kurios 
savotiškumą liudija lietuvių folkloro kūriniai. 

Mergelės Marijos apvaizda. Lietuvių pasakojamojoje tautosakoje 
galima aptikti tekstų, kalbančių apie tiesioginį žmogaus susitikimą su 
Mergele Marija. Dažnai šis susitikimas yra įvardijamas «pasirodymo», 
«apsireiškimo», «regėjimo» terminais. Žmogui pasirodžiusi Marija 
siekia perteikti kokį nors prašymą, pavyzdžiui, viena legenda pasakoja 
apie berną, kuris, miegodamas kluone,  netikėtai pamato šviesą ir 
supranta, kad jam tikriausiai pasirodė Švenčiausia Panelė. Ji paprašo 
piliakalnyje pastatyti kryžių. Bernas šį atsitikimą papasakoja savo 
šeimynai, tačiau iš jo yra juokiamasi. Tuomet Marija ateina antrą, 
trečią kartą ir ima priekaištauti bernui, kodėl jis nepastato kryžiaus, ir 
iš berno sodo išlaužta obels šakele pažymi vietą, kurioje tas kryžius 
turėtų stovėti: Na, aš dabar iš tavo sodo šakų išlaušiu obelės i ryt rytą 
nuveisi i rasi. Ten, kur unkiša, tai ti kryžių statytie. Nuvėjo, kaip tiktai 
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– basos būta i šakelė yra iš jo sodo. Tai tadu tų kryžių padarė tas 
bernas. Nė obliuotas, nė nieko, šakotas. Tai naktį pastatė kryžių“ [4]. 

Matyti, kad bernas, tarsi atsižvelgdamas į šeimos reiškiamą 
pašaipą, neskuba vykdyti Dievo Motinos prašymo. Tačiau po trečiojo 
regėjimo jis elgiasi taip, kaip jam liepiama, ir pastato kryžių. Berno 
suvokimu, matytas Mergelės Marijos apsireiškimas leidžia jį 
savotiškai išskirti iš nepatikėjusiųjų apsireiškimu. 

Pažvelgus į erdvę, kurioje turėtų stovėti kryžius, galima 
pastebėti, kad piliakalnis yra aukšta vieta. Tokiu atveju čia esantis 
kryžius galėtų būti pastebimas iš toli. Kita vertus,  kalnas mitiniame 
mąstyme gali būti traktuojamas kaip „pasaulio centras“. Vietos 
pasirinkimas yra neatsitiktinis veiksmas, atspindintis erdvės 
sakralizacijos procesą. Apsireiškimo erdvės sakralumas pabrėžiamas 
legendoje, pasakojančioje apie apsireiškimą Šimonių miške. Čia trims 
miške paklydusiems ir išsigandusiems vaikams apsireiškusi graži 
ponia prašo jų visiems pranešti, kad apsireiškimo vieta amžiams liko 
šventa ir joje derėtų pastatyti maldos namus:  Vieną dieną trys Šilinio 
vaikai: Bernardas – 14 m., Margarita – 12 m. ir Jurgis – 8 m. išėjo 
grybauti ir paklydo. Išsigandę vakaro tamsoje, pradėjo melstis. Staiga 
jie pamatė neįprastą šviesą ir gražią Ponią. Staiga pasigirdo malonus ir 
švelnus motiniškas balsas: «Vaikučiai, nebijokite. Ši vieta amžiams 
liko šventa. Pasakykite visiems, kad šioje vietoje pastatytų maldos 
namus, o aš laiminsiu visą kraštą. Kaip šio medžio šakos įsišaknijusios 
į visas puses, taip aš savo dovanas dalysiu visiems iš šios vietos, kam 
jos bus reikalingos» [5]. 

Lyginant minėtas legendas galima pastebėti, kad vienu atveju 
Mergelė Marija prašo pastatyti kryžių sakralioje erdvėje – ant 
piliakalnio, o kitu – miške. Miškas stebuklinėse pasakose yra 
suvokiamas kaip tarpinė erdvė, jungianti savą ir svetimą (nesaugų) 
pasaulius. Susidaro įspūdis, jog būtent Mergelės Marijos 
apsireiškimas paklydusiems vaikams nesaugią miško erdvę paverčia 
sakralia. Abiem atvejais Mergelė Marija tiek kryžių, tiek maldos 
namus prašo pastatyti ne žmogaus gyvenamoje, o nesukultūrintoje, 
nesaugioje erdvėje. 
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Galima spėti, kad prašymas tam tikroje erdvėje pastatyti kryžių 
ar maldos namus yra siejamas su sakralios vietos pažymėjimu ir turi 
religingumo sklaidos tikslą. Pastarasis tikslas gali atsispindėti 
legendose, kurios atsirado ir ėmė plisti Sovietų okupacijos metais. 
Tokiose legendose apsireiškusi Dievo Motina prašo melstis, skelbti 
jos žodžius. Pavyzdžiui, Skiemonių parapijoje, Janonių kaime, Marija 
apsireiškė devyniolikmetei merginai. Švč. Mergelė prašo 
penktadieniais nevalgyti mėsos, kalbėti poterius, skelbti jos žodį 
tikintiesiems. Mergina stebisi, kodėl Marija pasirodo ne kunigams, 
vyskupams ar maldingiems žmonėms, o jai – menkai dulkelei 10. 
Galbūt taip bandoma priartėti prie paprasto žmogaus, siekiama skatinti 
bei stiprinti žmonių tikėjimą. Suodžių vienkiemyje Anelės 
Staugaitytės-Matjošaitienės namuose apsireiškusi Švč. Mergelė Marija 
taip pat prašo melstis: «Melskitės, melskitės, melskitės! Ypač 
kalbėkite rožinį už paklydusius žmones, kad jie pasitaisytų. Žinokite, 
kad čia buvo Marija. Jai ištarus tuos žodžius, iš jos pasklido spinduliai 
į visas puses, ir ji pasitraukė» [6]. 

Labai dažnai tautosakoje pats žmogus kreipiasi į šventuosius, 
Dievą ar Mergelę Mariją ko nors prašydamas. Prašymo momentu jis 
nuoširdžiai meldžiasi ir, aišku, laukia atitinkamų Dievo Motinos 
veiksmų. Legendomis teigiama, kad Marija išklauso maldas ir suteikia 
pagalbą, o už šį veiksmą derėtų atsilyginti maldomis. Pavyzdžiui, 
neturinti ko valgyti moteris, tikėdamasi gauti kokį nors darbą, 
šventoriuje meldžiasi Marijai, kad galėtų užsidirbti duonai. Grįžusi 
namo ant staliuko randa pusę kepalo dar šiltos duonos. Paaiškėja,  kad 
duonos atnešė pažįstamos moterys ir liepė melstis. Moteris nudžiunga 
ir su ašaromis meldžiasi Marijai, kad ji išklausė maldų: 

Vieną kartą, jau Papilei gyvendama, Špitolū, neturėjau ko 
bevalgyte. Senai nebibuvau  valgius dunelis. Vieną vakarą nuėjau ont 
šventoriaus pas Marijų (ten Liude  yra pastatyto). Tap melduos, tap 
melduos, prašau Marijos, kad kap norint duotų mon darbą, kad 
užsidirbčiau duonelis. Čistai jau sutemo. Grįžtu į trobą. Nugi, veizu, 
ont moną staliuką padetas pose kepalo dar visai šiltos dunos. Bijau 
valgyte. 
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Gal sakau, kas nors čia svetimims atneše, nes mat buvom tris 
moteriškos. Lauku, kol anos pareis. Parėjo viena, sako: «Daujotiene, 
tau atneše tokia su pažįstama moteriška dunos, leipe tau melstis». Kap 
aš nudžiugau, su ašaromis meldžiaus į Marijų, kad ana mona maldos 
išklause (Tas įvyko 1936 m. gegužės mėn.). 

Legendoms apie Marijos apsireiškimus būdinga tai, kad žmogus, 
pamatęs neįprastą įvykį, labai dažnai išsigąsta, pabėga arba puola ant 
kelių ir ima melstis: Aš visą tai pamačiusi persigandau. <...> Aš 
pasiėmiau rožančių ir einu. Kai priėjau iki klojimo kampo, man 
pasidarė baisu. Tada aš ėmiau kalbėti rožančių ir taip kalbėdama ėjau 
tolyn į tą vietą, kur vakar. Priėjusi šulinį, aš staiga pamačiau Švč. 
Mariją ir iš karto puoliau ant žemės ir keliais artėjau prie jos [7]. 

Apsireiškusi Marija gali palaiminti žmones, o palaiminusi 
dingsta: «Marija dar valandėlę pastovėjo ir palaiminusi žmones 
pranyko iš akių»; «Marija pakėlusi ranką juos palaimino»; «Ir Ji, 
iškėlusi virš mano galvos rankas, dingo» [8]. 

Tradicijoje galima rasti užuominų, sakančių, kad žmonės 
Mergelės Marijos apsireiškimu netiki, o regėjimai yra traktuojami 
kaip netikras įvykis. Štai Rokiškio r. 1960 m. užrašytas toks teiginys: 
«Brolis mirė 14 metų. Jam vis rodėsi šventieji, Panelę švenčiausią 
matydavo. Tai jam protas turbūt maišėsi» [9]. Matyti, jog pasakotojo 
asmeninė nuostata rodo, jog nekasdieniniai, neįtikėtini įvykiai yra 
vertinami atsargiai. 

Liaudies suvokimu, įrodymu, kad apsireiškė Marija, gali tapti 
pėda, palikta akmenyje. Toks akmuo laikomas stebuklingu, 
pavyzdžiui, P. Tarasenkos teigimu: Gelvonių miestelyje (Širvintų r.) 
bažnyčios šventoriuje esančios koplyčios sienoje yra dar XVIII a. 
įmūrytas akmuo su «Mergelės Marijos pėda». Pasakojama, kad prieš 
300 metų nežinoma maldinga dvarponė važiavusi į Vilnių. Kelyje 
miške ją  užklupusi naktis. Nakties metu jai apsireiškusi Dievo 
Motina, kuri stovėjusi ant akmens ir palikusi jame savo pėdos 
atspaudą. Skuodiškyje prieš didįjį marą apsireiškusi Marija akmenyje, 
ant kurio stovėjo, taip pat paliko pėdas. Padavime apie Mitkiškių 
akmenį pasakojama, kad tuo metu, kai Marija vaikščiojo žemėje, 
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akmenys buvo minkšti, todėl Mitkiškių akmenyje liko jos ir mažo 
vaiko pėdos. 

Apsireiškusi Marija nebūtinai palieka pėdas akmenyje. Sakoma, 
kad Papiškėse (Eišiškių  r.) yra pieva ir didelis akmuo. 1941 m. 
šešiolikmetis berniukas ten ganė karves. Kartą jis pradėjo rėkti ir 
puolė ant kelių, užlipęs ant akmens kalbėjo, kad čia pasirodė Dievo 
MoMergelės tina. Žmonės ėmė berniuką laikyti šventu, o į 
apsireiškimo vietą buvo vežamos aukos, pinigai. 

Taip pat pažymima, kad vandeniu nuo akmens galima akis 
išgydyti, karklų žievėmis – dantis. Legendoje galima įžvelgti 
liaudiškojo pamaldumo Mergelei Marijai apraiškas. Apsireiškimą 
matęs berniukas imamas laikyti šventu, parodoma, kad apsireiškimo 
vieta yra lankoma, kartu pateikiamos liaudies medicinos žinios. 

Dažnai apsireiškimą matę žmonės patys spėja, kad tai galėjusi 
būti Marija, kitu atveju pati Marija pasisako, kas ji tokia esanti. 
Mergelė Marija dažniausiai pasirodo paprastam kaimo žmogui – 
bernui, merginai, vaikams, moteriai. Galbūt šiuos žmones Marija 
pasirinko neatsitiktinai. Atrodo, bernas, moteris, vaikai gali tarsi be 
jokių įsipareigojimų, laisviau priimti tai, kas neįprasta, nekasdieniška. 
Kita vertus, galima įžvelgti socialinį aspektą – Marija pasirodo 
neaukštą statusą visuomenėje turintiems žmonėms. Vienu ar kitu 
atveju apreiškimą matę asmenys tampa išskirtiniai, jie gali būti 
laikomi tarpininkais, tiesioginio ryšio su Marija liudininkais ir jos 
valios vykdytojais [10]. 

Stebuklingi Mergelės Marijos atvaizdai. Dievo Motinos galia 
gali reikštis per tam tikrus objektus. Šiai grupei priskiriamos legendos, 
kuriose pasakojama apie liaudyje stebuklingais laikomus Švč. 
Mergelės Marijos paveikslus, kabančius bažnyčiose ar namuose, taip 
pat – Marijos statulas. 

A. Kajackas pažymi, kad XVII–XVIII amžiais visoje Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje pradėti garbinti Trakų, Šiluvos, Žemaičių 
Kalvarijos, Tverų, Linkuvos, Kazokiškių ir daugelio Vilniaus 
bažnyčių Marijos paveikslai. Žodinėje tradicijoje galime aptikti 
legendų apie Plungės Lurdo Marijos statulą, stebuklingus Tverų, 
Vilniaus Aušros Vartų Motinos, Kazokiškių ir kitus paveikslus, 
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padavimų apie Trakų bažnyčios išgelbėjimą, dainų apie Kalvarijos 
bažnyčią ir kt. Pavyzdžiui, karinėse-istorinėse dainose kalbama apie 
Kalvarijos miesto bažnyčios išgelbėjimą. Antai dainoje «Tu balta 
lelija“ bažnyčią apsaugo Marija, kuri, stovėdama tarp bokštų, iš savo 
rankų „leidžia daug stebuklų“: „Pro bažnyčios bokštus / Baisūs šūviai 
ėjo, / O tarpe tų bokštų / Panelė stovėjo. // Ji iš savo rankų / Daug 
stebuklų leido, / Kol kulkos nekliudė / Jos švenčiausio veido» [11]. 

Padavime «Apie Tverų pavadinimo kilmę» aiškinama Tverų 
miesto pavadinimo kilmė. Sakoma, kad Marijos paveikslą rado 
tvoroje, todėl taip jį ir pavadino: «Kada Tvera užsedeg. I bov ta 
Marijuos paveiksls tuoks. I ton paveiksl rad tvuoruo. I pramin 
Tveras» [12]. 

Kitame tekste sakoma, kad paveikslas buvo pakabintas 
kambaryje ir ten apsireiškė Marija. Tuomet paveikslas imtas laikyti 
stebuklingu ir pakabintas Tverų bažnyčioje. Tekstuose apie Tverų 
bažnyčios paveikslą Marija tiesiogiai nebendrauja su žmogum, jos 
apsireiškimo tikslas lieka neaiškus. Esminis dėmesys sutelkiamas į 
pasakojimą apie paveikslą ir apsireiškimo faktą, kuris ir suteikia 
paveikslui ypatingą reikšmę. Lietuvių folkloro tekstuose gali būti 
akcentuojamos apsauginės Marijos atvaizdo galios, pavyzdžiui, 
padavime apie ežerus teigiama, jog Švenčiausios Panelės paveikslas, 
kabantis Trakų bažnyčioje, išgelbėjo bažnyčią nuo vandens: Mano 
motina pasakoja, kad kadaise ežerai kėlėsi ir su žuvimis, su vandeniu 
ėjo. Trakuose būtų visas miestas užlietas, bet Panelė švenčiausia 
Trakų bažnyčioj atgynė. Ir miestas liko išgelbėtas, tik aplink vanduo. 

Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslas garsėja stebuklais, ypač 
stebuklingais pagijimais. Trakų klebonas Simonas Mankevičius 
1645 m. spaudoje paskelbė 23 stebuklingus įvykius prie Trakų Švč. 
Mergelės Marijos paveikslo, pavyzdžiui: 1643 m. vienas berniukas 
ežere paskendo ir tik po 2 valandų buvo sužvejotas ir ištrauktas ant 
kranto be gyvybės žymių. Tėvai, nerasdami jokios pagalbos kitur, 
maldoje pavedė jį Trakų Dievo Motinai, ir vaikas staiga atgijo [13]. 

Motyvas, kai šalia stebuklingu laikomo Dievo Motinos paveikslo 
yra prašoma pagyti nuo sunkių ligų, yra būdingas legendoms apie Švč. 
Mergelės Marijos paveikslus, pavyzdžiui,  pasakojama, kad 
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Kazokiškėse daug kam yra pasirodžiusi stebuklingoji Dievo Motina. 
Moterys, ligoniai eina keliais altoriaus link, meldžiasi stebuklingam 
Kazokiškių Dievo Motinos paveikslui. Legendose gali būti 
pasakojama, kad Marijos paveikslas tarsi atgyja ir praneša gerą žinią. 

Vienoje legendoje teigiama, kad moteris, melsdamasi 
Palaimintosios Mergelės atvaizdui, kabančiam Vilniuje, Jėzuitų 
kolegijos Šv. Jono parapinėje bažnyčioje, prašo išgelbėti mirštantį 
vaiką. Motinai besimeldžiant, balsas iš švento Dievo Motinos 
paveikslo pusės praneša, jog vaikas nemirs, nes pavojaus ir mirties jau 
yra išvengęs. Ne visuomet Marijos pasirodymą galima interpretuoti 
kaip teigiamą ženklą. Vienoje legendoje teigiama, kad Marijos 
paveikslas pasirodė danguje, karo lauke. Šį įvykį mačiusieji suklaupė, 
tačiau priešas juos visus paėmė į nelaisvę: Jis [uošvis] pasakoja da, 
kad kaip berns buva, kaip užpuola, pasirode panela  švinčiausia, 
paveikslas, visas jų dalinys suklaupe, i kas ten taip galėja padaryt, 
jeigu jie tuo momentu suklaupe žiūrėt un dungaus tą abrozą, a paskui 
priešas kaip dave jiem, kaip dave jiem iš kulkosvaidžia, iš patrankų, 
visus išdauže, ir paime plienan maną tų uošvį, gyvena plieni gal 
kokiuos porą metų, nu, ir grįža. Jeigu jis meluoji, tei ir aš 
meluoju [14]. 

Legendoje apie stebuklingą Vilniaus Aušros Vartų Motiną 
pasakojama, kaip ji padėjo berniukui, kurį bažnyčioje naktį užpuolė 
mirusiųjų kaulai. Nuo to laiko mirusiuosius imta laidoti ne bažnyčioje, 
o kapinėse, ir Marijos paveikslas imtas laikyti stebuklingu. Taigi taip 
legendoje bandoma paaiškinti naujo papročio atsiradimą – 
mirusiuosius imta laidoti kapinėse. Marijos stebuklų galia 
atskleidžiama tęsiant pasakojimą. Sakoma, kad Aušros Vartų Dievo 
Motina atsiliepia į žmonių maldavimą ir, išėjusi iš bažnyčios, išgelbsti 
degantį Vilniaus miestą: Tada antrą kartą Motina Švinčiausia stebuklų 
padarė. Kaip sužinojo žmonės, kad jį tų stebuklų padarė, tai jie jų 
garbino, ir skaitė visur, kad ji jau stebuklinga. Tai kap užsidegė 
Vilniaus miestas, tai tada pradėjo visi žmonės šaukti:– Matka boska 
ostrobramska, ratuj nas! 

Taigi ji išėjo iš bažnyčios an ūlyčios, an gatvės, iškėlė savo 
rankas – reiškia, nutilo visas tas ugniagesys ir padarė tokių stebuklų. Ir 
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dabar jį vertina nuog to laiko, visi laiko jį stebuklingu 33. Marija gali 
išgelbėti ne vien degantį Vilnių, bet ir apsaugoti Aušros Vartų 
paveikslą. Dviejuose legendos variantuose sakoma, kad prieš karą 
nepažįstamas rusas atnešė storą žvakę ir paprašė zakristijono, kad jis 
be paliovos ją degintų. Zakristijonas pastatė žvakę prie Panelės 
Švenčiausios paveikslo, o atėjus nakčiai užmigo. Miegodamas išgirdo 
griežtą balsą, liepiantį keltis ir užgesinti žvakę. Kai žvakė buvo 
užgesinta, joje rado parako. Paaiškinama, kad miegantį zakristijoną 
įspėjo Švenčiausioji Panelė ir taip išgelbėjo paveikslą [15]. 

Kitoje legendoje pasakojama, kad vagis, norėjęs pavogti Aušros 
Vartų Marijos paveikslo brangenybes, yra nubaudžiamas netikėtai 
atgijus pačiam Aušros Vartų Marijos paveikslui: Užlipęs ant altoriaus, 
nuplėšęs uždangą, kuriuo buvo paveikslas pridengtas, ir norėjęs 
nulupti rūbelį ir kitas brangenybes. Kad ir kaip stengęsis, tačiau ne tik 
kad negalėjęs rūbelio nuplėšti, bet negalėjęs net nukabinti nė vieno 
laisvai kabančių votų. Kažkokia nematoma jėga juos prikalus prie 
paveikslo. Matydamas negausiąs didelio lobio, išsitraukęs kardą ir 
kirtęs švč. Panelei per veidą. Smūgio vietoje palikęs randas ir ištryškęs 
kraujas. Bet tą pat valandą pakilus viena iš kryžmai ant krūtinės 
sudėtų švč. Panelės rankų ir taip stipriai stūmus šventvagį, kad tas, 
išlėkęs pro langą, skridęs išskėstomis rankomis ore, kol atsimušęs į 
Pilies vartus. Toj vietoj, į kurią švedas atsimušęs, palikus kruvina 
dėmė. Visą šimtmetį nieku būdu tos dėmės negalima buvę pašalinti. 

Plungės Lurdo Marijos legendoje pasakojama šio Lurdo statulos 
istorija. Nepavykus pastatyti bažnyčios šalia atsivėrė ežeras. Kartą ten 
atėjęs ponas sumanė išsimaudyti. Tuo metu iš ežero pasirodė graži, 
geltonais plaukais moteris. Ponas jai pasiūlė tapti jo žmona. O ji 
atsakė esanti ne karalaitė, o Švenčiausia Panelė. Tai buvo statula. Ją 
išėmė ir pastatė Plungės Lurde: Senovis laikas itin baugindavin. Koks 
pons atjojis unt arkliu ir norėjis nusimaudyti. 

Iš ežera pasirodžiusi toki moteriška, graži, geltonais plaukais. 
Uns sakums: «Būk mona žmona». Ana sakunti: «Aš na karalaitė koki 
esu, aš esu nabakčiausi panelė». Iškėl anun, nuvežis į Plungį. Ana 
bova statula ir pastati Plungėje – Liurdas panelė  stebuklinga. Šis 
siužetas primena stebuklinės pasakos nuotrupas, nors pats pasakojimas 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 9 

80 

iš dalies atspindi tikrus įvykius. Plungės gyventojai prisimena, kad po 
Antrojo pasaulinio karo Plungės vienuolynas buvo uždarytas, Lurdas 
sugriautas, o Lurdo Marijos skulptūra ištepta smala ir įmesta į 
Babrungo upę. Kai iš upelio ištraukė Marijos skulptūrą, moterys ją 
kruopščiai nuvalė ir atnešė į Plungės bažnyčią, kurioje ji dabar 
tebestovi. Legendose kalbama ne vien apie stebuklingus Marijos 
paveikslus ar statulą. Yra užsimenama apie Švč. Mergelės Marijos 
paveikslų atsinaujinimus. Netikėtas paveikslo atsinaujinimas yra 
traktuojamas kaip ypatingas įvykis. Pasakojama, kad «pas kaimynus 
atsinaujino Panelė Švenčiausia, paveikslas, ir pas kitą susiedą irgi 
atsinaujino. O susiedas tą paveikslą sudaužė, tai paskui su žmona 
nesugyveno ir visą gyvenimą nelaimingas buvo» [16].  

Legendoje atsispindi nepagarbaus elgesio su paveikslu, kuriame 
pavaizduota Marija, rezultatas: kaimynas, kuris sudaužo paveikslą, 
nesugyvena su žmona ir tampa nelaimingas. Tačiau yra legendų, 
nesusijusių su paveikslų atsinaujinimais ar paveikslais, kabančiais 
bažnyčiose bei namuose. Vieną variantą turinčioje legendoje 
pasakojama apie paveikslų tapymą. Šv. Lukas nutapė gyvos Mergelės 
Marijos paveikslą, tuomet ji paprašė nupiešti ir jos sūnų: Šventas 
Lukošius evangelistas iš gyvos panelės švenčiausios maliavojo 
abruozą. Jo taip išmaliavojo, kaip tik gyva buvo. Panelė šv. sako: 
«Kaip tu mane išmaliavojai, taip ir tu mano sūnų išmaliavok, koks jis 
buvo ant žemės».  

Šventasis nutapęs ne tokį sūnų, prašo Dievo pagalbos. Pabudęs 
randą jau nutapytą paveikslą, kuriuo Marija ima džiaugtis: «Panelė 
švenčiausia atėjo ir šv». Lukošius parodė, sako: «Ar toksai buvo?» Pa-
nelė švenčiausia sako: «Toksai buvo mano sūnaus mieliausio veidas», 
ir ėmė bučiuoti džiaugtis: «Toksai, toksai buvo mano sūnus!» [17]. 

Legendose ir padavimuose apie liaudyje stebuklingais laikomus 
Mergelės Marijos paveikslus orientuojamasi į nepaprasto įvykio 
papasakojimą, siekiama pabrėžti tokio įvykio išskirtinumą. Šiuose 
tautosakos tekstuose Dievo Motinos veiksmai dažniausiai yra 
traktuojami kaip stebuklai. Marija gali netikėtai atgyti ir padėti 
žmogui, ji apsaugo bažnyčią, paveikslą, miestą, atsako į 
besimeldžiančiųjų ir jos pagalbos prašančiųjų maldas. 
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Išvados. 1). Mergelės Marijos apsireiškimų traktuotės savastį 
liudija lietuvių folkloro kūriniai, kuriuose pasakojami įvykiai 
dažniausiai yra suvokiamai kaip tikri, rečiau Marijos apsireiškimas yra 
traktuojamas kaip netikras atsitikimas. 2). Lietuvių legendas, kuriose 
kalbama apie Mergelės Marijos apsireiškimus, sąlygiškai galima 
suskirstyti į dvi grupes. Vienu atveju kalbama apie tiesioginį Dievo 
Motinos pasirodymą žmogui, antruoju – apie stebuklingais laikomus 
Marijos atvaizdus ir su jais susijusius stebuklus. 3). Mergelės Marijos 
pasirodymo tikslas yra išreiškiamas prašymo motyvu, prašoma 
tiesiogiai kreipiantis į apsireiškimą išvydusį žmogų. Vienu atveju 
prašoma melstis, stiprinti tikėjimą, kitu – siekiama išskirti ar atkreipti 
žmogaus dėmesį į tam tikrą erdvę, pažymint jos sakralumą. 
4). Legendose ir padavimuose apie stebuklingais laikomus Mergelės 
Marijos paveikslus išryškėja Dievo Motinos misija. Ji yra 
vaizduojama kaip globojanti, gelbstinti, apsauganti ne vien tik 
žmones, bet ir jiems svarbius objektus. 
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Астра Кайратите 

О ЯВЛЕНИЯХ ИСЦЕЛЕНИЯ ДЕВОЙ МАРИЕЙ 
В ЛИТОВСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

В статье идет речь о явлениях исцеления Девой Марией в литовском 
народном фольклоре. На основе анализа поэтических и музыкальных текстов, 
народных легенд, вертепных представлений автор пытается 
классифицировать все жанры духовного литовского творчества по двум 
направлениям: прямого контакта человека с Девой Марией и ее 
непосредственной помощи, когда ее божественная сущность проявляется через 
влияние на определенные объекты, оставляя на них отпечатки (изображение, 
знамение и т.д.). Следствием второго типа контакта является построение 
часовен, церквей, храмов на тех освященных Девой местах, где она побывала. 
Однако оба направления имеют и общее в традициях литовского фольклора: 
Дева Мария появлялась только тогда, когда ее звали в искренней молитвк, или 
когда она видела большие страдания преданных ей христиан. 

Ключевые слова: Дева Мария, фольклор, музыка, легенда, явление, 
Божественное начало. 

Avstra Kairaitytė 

ON THE PHENOMENON OF HEALING BY THE VIRGIN MARY 
IN LITHUANIAN FOLKLORE 

The article deals with the phenomena of healing by the Virgin Mary in the 
Lithuanian folklore.�Based on the analysis of poetic and musical texts, folk legends, 
Vertep performances the author tries to classify all genres of Lithuanian spiritual 
creativity in two directions: direct human contact with the Virgin Mary and her 
immediate assistance; when her divine essence is manifested through influence on 
certain objects, leaving fingerprints on them (image, sign, etc.). Consequence of the 
second type of contact is the construction of chapels, churches, temples on the places 
sanctified by the Virgin where she had been.�However, both directions have a 
similarity: in the tradition of Lithuanian folklore the Virgin Mary appeared only when 
she was called with sincere prayer, and when she saw great suffering of her faithful 
Christians. 

Folk legends of miraculous images stored emphasize their uniqueness, 
singularity, state, and what favors to cure their prayers may be forthcoming. In 
legends about the sacred images of Mary, their singularity is mentioned, different 
graces and miraculous recoveries from Our Lady are expected.  

Keywords: Virgin Mary, folklore, music, a legend, the beginning of God. 
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УДК 94: 82-2 (075)                                                                                      Ірина Цебрій, 
м. Полтава 

 

ВИТОКИ ПРОФЕСІЙНОГО ХРИСТИЯНСЬКОГО 
ЦЕРКОВНОГО СПІВУ: АМВРОСІЙ 

МЕДІОЛАНСЬКИЙ І ГРИГОРІЙ ВЕЛИКИЙ 
 
У статті йдеться про фундаторів християнської літургії, Отців 

Західної церкви Амвросія Медіоланського та папу римського Григорія І 
Великого. Завдяки їхнім зусиллям і реформаторській діяльності 
християнська музика отримала професійний статус, а богослужіння в 
церквах стало упорядкованим. У творчості Амвросія Медіоланського 
вперше почалася підготовка хористів для церковного співу, а Григорієм 
Великим була заснована «школа співу» – прообраз середньовічної метризи. 
Їхні музичні опуси й досі використовують у церквах Західної Європи. 

Ключові слова: християнство, півчі, піїтика, музична риторика, 
метриза, меса, гімн.  

 

Становлення професійної християнської музики на сучас-
ному етапі є одним із ключових питань світової культури. Зарод-
ки вивчення музичного мистецтва прослідковуються в античні 
часи. І на Сході, й у Стародавній Елладі функціонували школи, 
що готували жерців. Проте саме християнська музика стала 
колискою професійної підготовки європейських музикантів, 
основою становлення метриз (перших музичних шкіл при 
соборах і монастирях). Історія зберегла імена визначних діячів 
Церкви, які були першими творцями християнської літургії та 
підняли її на професійний рівень. 

Прообраз канонічної християнської музики означився у 
творчій спадщині єпископа Медіолану (Мілану) Амвросія Медіо-
ланського (334/40 – 397), реформатора основ релігійної музики та 
піїтики, автора творів про християнську моральність, людини, 
котру боялись і поважали навіть римські імператори. Джерелом 
відомостей про життя та діяльність Амвросія Медіоланського 
(Ambrosius Aurelius) – одного із західних Отців Церкви, проповід-
ника, педагога, автора гімнів на честь Господа, екзегета, є 
насамперед його власні твори, серед яких найбільше значення 
мають листи, що датуються періодом від 379 до 396 рр. [2; 3]. 
«Житіє Амвросія», написане в 412 – 413 рр. його останнім секре-
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тарем св. Павлінієм Медіоланським на прохання Аврелія Авгус-
тина, здається нам цілком надійним джерелом, зважаючи на те, 
що автор користувався відомостями, отриманими від близьких 
Амвросію людей (його сестри Марцелліни та інших «найдостой-
ніших довіри людей») [9].  

Твори на зразок «Грецького житія», одне з яких традиція 
приписує святому Симеону Метафрасту (X ст.), мають для нашо-
го дослідження другорядне значення, бо за кілька століть 
переписувачі суттєво спотворили початковий зміст текстів, і тому 
вони сприймаються як звичайні легенди. 

Серед наукових праць, присвячених внеску Амвросія 
Медіоланського та папи Григорія Великого в процес формування 
патристики та світову культуру, необхідно відзначити дослід-
ження С. Аверинцева, В. Безрогова, Є. Герея, Г. Казота, Г. Піко-
ва, В. Уколової [1; 4; 5; 9; 7; 8].  

Зважаючи на те, що більшість учених розглядають творчість 
великих реформаторів Західної церкви в контексті їхньої настав-
ницької та політичної діяльності, автор статті має на меті просте-
жити спадковість у становлення християнської літургії від гімнів 
Амвросія Медіоланського до мес папи Григорія І Великого. 

В юні роки Амвросій не мав намірів присвятити своє життя 
християнській церкві та духовній кар’єрі. Він народився у знатній 
родині префекта Галлії (м. Трір), його виховали у християнській 
вірі, хоча, за звичаєм того часу, він довго відкладав власне 
хрещення. За порадою батька обрав політичну кар’єру, отримав у 
Римі юридичну освіту і став правителем Лігурії й Емілії. Близько 
370 р. він уже був радником префекта, а через три роки – префе-
ктом Медіолану. У 374 р. за бажанням громадськості його обрали 
на кафедру Медіолану і лише після цього (30 листопада 374 р.) 
охрестили. Амвросій хотів відмовитися від такої посади, та 
імператор Валентиніан затвердив вибір жителів міста. У ті часи 
суспільна думка городян відігравала не останню роль. 

Амвросій почав ретельно вивчати Священне Писання й 
твори Отців Східної церкви. Простудіювавши Біблію, він прий-
няв сан єпископа, потім роздав майно і до кінця днів вів 
аскетичний спосіб життя, незважаючи на посаду. Переконаний 
прихильник нікейського православ’я, він завзято протистояв 
аріанству і досить швидко переконав багатьох парафіян своєї 
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пастви, прикладав немало сил, щоб боротися з її старими 
язичницькими звичками [5, c. 36]. 

У пам’ять перемоги над аріанством Амвросій написав для 
своєї пастви перший канонічний гімн «Тебе, Бога, звеличуємо», 
який до цього часу виконується на богослужіннях у складі Григо-
ріанської меси. На його вимогу викреслили з імператорського 
титулу язичницьке звання верховного священика (pontifex 
maximus), ідольські каплиці та їх жерці були відокремлені від 
держави, із сенату викинули статую Перемоги.  

Святий Амвросій продемонстрував зразок пастирської волі, 
коли зважився не пустити до храму імператора Феодосія після 
того, як той пролив кров фесалонікійців – язичників і неортодок-
сальних християн. За свідченнями Павлінія Медіоланського, 
Амвросій зупинив імператора перед дверима Храму і сказав: 
«Людина, котра пролила стільки крові, не може бути в храмі Бога 
миру!» [9, с. 27]. Авторитет наставника був такий, що імператор 
мусив підкоритися. Це був прообраз тієї виховної ситуації для 
правителів, яку згодом застосовуватиме папа Григорій Великий.  

Визначним досягненням виховної діяльності Амвросія стала 
подія, коли у 387 р. під впливом саме його проповідей увірував і 
прийняв хрещення Аврелій Августин (блаженний Августин), у 
майбутньому – найфундаментальніший богослов Західної 
Церкви. Він уважав Амвросія своїм наставником. 

Саме Амвросій у новій моделі церковного канонічного співу 
на перше місце поставив духовну музику та поетичне церковне 
слово. Якою була християнська музика до Амвросія? Від часу 
виникнення перших християнських общин і майже до кінця ІV ст. 
музика була достатньо примітивною навіть порівняно з народним 
мелосом. Церковний спів зводився до одноманітного псалмодію-
вання мотиву на одному звуці (пастором або солістом), на який 
люди, котрі молилися, відповідали монотонним речитативом.  

Високоосвічений Амвросій, який знав поезію Овідія, Гора-
ція, Вергілія, не міг змиритися з таким станом речей. Бажаючи 
вдосконалити власні знання з християнської музики та поезії, він 
вирішив відвідати малоазійські та єгипетські храми з їхнім 
респонсорним (перекличка соліста з хором) й антифонним 
(перекличка двох хорів) професійним співом. Також упродовж 
двох років він навчався мистецтву писати християнські гімни у 
святого Єфрема Сиріна й у Іларія [9, c. 56]. 
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Після повернення до Медіолану Амвросій приступив до 
написання власних божественних гімнів, де він виступав водно-
час автором і текстів, і музики. Це був значний професійний крок 
до створення церковного співу й поезії. Наведемо приклад із гім-
нографії Амвросія: «Вічності Творець. король дня і ночі, ти дару-
єш безкінечність, нас підносиш до Блаженства!»; «Прославимо 
Слово Господа, Творця Всемогутнього, Творця неба й землі, 
всього видимого й невидимого, який заради нас, людей, заради 
нашого спасіння зійшов із небес» [2, с. 24]. У Медіоланському 
храмі діти навчалися музиці під керівництвом Амвросія.  

Твори Амвросія у християнському професійному музичному 
середовищі називають «амвросіанським співом». Він увів до цер-
ковного співу розмірний такт, чіткі ритми та різноманітні мелодії 
західного мелосу. Пізніше гімни Амвросія у свій «Антифонарій» 
в незмінному вигляді помістить папа Григорій Великий [9, c. 56].  

Амвросій дбав про музично-поетичну освіту дітей своїх 
парафіян. У результаті при Медіоланському кафедральному собо-
рі реформували навчання, поставивши на перше місце церковний 
спів. Він одним із перших дав своїм вихованцям алегоричне 
тлумачення Біблії: «Багато хто думає, що рай є душею людини, в 
якій уже зійшли паростки чесноти. Людина, доставлена до раю 
має трудитися в раю, і охороняти його, а рай – є розум людський, 
сила якого, мабуть, просвітлює душу» («Про Рай», II). 

Амвросій зробив значний внесок у становлення майбутнього 
юридичного факультету в середньовічному університеті. Писа-
ний Закон, на думку Амвросія, було дано Богом в силу того, що 
люди не змогли слідувати природним законам совісті (Посл. 63). 
Закон покликаний приборкати людину, навчити її виконувати 
волю Божу. Тому, хоча Закон був даний лише народам Ізраїлю, 
значення його універсальне для всього дохристиянського світу. 
Він підготував людство до пришестя Спасителя. Боговтілення 
стало найвищим доступним людині спогляданням Бога, воно 
передувало повноті Богопізнання у прийдешньому бутті.  

Останні роки життя Амвросій провів у постійній молитві, 
спокійно і смиренно очікуючи смерті. До кінця життя єпископ 
користувався всенародною любов’ю й особливо серед дітей своїх 
парафіян. Християнські джерела повідомляють про численні 
чудеса, скоєні ним у цей період.  
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Медіоланський єпископ помер у 64 роки, був похований як 
святий. Стверджують, він почув Глас Божий і диякони, котрі 
поряд із ним знаходилися в його смертну годину, побачили 
блискуче світло, що на короткий час охопило Амвросія. Він зник 
у ньому й звідти лунали голоси. Коли все минулося, диякони 
знову побачили на ложі Амвросія, однак вже бездиханного. 

Хоча Амвросій був визнаним святим ще за життя, його 
пам’ять вшановується обома Церквами лише з IX ст. 
Св. Амвросій – покровитель м. Мілан. День св. Амвросія Медіо-
ланського в католицькій церкві – 7 грудня, а в православній – 20 
грудня (7 грудня за юліанським календарем). Зазначимо, що 
християнський світ і сьогодні вважає Амвросія не лише визнач-
ним представником патристики, а й фундатором християнської 
школи нового типу, основу якої складало духовно-християнське 
виховання. Про це йшлося на III-х Амвросіанських читаннях 
(Мілан, 23.09.2010 р.), у яких взяли участь регенти й ректори 
кафедральних шкіл і семінарій. 28.08.2008 р. представник Вати-
кану передав у дар Троїце-Сергієвій Лаврі хрест із частинкою 
мощів Св. Амвросія Медіоланського [7, с. 49]. 

Продовжувач професійних традицій церковного співу папа 
Григорій І Великий (540 – 642) жив у дуже складні часи. В 
дитинстві він став свідком страшної жорстокості й насильства: 
війська готського короля Тотіли взяли Рим, і лють його воїнів 
змітала все, що вціліло від гніву й жадібності Аларіха. Рим, який 
був найпрекраснішою столицею всього світу, став пустелею, 
витоптаною і виснаженою набігами варварів [5, c. 198-199]. 

Проте Григорій отримав досить непогану освіту. До речі, 
про рівень освіченості Григорія свідчать слова багатьох його 
сучасників, які вже тоді мали солідний науковий авторитет. Так, 
Ісидор Севільський вважав, що немає щасливішої людини за ту, 
що мала можливість перечитати твори Григорія I. Сучасник папи 
Григорій Турський стверджував, що в Римі не було в той час 
діяча, якого б Григорій Великий не перевершив у своїх знаннях 
різних наук. І хоча загальновідомим є той факт, що латина 
Григорія І є далекою від досконалості (а грецької мови він взагалі 
не знав), все ж на фоні загального занепаду культури та науки 
його знання вражали. 

Григорій завжди був переконаний: щоб мати вплив завдяки 
християнській вірі на молоді варварські королівства, необхідно 
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говорити з народом доступною мовою. Мала місце також фраза 
Григорія про «приручання варварів» [6, с. 17]. Окрім ненасиль-
ницьких методів і зберігання попередніх язичницьких святинь, 
папа вважав, що шлях до варварів лежить через моральне пере-
конання їхніх володарів. Тому Григорій за часів свого понтифі-
кату листувався з королями новоутворених держав і їхніми дру-
жинами. Спілкуючись із європейськими королями популярною в 
ті часи варварською латиною («вульгатою»), Григорій доходить 
висновку, що залежна в духовному смислі від Риму Європа має 
виробити для спілкування єдину уніфіковану мову [8, с. 148].  

Як зазначалося вище, латина самого Григорія (на відміну від 
Кассіодора) була далекою від досконалості, бо ще до його народ-
ження населення Риму варваризувалося. До класичної латинської 
мови «ромеїв» потрапило багато германізованих слів. Григорій 
розумів, що виробити єдину європейську мову можна лише шля-
хом поширення впливу Римської церкви. Він намагався розібра-
тися в європейських мовних проблемах і сам здійснив музично-
поетичні спроби у створенні уніфікованої книги богослужінь 
(майбутнього «Антифонарію»), обов’язкової для західного світу. 

Від часу першої реформи, проведеної Амвросієм Медіолан-
ським за два століття до понтифікату Григорія, розповсюдження 
канонізованої музики в церквах із різним етнічним складом 
призвело до появи в ній великої кількості спотворень та 
відхилень. Змінилася суттєво й сама мова. У кожній церкві звучав 
свій власний варіант варваризованої латини [4, c. 67]. 

Отже, втілюючи в життя нову ідею християнського співу, 
Григорій вірив: коли тисячі віруючих водночас звертаються до 
Бога однією мовою (в даному випадку латиною) і мовою однієї 
музики (меси), то церковна молитва дійсно може бути почутою 
Богом. У такий спосіб церква допоможе парафіянам звільнитися 
від гріхів, досягти Прощення та Спасіння. Розвиваючи тезу 
Августина про те, що немає спасіння поза церквою (хто не визнає 
церкву своєю матір’ю, той не вважає й Ісуса своїм батьком), 
Григорій стверджував, що немає прощення без звернення до Бога 
єдиною мовою меси – музично-поетичною мовою, створеною раз 
і назавжди. Григорій не хотів миритися з верховенством 
константинопольського патріарха і налаштовував проти нього 
антиохійського та олександрійського єпископів [5, c. 179].  
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Григорій був талановитим музикантом і музичним теорети-
ком, який поступався Амвросію лише в музичній освіті. Він 
систематизував усе, що було написано до нього у власну книгу, 
яка отримала назву «Антифонарій» (той, що звучить у відповідь). 
Її створення стало завершенням діяльності Західної римської 
церкви з упорядкування християнського богослужіння та 
викладання основ хорового співу в церковно-монастирських 
школах. Музичні частини мес, що віднині звучали в західних 
церквах, стали називатися григоріанським співом [6, с. 13]. 

До Григорія меси (музичні частини богослужіння), окрім 
урочистих амвросіанських гімнів, не мали чіткої структури. За 
римською традицією та свідченням сучасників Григорія, саме він 
поділив меси на два види: високі святкові та повсякденні. Меси 
після його ревізії почали складатися з ординарію (частини тексту 
і музики, що повторювалася щодня) та пропрію (музично-поетич-
ної частини, яка змінювалася залежно від пори року і свята чи 
дня тижня). Порядок богослужіння і мес фіксувалися в «Антифо-
нарії», що поступово ставав обов’язковим для всіх цер-
ков [9, с. 211]. 

Отже, упорядкувавши структуру самої меси, Григорій після 
цього береться за структурування всього добового богослужіння. 
Він поділяє добову службу на месу й оффіцій (лат. offizium, букв. 
– служба). До оффіція належали всі частини офіційного бого-
служіння, окрім текстів і музики самої меси. 

Що ж саме уявляв собою григоріанський спів? За своїм 
складом він неоднорідний. Тут поєдналися найпростіші псалмоді-
ювання (речитативні фрагменти на одному звукові), доступні вар-
варській свідомості; мелодійно-урочисті фрагменти амвросіансь-
кого співу, мелізматично-візерунчаті частини, введені вже безпо-
середньо Григорієм. Необхідно зазначити, що на сучасному етапі 
теоретики музичного мистецтва класифікують григоріанський 
хорал як текстуально-музичну монодійну форму, де домінує 
фактор слова й тексту, а не активні темпо-ритми, характерні для 
пізніших часів. Однак григоріанський хорал був унікальним.  

Як музичний теоретик, Григорій І розробив певні музично-
педагогічні терміни. В його книзі всі твори були одноголосними 
та різних видів. Серед них вирізняють такі: 1) силлабічний спів, 
де на один склад тексту припадає один-два звуки; 2) невматичний 
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спів – три-п’ять звуків на один склад; 3) мелізматичний – 
необмежена кількість звуків на один склад слова [9, c. 38]. 

Під час меси здійснювалася перекличка між двома хорами – 
професійним і групою парафіян (кліром). Саме це й утілювало на 
практиці принцип антифону: партія одного хору звучала у відпо-
відь іншому. Іноді в такій перекличці хорів брали участь і солісти 
(респонсорний спів перекличка солістів із хором – у григорі-
анському хоралі) [9, с. 41]. 

Музична риторика та піїтика склали основу творчої спад-
щини Григорія. Блискучі поетичні вірші, покладені на музику 
відповідно до правил риторики музичної, є тому підтвердженням. 
У «scolum cantorum» (школі духовного співу) Григорія Великого 
вивчення музичної риторики посіло перше місце. Хоча музична 
риторика не була власне винаходом папи (її родоначальником 
все-таки є Амвросій Медіоланський), та її вдосконалення й 
пристосування до молодого варварського світу остаточно завер-
шив Григорій. 

Безумовно, після проведення такої реформи, музична підго-
товка церковників потребувала якісних змін. Тому музичні 
здібності стали одним із головних критеріїв при відборі учнів до 
церковно-монастирських шкіл, а трактат «Настанови в музиці» 
Северина Боеція відтепер набував значення настільної книги для 
багатьох поколінь. За цим твором Григорій досліджував і акусти-
чні можливості чоловічого голосу в умовах куполу римських 
храмів. Із усіх праць свого далекого родича папа найвище цінив 
цей трактат. Северин Боецій все-таки залишається теоретиком 
музики, а Григорій – реформатором-практиком і талановитим 
композитором, рівних якому в ті часи не було в західному 
релігійному світі [1, c. 55].  

Таким чином, професійна християнська музика зародилася у 
творчості двох Отців церкви – Амвросія Медіоланського та 
Григорія Великого. Це були ті часи, коли ще не відбулося розко-
лу між церквами, тому Захід і Схід, католицтво і православ’я 
можуть однаково пишатися цими творцями. Оформлення музич-
них частин служби, богослужебні тексти, антифон і респонсорій, 
силлабічний і невматичний спів завдячують своєю кристаліза-
цією Амвросію і Григорію. У їхній діяльності з виховання півчих 
з’явився прообраз середньовічної метризи, на основі якої далі 
виникнуть музичні школи і консерваторії.  
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Ирина Цебрий 
ИСТОКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХРИСТИАНСКОГО 
ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ: АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ  

И ПАПА ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ 
В статье идет речь об основателях христианской литургии, Отцах 

Западной церкви Амвросии Медиоланском и Папе римском Григории I Великом. 
Благодаря их усилиям и реформаторской деятельности христианская музыка 
получила профессиональный статус, а богослужение в церквях стало 
упорядоченным. Под влиянием Амвросия Медиоланского впервые началась 
подготовка хористов для церковного пения, а Григорий Великий основал «школу 
пения» – прообраз средневековой метризы. Их музыкальные опусы до сих пор 
используют в церквях Западной Европы. 

Ключевые слова: христианство, певчие, пиитика, музыкальная риторика, 
метриза, месса, гимн. 

Iryna Tsebrij 
THE ORIGINS OF PROFESSIONAL CHRISTIAN CHURCH SINGING: 

SAINT AMBROSE AND POPE GREGORY THE GREAT 
The article deals with the founders of the Christian liturgy, the Fathers of the 

Western Church Saint Ambrose and Pope Gregory I the Great. Thanks to their efforts 
and the reform efforts Christian music gained professional status, and worship in 
churches was ordered. In the work of Ambrose it was first started training singers for 
the service, and Gregory the Great was already founded «singing school» – a 
prototype of medieval metrizа. Their musical opus is still used in churches in Western 
Europe. 
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Music piyityka rhetoric and formed the basis of the creative heritage of 
Gregory. The brilliant poetic verses set to music according to the rules of musical 
rhetoric, is proof of that. In «scolum cantorum» (school of spiritual singing) Gregory 
the Great study of musical rhetoric took the first place. Although the musical rhetoric 
was not his own invention Pope (its ancestor is still Ambrose), and its improvement 
and adaptation to the world of the young barbarian has finally completed Gregory. 
During the Mass carried roll between two choirs – professional and a group of 
parishioners (clergy). It is also embodied in practice the principle antiphon: party one 
chorus sounded in response to another. Sometimes this pereklychtsi choirs and soloists 
participated (responsoriy roll singing with a choir soloists – in Gregorian chant). 

Those were the days when there was a split between the churches, as East and 
West, Catholicism and Orthodoxy are equally proud of these creators. Making music 
service parts, liturgical texts, antiphons and Responsory, syllabichnyy nevmatychnyy 
singing and owe their vykrystalizatsiyeyu Ambrose and Gregory. In their work on the 
education of singers was the prototype of medieval metryzy on which further have 
music school and conservatory. 

Keywords: Christianity, singers, piitika, musical rhetoric metriza, Mass, 
anthem. 
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МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 
У ДОБУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (882-1132) 

 
У статті охарактеризовано музичне виховання дітей на основі 

візантійського християнського духовного співу в добу Київської Русі. 
Становлення професійної підготовки півчих у середньовічній державі 
стало можливим лише завдяки дитячій здатності сприймати на слух та 
втримувати в пам’яті значні за обсягом музично-поетичні частини 
християнської літургії. Методи заохочення й покарання учнів і майстрів 
співу сприяли швидкому поширенню професійного вивчення духовної музики 
на київських землях. 

Ключові слова: Київська Русь, музичне виховання, духовність, 
заохочення, покарання, майстер грамоти, підготовка півчих, канон. 

 
Проблема музичного виховання дітей в Україні має прадавні 

витоки. Коли ще не було паперу й досконалої нотації, впровад-
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ження християнської літургії наприкінці ІХ ст. на київських зем-
лях відбувалося в результаті впливу грецьких учителів, мисли-
телів. Утвердження християнської духовної музики в Київській 
Русі пов’язане зі становлення шкільної музичної освіти. [2; 3].  

Питанню християнізації Київської Русі присвячені праці 
П. Алеппського, Є. Маланюка, В. Преображенського, Ф. Проко-
повича, А. Спасського. Важливе значення в названих працях 
посідає музичне виховання дітей у Київській Русі [1; 4; 5; 7; 8]. 
Зважаючи на те, що на сучасному етапі недостатньо праць, які б 
висвітлювали проблеми музичного виховання в Київській серед-
ньовічній державі, ставимо за мету проаналізувати особливості 
музичного розвитку дітей дошкільного та шкільного віку, методи 
виховання, що використовували перші «майстри грамоти».  

До офіційної дати хрещення Русі християнство набуло 
поширення у південно-східних слов’янських землях. У 860 р. 
князь Аскольд робить спробу запровадити християнство в Києві – 
тут створюється Київська митрополія. У свою чергу константино-
польський патріарх Фотій присилає до Києва архієпископа 
Михайла Сиріна та шістьох єпископів. Швидкими темпами 
починають будуватися церкви. Але київське боярство запрошує 
до себе на володарювання новгородського князя Олега, нормана 
за походженням, тому більше, ніж на сто років, утвердження 
християнства стримується. 

Ми маємо підстави стверджувати, що 988 р. – рік офіційного 
прийняття Київською державою християнства – був закінченням 
процесу християнізації держави. Відомим є факт, що, за незнач-
ними винятками на периферії держави (наприклад, у Новгороді, 
на Півночі та північному Сході), центр Київської держави 
прийняв християнство без особливих перешкод [1, c. 17]. 

Релігійно-церковна залежність Києва від Константинополя 
була рівнозначна політичній. Інтронізація в Києві візантійського 
архієпископа розглядалася у Візантії як збільшення імперії 
Ромеїв ще на одну провінцію (єпархію) [8, c. 575]. Тому згодом 
зусилля видатних київських князів ставлять за мету порушити 
такий стан «духовного протекторату» Візантії та посадити в 
Києві власного єпископа. Це сталося за володарювання Ярослава 
Мудрого, часи правління якого можна назвати зенітом Київської 
держави середньовічної доби. Досить лише перелічити, що було 
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зроблено в ці часи: будівництво Софії, шкільництво, перші 
бібліотеки, «Руська правда», династичні зв’язки, опанування 
галицьких окраїн, успішна боротьба проти Степу. Першим 
єпископом-киянином став Іларіон, один із засновників 
старокиївської писемності («Слово про закон і благодать»). 

Необхідно зазначити, що вплив візантійської культури, як 
церковно-філософської, так і літературної, відбувався через 
Болгарію (Охриду), що мало наслідком сприйняття староболгар-
ських культурних здобутків «золотого віку» царя Симеона. Не 
можна також забувати про вплив на Київську державу культури 
католицького Заходу до 1054 р. Розподіл стався через три роки 
після прийняття Іларіоном духовного престолу в часи, коли Київ 
мав певну самостійність від офіційної Візантії [1, c. 47]. До Києва 
приїздять не лише окремі представники Римської церкви, а й пап-
ські легати. Зв’язки з латинським Заходом зміцнювалися шляхом 
династичних шлюбів та встановлення дипломатичних відносин. 

Перші митрополити до Києва надсилалися з Константино-
поля. Постає питання: як могла ствердитися та прижитися на 
Русі, у колишній язичницькій державі, незвична християнська 
візантійська (грецька) літургія? На першому етапі її могли засво-
їти лише діти, тому при церквах і монастирях починають відкри-
ватися перші школи, що готували професійних півчих. Для того, 
щоб навчитися розбиратися в крюковому записі, необхідно було 
навчитися читати, рахувати та писати. Тому читання, рахунок, 
письмо, спів були головними предметами в тогочасній школі.  

Візантійська літургія була дуже складною. До Русі доходить 
і починає тут розвиватися канон – музично-поетична композиція, 
що виконувалася під час ранкової служби. Канон мав дев’ять роз-
ділів, вони називалися одами. Кожна ода була поетичним перека-
зом однієї з дев’яти біблейських пісень, а кожна пісня складалася 
з чотирьох, а то й більше строф. Строфи називалися ірмосами. 
Важко було всі мелодії тримати в пам’яті, тому кияни користу-
валися крюковим (знаменним) безлінійним записом. Звідси 
отримав назву й перший розспів у Київській Русі – знаменний. 
Він являв собою монодію (тобто, всі співали в унісон) і розвивав-
ся в межах осмогласся. Знаменний розспів відображав загальні 
риси середньовічного художнього мислення. Для нього характер-
ні короткі молитви в межах терції чи кварти. Із трьох-чотирьох 
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наспівів складалася погласиця, найдавніші її зразки були 
віднайдені С. Волковою в ХІХ ст. [2, с. 18].  

Розспівуючи нотні тексти, майстри співу використовували 
прийоми, близькі до народної творчості: вимагалося, щоб ритм 
музики відповідав просодії тексту, тому в цей період з’являється 
розуміння опорного й неопорного звуку, ці опори могли гнучко 
змінюватися. Мелодії знаменного розспіву поділялися на само-
гласи й подобні. Подобні відрізнялися від самогласів більшою 
оригінальністю мелодичних зворотів і чіткістю конструкції строк, 
що дозволяло використовувати для співу не розспівані тексти. За 
два століття виростає діапазон знаменного розспіву – від терції 
до септими (звукоряд – до дуодецими), лаконічні розспіви пере-
ростають у широкі, а мелодика – у кантилену з ритмічними 
контурами. До перших церковних композиторів можна віднести 
Іларіона, твори якого пізніше були оброблені в XVI ст. Федором 
Селянином, Савою Роговим [3, c. 2].  

Церква піклувалася про підготовку хористів, які на високо-
му рівні могли виконувати всю музичну частину богослужінь. 
Кожний день богослужіння мало нові піснеспіви. Якщо музичні 
номери в літургії виконувалися не в тому порядку, то винуватці 
мали нести певні покарання. Система заохочень і покарань у 
школах була досить жорсткою. Єдиним критерієм відбору дітей 
до школи виступали здібності. До школи приймали дітей різного 
віку, соціального статусу та однакових за здібностями. Дітей із 
бідних селянських сімей, що навчалися старанно, вели себе 
сумлінно, нагороджували, на правду, не самих дітей, а їхні сім’ї. 
Церква нагороджувала батьків натуральними продуктами харчу-
вання, і, таким чином, батьки були зацікавлені в тому, щоб їхні 
діти мали успіхи в навчанні. Діти, що поводилися невідповідно, 
отримували до 20 різок за одну провину. 

Система заохочень і покарань застосовувалася не лише до 
учнів, а й викладачів. Так звані «майстри грамоти», які не 
справлялися зі своїми обов’язками, несли покарання до 40 різок. 
У чітко вибудуваній ієрархічній структурі нижчий за чином мав 
без розмов і сумнівів виконувати накази й інструкції вищого. 
«Майстри грамоти» навчали дітей кілька місяців, а потім школярі 
йшли на службу. Якщо один із учнів не справлявся зі своєю 
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роботою, то він особисто ніс покарання, а якщо більшість учнів, 
то таке покарання ніс викладач-чернець [8, c. 579].  

При Києво-Печерському монастирі була відкрита перша пів-
ча школа на зразок західних шкіл-метриз. Окрім шкіл, які готува-
ли півчих при церквах і монастирях і здійснювали професійну 
підготовку, в 1028 р. в Києві в добу правління Ярослава Мудрого 
при жіночому монастирі було відкрито перше жіноче училище. 
Дівчат юного віку навчали читанню, письму, рахунку, шиттю та 
церковному співу. Дітей простого люду навчали монахи – 
«майстри грамоти» за невелику плату від батьків. Дітей бояр, 
купців та іншого заможного люду навчали ченці, майстри 
«підвищеного типу», які давали змістовні, широкі знання, бо самі 
ними славилися [4, c. 12].  

Після встановлення дипломатичних контактів із Західною 
Європою налагоджуються культурні зв’язки. У Києві розповсю-
джуються сім вільних мистецтв (західна система освіти для 
лицарства): граматика, діалектика, риторика, арифметика, гео-
метрія, астрономія та музика. Остання вважалася найвищою та 
найскладнішою математичною дисципліною. Проте західна 
система мало прижилася на території Київської Русі й зовсім 
зникла в часи монголо-татарського нашестя. 

Основою вищої середньовічної науки у слов’ян була грецька 
мова. Навчальний процес відбувався так: спочатку вчили впізна-
вати літери, потім поєднувати їх у склади, далі читали й пере-
кладали прозу, а за нею – поезію, лише потім переходили до 
основ граматики. Знання грецької мови було досить поширеним у 
Київській Русі, бо її зв’язки з Візантією поступово міцнішали, 
особливо у торгівлі. Митрополит Климент запевняв, що на сере-
дину ХІІ ст. в Києві було від 300 до 400 таких, які не лише знали 
«альфу», але також і «бету», й у школах усі співали» [1, c. 45]. 
Тобто знання грецької мови було загальною вимогою, музику і 
спів опановували професійно. Визначні кияни цієї доби славили-
ся тим, що знали багато мов, зокрема, латинську й німецьку Так, 
Володимир Мономах пише про свого батька Всеволода, що той 
хоча ніде й не подорожував, а володів п’ятьма чужими мовами. 

Породичавшись із Візантійським імператором, ще в Х ст. 
князь Володимир перейняв у візантійського двору деякі правила 
придворного етикету – поведінку імператора в урочисті моменти, 
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вихід князя з символами влади тощо. Відтепер при дворі стали 
лунати акламації – гімни-славослів’я, що прославляли великого 
князя так, як прославлялися візантійські імператори. В урочисті 
дні, дні іменин, дні ангела князя, або в дні великих звершень при 
дворі звучали поліхронії («Многая літа») – побажання великому 
князю довгих років життя. При дворі виконувалися євфемії – 
святкові частини літургії на Пасху та на Різдво. Найчастіше їх 
виконували дитячі хори [5, c. 111].  

Доба середньовічної Київської держави не була історично 
тривалою. Визначена норманським мечем, Святославова імперія 
двох морів, маючи майже однорідну етнічну спільноту, пізніше 
об’єднану релігією та церквою, не мала ніколи постійної держав-
ної доктрини, виразних політичних форм. Початковий центра-
лізм, внесений норманами, згодом починає небезпечно вагатися 
між сеньйоратом, що мав на меті цілісність Київської Русі, та 
вотчиною. Їхня суміш була фатальною, мала зруйнувати Київську 
державу із середини [4, c. 13]. 

Система сеньйорату, як її розуміли у Києві впродовж ХІ –
ХІІІ ст., полягала у тому, що: володарі всіх Києво-руських 
князівств були між собою рівні; князь, що сидів на «золотім 
столі» в Києві, був поміж ними старший. Згідно з цією системою 
київський князь був «primus inter pares», як католицький 
архієпископ поміж єпископами. Він не мав конституційно 
визначеної виконавчої влади по відношенню до тих князів, що не 
визнавали його сеньйорату і, сидячи у своїх вотчинах, посягали 
на «сеньйорат» [4, c. 14]. 

За такої невизначеності центральної влади цілісність Київсь-
кої держави була фактично змінною величиною, пов’язаною з 
авторитетом київського князя: коли це були такі державні діячі, 
як Володимир, Ярослав чи Мономах, тоді цілісність ставала на 
якийсь час дійсним фактом. Та після їхньої смерті відразу 
спалахувала братовбивча боротьба за київський престол, що 
перетворювала землі держави на арену внутрішньої війни. 

Примарна перспектива розпаду держави чим далі, тим 
виразніше, наближалася до своєї реалізації з її центром недофор-
мованої імперії. Маємо всі підстави стверджувати, що монголь-
ська навала, значення якої не варто недооцінювати, була лише 
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трагічним наслідком внутрішньої хвороби, що підточувала 
Київську державу від початку її єдності. 

Отже, у ХІІІ ст. Київ припинив існування як політичний 
центр, однак київська культура, духовний спів і музичне вихован-
ня розвивалися. Проаналізувавши особливості музичного розвит-
ку дітей дошкільного та шкільного віку, особливості канонічних 
богослужінь (канонічна побудова твору тощо) і методи вихован-
ня (заохочення й покарання), що використовували перші «май-
стри грамоти», можна зробити висновок, що початки професійної 
музичної освіти в Україні були закладені в києворуський період. 
У контексті культуротворчих процесів у сучасній Україні досвід 
минулого допоможе прослідкувати витоки музичного виховання, 
чинники українського професійного хорового мистецтва. 
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Марина Лебединская 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ЭПОХУ 

КИЕВСКОЙ РУСИ (882-1132) 
Материалы статьи знакомят с музыкальным воспитанием детей на 

основах византийского христианского пения в эпоху Киевской Руси. Станов-
ление профессиональной подготовки певчих в средневековом государстве стало 
возможным благодаря детской способности воспринимать на слух и 
удерживать в памяти большие части христианской литургии. Ряд методов 
поощрения и наказания учеников и «мастеров пения» способствовали распро-
странению профессионального изучения духовной музыки на киевских землях. 

Ключевые слова: Киевская Русь, музыкальное воспитание, духовность, 
поощрение, наказание, мастер грамоты, подготовка певчих, канон.  

Marina Lebedynska 
MUSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN THE ERA 

OF KIEVAN RUS (882-1132) 
The article acquaintes with the musical education of children based on 

Byzantine Christian spiritual singing in the era of Kievan Rus. Formation of training 
singers in medieval state was possible only through the children’s ability to perceive 
by the ear and keep the memory of great music and poetry of the Christian liturgy. A 
number of methods of «encouraging» and «punishment» students and «singing 
masters» contributed to the rapid spread of professional study of Sacred Music in Kiev 
lands. 

The reward and punishment system concerned not only students, but also 
teachers. The so-called «masters of conduct», that could not cope with its mission, 
carrying sentences of up to 40 rods. In a clear hierarchical structure is built below 
had no way of talking and doubt follow orders and instructions of higher. "Masters of 
conduct" teached children for a few months and then released them to the service. If 
some of the students could not cope with his mission, he personally carried sentence, 
and if the majority of students, such punishment nose teacher-monk. 

Thus, in the thirteenth century Kiev ceased to exist as a political center, and 
culture Kiev, Kiev mentality remarkable spiritual singing and musical education 
continued to live. After analyzing the features musical development of preschool and 
school age (musical abilities, monuments and obedience Five) factors in modeling 
music during worship canon (canonical construction work, its dependence on holiday 
and day of the week) and methods of education (encouragement and punishment) that 
used the first «master literacy», we can conclude that the initial professional music 
education in Ukraine was laid. In the context of culture-processes in modern Ukraine 
past experience will help to understand the origins of musical education, professional 
reasons Ukrainian singing and deeply rooted Christian music parenting small 
children. 

Key words: Kievan Rus, music education, spirituality, motivation, punishment, 
master literacy, training singers, canon. 
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ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ НА РЕЛІГІЙНИХ 
ЗАСАДАХ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ 

В УКРАЇНСЬКІЙ СЕЛЯНСЬКІЙ РОДИНІ 
(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 

 
У статті розглядається процес формування патріотизму на 

релігійних засадах засобами музичного фольклору в українській селянській 
родині кінця ХІХ – початку ХХ століття. Доведено, що посиленню 
патріотичних почуттів дітей сприяли: колискові, історичні пісні, думи, 
псальми, обрядові пісні зимового циклу (колядки, щедрівки), що були 
пройняті релігійним духом. Також автор висвітлює особливості «мате-
ринської школи», під впливом якої перебувала дитина від народження, та 
авторитет батька, який виховував віддане ставлення до землі, рідної 
хати, родини; почуття обов’язку перед рідним краєм, громадою; 
дотримання звичаїв та традицій. 

Ключові слова: патріотизм, релігійність, музичний фольклор, 
селянська родина, материнська школа, батьківське виховання. 

 

Сучасне суспільство гостро реагує на зміни, що відбува-
ються в нашому політичному та громадському житті. Як наслідок 
цих подій ми нині спостерігаємо високій підйом патріотичних 
почуттів, що охоплюють різни верстви та вікові категорії 
населення нашої країни. Проте, для України завжди було 
важливим питання патріотичного виховання. 

Серед сучасних дослідників, які працюють над проблемами 
патріотичного виховання та громадянських якостей школярів, – 
І. Бех, О. Вишневський, П. Ігнатенко, А. Погрібний, В. Поплуж-
ний, Ю. Руденко, О. Савченко, М. Стельмахович, О. Сухомлин-
ська, К. Чорна, М. Ярмаченко та ін. 

Важливе місце у формуванні високоморальних людських 
чеснот, зокрема патріотизму, належить фундаментальній складо-
вій частині культури етносу – фольклору, природа та структура 
якого продиктовані потребами соціуму, де особисте підпорядко-
вується суспільним інтересам. Видатні українські науковці, 
педагоги, які розробляли системи виховання, підкреслювали 
значення фольклору в житті народу, у формуванні патріотизму. 

© В. Калабська, 2015 
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Для сучасного суспільства, школи, освіти цінним є досвід 
минулого щодо формування патріотизму молодого покоління. 
Першою школою патріотичного виховання кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. була українська сільська родина. У цей період політичні 
умови посилюють значущість зберігання й утвердження етнічної 
ідентичності, яку формували та підтримували українські родини. 
Виховання в сім’ї сприяло появі свідомих особистостей, які 
дбали про фізичне й духовне здоров’я нації. 

Висвітлення певних історико-педагогічних аспектів україн-
ської родини знаходимо у працях істориків, етнографів та етно-
логів: Я. Головацького, М. Грушевського, І. Крип’якевича, П. Ку-
ліша, М. Сумцова, І. Франка, П. Чубинського, В. Шухевича та ін. 
Українську родину та її виховну роль у сучасній науці висвіт-
люють О. Вишневський, Л. Йовенко, Г. Лозко, О. Лук’яненко, 
В. Мосіяшенко, С. Павлюк, В. Постовий, Й. Сележан, М. Стель-
махович, Є. Сявавко, Т. Усатенко, І. Хлистун, Р. Чмелик, П. Щер-
бань та ін. 

Мета нашої статті – розкрити формування патріотизму на 
релігійних засадах засобами музичного фольклору в селянській 
родині кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Становленню патріотизму в українській селянській родині 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. сприяв високий рівень релігійності 
батька та матері. Релігійність забезпечувала єдність інтересів 
родини, сприяла збереженню національної свідомості, а також 
була етноформуючим фактором, доповнювала образ виховного 
ідеалу високою моральністю. Родинний виховний ідеал – це 
людина глибоко релігійна. С. Русова вважала, що глибока віра в 
Бога є природною, органічною рисою нашого народу, яка дається 
нам у спадок, живе у нашій підсвідомості, що «обов’язує нас у 
вихованні не зрікатися релігійних настроїв наших діток і не 
нехтувати ними» [8, с. 178]. Вчена підкреслює, що віра в Бога 
живе в дитині, вона підживлюється в родині, а з часом переростає 
у патріотичне почуття. Шукання Бога – «то є перші змагання до 
ідеалізму, до ідеалу; коли вони прокинулися в душі дитини, 
бажано їх підтримати, бо колись вони переродяться в широкі 
нематеріалістичні змагання – любов до правди, до краси, до 
рідного краю…» [7, с. 179]. Сім’я в Україні в другій половині 
ХІХ – на початку ХХ ст. становила справжню домашню церкву. 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 9 

102 

Батьки євангелізували, навчали дітей, провадили їх до християн-
ського життя, відповідали за них перед Богом, Церквою і 
Батьківщиною, тобто виконували не тільки батьківську, але й 
патріотичну місію. Релігійним вихованням у родині займалися і 
батько, і мати, і старші люди, дід, баба, прадід, прабаба, однак, 
провідна роль тут належить матері. Патріотичне виховання на 
релігійному ґрунті починається від сповиточку, коли мати співає 
дитині колискову: 

Спи з Богом, Або: 
Спи з Христом, 
Спи з Христом, 
Спи з ангелом! [9, с. 27]. 

Успіння Мати, 
Поклади дитя спати, 
На тесову колиску, 
Коло ангелів близько [9, с. 27]. 

Мати вчить дитину хреститися, молитися, привчає до церко-
вної служби, а головне – вчить із дитиною 10 заповідей Божих і 
вимагає неухильного дотримання їх настанов у щоденному житті. 
Від пошани до батьків росте почуття любові до батьківщини. 

Образ Ісуса Христа був виховним ідеалом для хлопчиків: 
здатність померти за «други своя», за православну віру завжди 
була ознакою найвищої якості патріотизму. Зразком такої твер-
дості для українських підлітків був Байда. На пропозицію Султа-
на: «Годі тобі, Байдо, Байдо, байдувати, сватай мою дочку та йди 
царювати» – Байда відповів: «Твоя дочка поганая, віра твоя, 
царю, віра проклятая» [1, с. 128]. Лицарська честь, відданість 
Богу і Батьківщині не дають йому права відповісти інакше. Таким 
же патріотичним є герой історичної пісні Морозенко, в якого 
вороги вирвали живцем серце й поставили мертвого на Савур-
Могилу: «Дивись тепер, Морозенку, на свою Україну» [3, с. 509]. 

Величний образ Божої Матері є зразком для земних матерів, 
духовним ідеалом для дівчаток. Вона є заступницею миру хрис-
тиянського. Богородиця особливо шанується серед українців. В 
органічному зв’язку життя українців з Божою Матір’ю переко-
нують колядки, де оспівується хліборобська праця. Народ вірить, 
що матиме гарний врожай, бо згідно з текстом колядки сам Бог 
Ходить за плугом, апостоли помагають орати, а Мати Божа 
носить їсти плугарям. Архетип української доброї матері, Матері-
Батьківщини, матері-землі, матері-природи має неабиякий вплив 
на формування почуття відданості, вірності усьому рідному. Цей 
архетип виявився вже в часи трипільської культури, він пов’я-
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заний із хліборобським характером життя людей. Одним із різно-
видів вербалізації архетипу доброї матері є матір-природа (добра 
земля), що переноситься на рідну землю взагалі (неньку Україну). 
Про релігійний характер доброї землі яскраво свідчать думи, де 
поряд виспівуються слова «край веселий» і «мир хрещений». У 
думі про втечу трьох братів із Азова «земля турецька» ототожню-
ється з «вірою бусурманською». Українці завжди вважали землю 
священною, найвірнішим свідком: при найвищій присязі вони їли 
землю або цілували її, бо земля не дарує тому, хто не дотримуєть-
ся слова. Крім того, землю називають праведною і Божою. Свято 
землі триває від Введення до Благовіщення, тоді Бог благослов-
ляє її, тому землі треба дати спокій. Апогеєм вербалізації 
архетипу доброї матері є Божа Мати, Богородиця [10, с. 221]. 

У контексті родинного виховання жінка-мати плекає в серці 
дитини любов – любов до матері-землі, любов до Божої Матері, 
любов до України, Батьківщини. З цією метою вона використовує 
багатий музичний фольклор нашого народу: колискові, колядки, 
щедрівки, пісні. Під цим впливом формуються такі риси дитини, 
як вірність, відданість, щирість, ніжність, лагідність, слухняність, 
милосердя, доброта та інші. 

Щоб розкрити механізм формування патріотизму засобами 
музичного фольклору на релігійній основі в означений період, 
необхідно розглянути також місію батька в цьому процесі. Роль 
батака у вихованні дітей в українській родині хоча й має 
стриманий характер, однак не варто її недооцінювати. Батько – це 
хребет сім’ї, мати – серце. Батько для української дитини або 
грізний і недоступний, караючий авторитет або доступний для 
дитини, нею цікавиться, але сам дуже «материнський», «батько-
отаман», який всіма піклується дбає за всіх, отаман із материнсь-
кими рисами, захисник родини. Щодо релігійно-патріотичного 
виховання, то батько є взірцем пошани до Бога й послуху. Батько 
в українській родині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – це 
голова, опікун і годувальник. Він формує розум, волю та харак-
тер дитини, яка хоче бачити в батькові ідеал мужнього лицаря, 
твердого, рішучого, працьовитого, загартованого життям. Бать-
ко – голова дому, тому для дітей він найвищий авторитет. Саме 
від нього дитина довідується, що поза й понад його авторитетом є 
авторитети Бога, Церкви, держави. Для дитини батько асоцію-
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ється зі святим Миколаєм та Юрієм Змієборцем. Святий Миколай 
обдаровував дітей і опікувався людьми, а Юрій Змієборець – 
поборник зла, захисник, який фактично уособлював етнічний 
архетип козака-героя. У народному іконописі святий Юрій зобра-
жувався лицарем на білому коні зі списом у руці, який вбиває 
дракона [10]. Ця тема розвинута й у пісенному фольклорі, напри-
клад, псальмі «Були люди невірнії», що була популярною в 
середині ХІХ – на початку ХХ ст.: 

Були люди невірнії, 
Вони в Бога не вірили, 
А вірили у Смочище, 
У люте та й зміїще. 
Дали Смоку та й оброку, 
Щонеділі – по людині. 
Прийшла пора аж до царя. 
Хоч сам ступай, хоч дочку дай. … 

Аж ось їде святий Юрій 
На білім коні з копієм. 
Вдарив Смока серед ока, 
Забив Смока навік віка. 
По всім світі – розписання, 
По всіх людях – розсилання, 
Щоб читали і писали 
І Юрія святкували [4, с. 519]. 

Релігійне виховання в родині тісно пов’язане з обрядами, в 
яких діти брали активну участь. Саме обряд був основною фор-
мою організації навчально-виховного процесу в материнській 
школі, який тривав усе життя. У процесі сімейної обрядовості 
мати виховувала в дітей почуття обов’язку перед родом, рідним 
краєм, громадою. Постійне прилучення дітей до різних обрядо-
дійств виховувало почуття святості краю, святості зв’язку кожної 
людини з ним («Рідний край – зелений рай»). Діти брали активну 
участь у всіх обрядодійствах – і календарних, і родинних, ставали 
частиною обрядового життя одразу після народження. У мате-
ринській школі обрядовий цикл це величезне коло «наук» про 
рідний край, яке осягало молоде покоління до повноліття. 

В основі обрядової системи українців культ Роду, елемент 
родошанування присутній у всіх складових навчально-виховного 
процесу в материнській школі. Центральним святом обрядового 
циклу з циклу родових є Різдво Христове. Надвечір діти під 
керівництвом матері готувалися відвідати родичів. Мати не 
тільки ладнала вузлик із Вечерею, вона ще й вчила з дитиною 
словесні ритуальні формули, моделі поведінки, тексти і мелодії 
колядок. Колядування в материнській школі – це не тільки іспит 
зі знання фольклору, звичаю, обряду, ще й випробування на розу-
міння дитиною сили слова. Вважалося, що побажання які висло-
вила дитина в колядці, обов’язково збудуться, бо «їх вустами 
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глаголить істина». У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 
надавалося великого значення ґрунтовній підготовці дитини до 
колядування та щедрування. Старші дуже прискіпливо ставилися 
до того, як дитина виконує колядку, який її спів, манера вико-
нання, чи адекватний провідний мотив твору до віку виконавця. 
Саме матері вчили дітей «правильно» колядувати: вибирати 
текст, вивчали мелодію, жести, виготовляли атрибутику. У 
«материнській школі» українців це були дуже відповідальні й 
важливі уроки. Участь дітей у зимовій календарній обрядовості, 
зокрема колядування – це був своєрідний «екзамен». На старан-
ного виконавця колядок і щедрівок чекала гідна винагорода, адже 
висока естетика співу в українського народу висувала високі 
вимоги до вокальних даних колядників. Це пояснюється тим, що 
в давнину винагорода за спів не була милостинею чи платнею, а 
особливою пожертвою Богові його посланцями за виконання 
хвальної пісні. В давнину саме так розцінювали гроші, що їх 
давали поетам-ріші за спів містичних гімнів. Наші пращури 
шанували культ Слова, яке наділяли фізичною силою. Сила 
вождя і його війська прямо залежала від кількості священних 
гімнів, складених поетом-жрецем. Відповідно до цього, міра 
статку в обійсті, рівень добробуту, врожаю, здоров’я та щастя 
членів родини залежить від кількості та якості хвальних пісень-
колядок чи щедрівок на адресу господаря та його сім’ї. 

Як свідчать дослідження З. Кузелі [5], Н. Заглади [2], Н. По-
бірченко [6] та інших, діти-підлітки в другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст. знали тексти колядок стосовно усіх членів роди-
ни, а саме: хазяїна, хазяйки, дідуся, бабусі, сина, доньки, вдови і 
т. ін. Вважалося, що силою Святого Слова можна бідного зроби-
ти багатим, нещасного – щасливим, неодруженого – одруженим. 

У дні Різдва множилася енергія любові, що йшла від серця 
до серця, зміцнювала людей фізично і духовно. В цей час у 
громаді росло чуття єдиної родини, єдиного народу, єдиної нації, 
згуртованої під різдвяною зіркою, формувалася духовна сила 
патріотизму. Саме ця сила звучить у дитячих колядках із 
апокрифічними мотивами, які були популярними у ХІХ – на 
початку ХХ ст. Так, одна з них у гумористичному ключі зображає 
Царя Ірода, який уособлює усіх ворогів українського народу, усіх 
гнобителів – і національних, і соціальних, і духовних: 
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Ірод-цар за людьми гонявся, 
Він за ними дуже побивався, 
На сідельце не вдержався, 
З кобилочки увірвався 
Та й упав на шлях. 
Іродиха як тіє зачула, 
Обірвалась у неї потуга, 
Зірвалася з печі боса 
Та, як є, простоволоса – 

Йому навздогін. 
Йому в вічі заглядає, 
Хвостом мухи одганяє. 
Іродята теж полякались 
Та й за нею всі бігцем подались. 
Відерцями воду носять, 
Лементують і голосять: 
– Наш ірод пропав [11]. 
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Рис. 1. Формування патріотизму на релігійних засадах засобами 

музичного фольклору (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 
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Таким чином, формування патріотизму в українській 
селянській родині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на 
релігійних засадах засобами музичного фольклору – це складний 
процес. Сам термін «патріотизм» не був поширеним на той час у 
лексичному фонді українців, виховання патріотизму не деклару-
валося. В сім’ї, однак, любов до рідної домівки, села, батька, 
матері, краю, України жила, так би мовити, неофіційно. Звичайна 
українська селянська родина була завжди осередком патріотизму, 
який жив у звичаях, традиціях, фольклорі, релігії, обрядовості. 
Релігійним духом пройняті були такі жанри музичного фольк-
лору, як-от: обрядові пісні зимового циклу (колядки, щедрівки), 
думи, псальми, канти, колискові, що сприяли формуванню 
патріотичних почуттів. Носіями патріотичних почуттів були 
батько й мати, які передавали їх за допомогою фольклорних 
засобів і власним прикладом відданого ставлення до землі, рідної 
хати, родини, дотримання звичаїв і традицій. 
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Вера Калабская 
ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА РЕЛИГИОЗНОЙ ОСНОВЕ 
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА В УКРАИНСКОЙ 

СЕЛЬСКОЙ СЕМЬЕ (КОНЕЦ ХІХ – НАЧАЛО ХХ ВЕКА) 
В статье рассматривается проблема формирования патриотизма на 

религиозной основе средствами музыкального фольклора в украинской сельской 
семье конца ХІХ – начала ХХ века. Становлению патриотизма в украинской 
сельской семье обозначенного периода способствовал высокий уровень 
религиозности отца и матери. Религиозность обеспечивала единство 
интересов семьи, сохранению национального сознания, а также была этнофор-
мирующим фактором, дополняла образ воспитательного идеала высокой 
нравственностью. Доказано, что усилению патриотических чувств детей 
способствовали: колыбельные, исторические песни, думы, псалмы, обрядовые 
песни зимнего цикла (колядки, щедривки), которые были проникнуты религи-
озным духом. Также автор рассматривает «школу матери», под влиянием 
которой находился ребенок с рождения, и авторитет отца, воспитывающего 
преданное отношение к земле, родному дому, семье; чувство долга перед 
родным краем, общиной; соблюдение обрядов и традиций. 

Ключевые слова: патриотизм, религиозность, музыкальный фольклор, 
сельская семья, школа матери, отцовское воспитание. 

Vira Kalabska 
THE FORMATION OF PATRIOTISM BASED ON RELIGION WITH THE 

HELP OF MUSICAL FOLKLORE IN UKRAINIAN RURAL FAMILIES (THE 
END OF THE 19TH CENTURY – THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY) 

The article looks upon the formation of patriotism based on religion with the 
help of musical folklore in the Ukrainian rural families at the end of the 19th century 
and at the beginning of the 20th century. The rise of patriotism in the rural families of 
the mentioned period was due to the very pious parents – mother and father. Piety 
assured the unity of the family interests, conduced maintenance of the national 
consciousness, was the ethnic forming factor, and completed a vision of the 
educational ideal of high morality. 

It was proved that the intensification of the children patriotic feelings was 
caused by: lulls, historical songs, psalms, ceremonial songs of the winter cycle 
(Christmas carols), which were imbued with the religious spirit. The author also 
enlightens the peculiarities of the «maternal care» under which the child has been 
since its birth, and the authority of a father, who instilled in children the love of earth, 
native house, family; the indebtedness to native land andsociety; conservation of the 
traditions.  

Keywords: patriotism, piety, musical folklore, rural family, “maternal care”, 
father’s upbringing. 
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УДК 94(477.63)          Лариса Філатова, 
м. Київ 

ПОРТРЕТИ ДІЯЧІВ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ 
КАТЕРИНОСЛАВА (ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.) 

 
У статті розглядається діяльності директорів Катеринославської 

гімназії в першій половині ХІХ ст., коли закладалася основа нової системи 
освіти в Російській імперії. Д. Т. Мизко, Я. Я. Ковалевський, Я. Д. Грахов 
були першими інтелігентами, вихідцями з української шляхти та 
дворянства, які зробили вагомий внесок у розвиток освіти та культури не 
тільки губернського міста, а й великого українського краю. До когорти 
цих діячів належить і український композитор П. П. Сокальський. 

Ключові слова: освіта, педагогічна діяльність, гімназія, музична 
культура, виховання. 

 
Катеринослав у першій половині ХІХ ст. був відомим 

завдяки діячам освіти, вивчення творчого і педагогічного доробку 
яких дозволяє охарактеризувати стан розвитку освіти і культури 
як міста, так і всієї губернії. Замовчування їх імен, біографій, 
педагогічної, благодійної, організаторської діяльності в радянсь-
кий період призвело до значних прогалин у історичній картині 
становлення і розвитку освіти й культури Катеринославщини. 
Відомі факти свідчать про те, що у першій половині ХІХ ст. 
відбувалися серйозні зміни в культурно-освітньому розвитку міс-
та і губернії, що пов’язано з іменами Я. Грахова, Я. Ковалевсь-
кого, Д. Мизка. Вони належали до того першого покоління 
української інтелігенції, яка вийшла з шляхетсько-дворянського 
середовища і яка, не пориваючи зі своєю суспільною верствою, 
йшла шляхом прогресивного розвитку освіти, культури, науки 
свого часу. Ці діячі були організаторами мережі освітніх закладів 
Катеринославської та Херсонської губерній, учителями й вихова-
телями когорти діячів різних сфер культурного життя краю.  

Історію розвитку освіти й культури Катеринославщини 
вивчали історики, педагоги, мистецтвознавці, краєзнавці (С. Аб-
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росимова, В. Бекетова, О. Білецький, В. Лабезник, Ю. Лопатін, 
Т. Липовська, Л. Лихачова, В. Мирончук, В. Мітлицька, Л. Про-
копенко, Ю. Радченко, Т. Сидорова, С. Фатальчук, М. Чабан, 
Г. Швидько та ін. Однак, це питання ще недостатньо висвітлене в 
наукових джерелах. Мало приділено уваги вивченню нетривалої, 
але, на нашу думку, значущої для розвитку музичної культури 
Катеринослава діяльності українського композитора П. Сокальсь-
кого. Аналіз педагогічної, організаторської, просвітницької діяль-
ності Я. Грахова, Я. Ковалевського, Д. Мизка, П. Сокальського є 
метою статті. 

Одним із перших організаторів навчальних закладів Катери-
нославщини, відомим педагогом, першим директором Катерино-
славської класичної чоловічої гімназії був Дмитро Тимофійович 
Мизко (Мізко) (1772 – 1847). Він народився у м. Борзна на Черні-
гівщині в сім’ї священика (з роду української шляхти). Закінчив 
Чернігівську семінарію і Київську духовну академію, але обрав 
цивільну кар’єру, яку почав підканцеляристом Катеринославської 
казенної палати. Проте, Д. Мизко відомий не як адміністратор, а 
насамперед як педагог і організатор освітньої справи краю. У 
1803 р. він був призначений наказом міністра народної освіти, 
графа П. Завадовського директором народних училищ Катерино-
славської губернії. Це був початок правління Олександра І, 
ознаменований проведенням освітньої реформи. У 1803 р. було 
створене Міністерство народної освіти, і 24 січня 1803 р. царсь-
ким указом затверджено «Попередні правила народної освіти» та 
«Статут училищ». Згідно з цією реформою впроваджувалася 
система навчальних закладів за європейським зразком. Так, Голо-
вні народні училища з 4-х класів мали створюватися в губерн-
ських містах, а двокласні народні училища, за наявності 
відповідних умов, – у повітових містах [4, с. 35].  

У цей період розкрився організаторський талант Дмитра 
Тимофійовича, який, перебуваючи на посаді директора народних 
училищ Катеринославської губернії, став директором відкритого 
1 серпня 1805 р. в Катеринославі губернського училища (гімна-
зії). Про значний авторитет Д. Мизка свідчить той факт, що у 
1809 р. Міністерство народної освіти доручило йому додатково 
до всіх обов’язків створення народних училищ у Херсонській 
губернії. Цією справою він безоплатно займався впродовж 4-х 
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років. Д. Мизко добре знав, які місцеві умови існують для від-
криття приходського чи повітового училища, дбав про матері-
альну базу училищ. Завдяки його зусиллям навчальні заклади 
були забезпечені приміщеннями, він опікувався комплектуванням 
штату вчителів тощо. Під його керівництвом були відкриті народ-
ні училища, а саме: повітові училища в Павлограді (1806), 
Новомосковську (1807), Олександрівську, Бахмуті (1808) у Кате-
ринославській губернії; в Єлисаветграді, Вознесенську і Новоми-
ргороді (1811) у Херсонській, а також 53 парафіяльних училища.  

Самовіддана праця Дмитра Тимофійовича у сфері освіти 
була достойно відзначена. Так, у 1815 р. Харківський університет 
надав йому вчене звання доктора мистецьких наук; в 1816 р. він 
став дійсним членом Санкт-Петербурзького Вільного 
Економічного Товариства, яке об’єднувало людей високої освіти 
і культури; у 1818 р. був обраний членом-кореспондентом 
«Імператорського Людинолюбивого Товариства» [6, с. 52].  

Сучасник Д. Мизка, літератор і мандрівник А. Воєйков, у 
1825 р. побувавши у Катеринославі, першим відзначив його за-
слуги: «Вообще училища сей губернии много обязаны попече-
ниям и просвещенной любви к наукам нынешнего директора 
оных, Г[осподина] статского советника Дмитрия Тимофеевича 
Мизко…» [3, с. 130-131]. Отже, сучасники достойно оцінювали 
діяльність Д. Мизка в освіті, визнавали його одним із найбільш 
освічених людей Катеринослава першої чверті ХІХ ст.  

Педагогічні погляди Д. Мизка були висвітлені в його промо-
вах, проголошених перед учителями, учнями гімназії, батьками, 
представниками громадськості на публічних іспитах, під час від-
криття навчальних закладів. Промова Д. Мизка на урочистостях 
із нагоди відкриття гімназії стала його першою публікацією. Вона 
була надрукована Головним правлінням училищ у збірнику 
«Периодическое сочинение об успехах народного просвещения».  

Вимоги до педагога, загалом до освіченої людини Дмитро 
Тимофійович виклав у таких положеннях: 1) гарні знання з різних 
наук, у тому числі знання декількох іноземних мов; відчуття 
потягу до навчання, подальше вдосконалення знань; повага до 
науки і прагнення до наукової діяльності, створення власної 
бібліотеки; 2) виховання і вдосконалення таких рис і здібностей 
власної особистості, як точність, послідовність, акуратність, чес-
ність у пізнанні й будь-яких діях, справах як на службі, так і в 
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побуті; 3) вдосконалення професійних якостей і здібностей, а 
саме: аналітичних – здатності бачити предмет різнобічно, 
знаходити в ньому те, що не помітили інші; вміння передбачати і 
обмірковувати власні дії, аналізувати їх і робити висновки; а 
також любов до вихованців; вміння керуватися власним розумом 
у педагогічній діяльності; особисто брати участь у громадському 
житті й формувати смак і навички в учнів до поширення своїх 
знань у суспільстві [12, с. 20-23].  

Таке бачення ролі освіти, знань, особистих якостей, правил 
поведінки в житті людини, вчителя залишається актуальним і 
сучасним. За цими правилами жив і працював сам Д. Мизко, за 
такими критеріями формував педагогічний колектив гімназії, яка 
була однією з найкращих в Харківському навчальному окрузі. 
Так, за його директорства в гімназії працювали висококваліфіко-
вані викладачі, зокрема, Ф. Одинець-Заставський, у майбутньому 
директор народних училищ Таврійської губернії, доктор філосо-
фії К. Герн, В. Якубовський, випускник Київської духовної акаде-
мії, який пізніше був призначений директором народних училищ 
Херсонської губернії та багато інших.  

Перші відомості про життя й діяльність Д. Мизка оприлюд-
нив його син Микола Дмитрович – літературний критик, перекла-
дач, журналіст, театральний оглядач, який видав у 1849 р. невели-
ку книжку «Памятная записка о жизни Димитрия Тимофеевича 
Мизко». Він перший спробував дати оцінку педагогічній діяльно-
сті батька. Д. Рябінін у спогадах підкреслює: «Щаслива випадко-
вість поєднала в образі Д. Т. Мизка істинне покликання до такої 
служби з добре забезпеченим матеріальним становищем і дала 
новонародженій гімназії начальника, який працював не з приму-
су, а за внутрішнім покликанням до педагогічної профе-
сії…» [14, с. 82].  

Столітній ювілей гімназії спричинив певний інтерес до 
постаті Д. Мизка. Так, у книзі викладача історії та географії Кате-
ринославської класичної гімназії Ф. Локтя «Столетие Екатери-
нославской классической гимназии. 1805 – 1905: краткий истори-
ческий очерк» є стислі відомості про першого директора [9]. Член 
Катеринославської вченої архівної комісії В. Данилов у 7-му 
випуску «Летописи» зробив порівняльний огляд літературної 
діяльності батька й сина Мизків [5]. Безумовно, син, якому автор 
віддав перевагу, був успішним літератором і журналістом, а бать-



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 9 

113 

ко, насамперед, присвятив своє життя освітянській справі. У цьо-
му ж випуску «Летописи» є ще дві публікації, у яких надаються 
відомості про Д. Мизка. Перша – це довідка Д. Яворницького 
«Рід Мизко», де він повідомляє історичні відомості XVI –
XVIII ст. [15]. Учений зазначив, що в музеї ім. О. Поля зберіга-
ється «Генеалогическое дерево запорожских панов Лиманских», 
до родини яких належала дружина Д. Мизка, а також деякі публі-
кації батька і сина Мизків. Друга публікація – замітка відомого 
краєзнавця і знавця архівів В. Машукова «До біографії Д. Миз-
ка». В ній автор подає дані про публікації, де розглядаються 
життя й діяльності Д. Мизка [10].  

Плідна педагогічна діяльність Д. Мизка перервалася у зв’яз-
ку із погіршенням зору, тому він змушений був піти у лютому 
1831 р. у добровільну відставку, а посаду директора обійняв 
Яким Якович Ковалевський (1831 – 1842 рр.). Він, людина висо-
кої культури, родоначальник катеринославської педагогічної 
династії, 1905 р. на урочистостях із нагоди сторічного ювілею 
гімназії був відзначений серед 35 найкращих випускників. 

Я. Ковалевський походив із дворянського роду Олександрів-
ського повіту Катеринославської губернії, більш точне місце та 
рік його народження невідомі. Помер у 1865 р. Початкову освіту, 
за традицією в дворянських сім’ях того часу, отримав удома. У 
1807 р. вступив до Катеринославської гімназії, де виявив значні 
здібності. За відмінні успіхи в навчанні двічі нагороджувався 
«книжками та похвальною грамотою». Успішно закінчивши у 
1811 р. гімназію, Я. Ковалевський став студентом Харківського 
університету. Отримавши диплом кандидата права, деякий час 
працював за фахом у Харкові та Петербурзі [1, с. 76-78].  

Дружиною Я. Ковалевського була Олександра Трохимівна 
Вуєм’єва, двоюрідна сестра відомого педагога – барона 
М. О. Корфа. У них народилася донька Олександра Якимівна 
Риндовська (Чернова) (1829 – 1905), майбутня відома діячка осві-
ти й культури Катеринославa, яка впродовж 1865 – 1905 рр. очо-
лювала Маріїнське училище, жіночу гімназію, була організато-
ром «Товариства піклування жіночою освітою м. Катерино-
слава», при якому відкрито безкоштовну школу для учениць, 
товариство допомоги бідним ученицям гімназії [11, с. 4, 10, 14].  

На 1830-х – на початок 1840-х рр. припадає особливий 
період у житті Я. Ковалевського, якого в 1831 р. призначено 
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директором народних училищ і Катеринославської класичної гім-
назії, що входили до Харківського навчального округу [13, с. 77]. 
Це був період плідної педагогічної та організаторської діяльності 
Якима Яковича. З його ім’ям пов’язують відкриття шляхетного 
пансіону для учнів гімназії з інших міст. Він зробив значний вне-
сок у реформування навчального закладу: склав програму навчан-
ня, визначив обсяг дисциплін, підтримав введення п’ятибальної 
системи оцінювання знань і поведінки учнів. Головну увагу 
Я. Ковалевський приділяв вивченню мов: латинської, німецької і 
французької. Випускник Харківського університету, вихований 
на культурних традиціях цього закладу, він дбав не лише про 
розумовий, а й духовний і культурний розвиток гімназистів. 
Я. Ковалевський був переконаний, що учням необхідно займа-
тися музикою і співами, а для фізичного розвитку – гімнастикою.  

Демократичні університетські традиції неформального поза-
навчального спілкування професорів зі студентами, вихідцями з 
різних станів, він реалізовував у педагогічній діяльності, вважав 
за доцільне встановлювати не лише офіційні, а й дружні стосунки 
з учнями, незважаючи на їх соціальний стан. Вихованців, які 
виявляли успіхи в навчанні, запрошував на суботні й святкові 
обіди, де вони могли спілкуватися з відомими діячами 
міста [11, с. 10].  

Необхідно зазначити, що гімназія під керівництвом Я. Кова-
левського була центром вивчення нових європейських методик і 
впровадження їх у практику. Так, вчитель історії гімназії М. Са-
довський, випускник Харківського університету, у 1837 р. їздив 
до Петербурга для вивчення методики організації системи взаєм-
ного навчання школярів англійця Ж. Ланкастера. Вчителі краю 
були запрошені в Катеринослав для ознайомлення з новою систе-
мою, яка з 1838 р. діяла в парафіяльних класах при училищах 
губернії. 

Наступним директором катеринославської гімназії, актив-
ним культурно-освітнім діячем був відомий спеціаліст у галузі 
хімії і мінералогії Яків Дмитрович Грахов. Відомостей про його 
життя збереглося небагато, точно невідомі роки життя – народив-
ся приблизно на початку 1800-х рр., помер у другій половині 
1860-х рр., очевидно, походив із Чорногорії. Я. Грахов був коле-
зьким радником і впродовж 1846 – 1862 рр. обіймав посаду 
директора Катеринославської класичної чоловічої гімназії та 
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водночас виконував обов’язки директора всіх початкових училищ 
Катеринославської губернії [9, с. 102].  

Я. Грахов чимало зробив для розвитку освіти в місті та всій 
губернії, зокрема, щодо забезпечення матеріальної бази єдиної до 
1865 р. на весь величезний край гімназії. Він став її першим істо-
ріографом і загалом освіти Катеринославщини. У 1855 р. Я. Гра-
хов склав першу частину (з 1793 по 1836 рр.) «Историческо-
статистического обзора Екатеринославской гимназии и училищ». 
Другу частину історичного огляду (з 1836 по 1855 рр.) написав 
його колега – старший викладач гімназії С. Веребрюсов [4].  

Я. Грахов був одним із засновників, організаторів і завідува-
чем у 1849 – 1862 рр. Громадського музею Катеринославської 
губернії, до якого передав цінні колекції російських та іноземних 
монет, мінералів (зразки різних порід), рідкісні палеонтологічні 
знахідки, книги. Громадський музей був на утриманні гімназії до 
1906 р., і після того, як було збудоване приміщення для музею 
ім. О. М. Поля, його колекція увійшла складовою частиною до 
загального музейного зібрання [2, с. 9].  

Окрім Громадського музею, у гімназії існували археологіч-
ний, нумізматичний, мінералогічний кабінети, була цінна колек-
ція наочного приладдя, багата бібліотека. Директор для облад-
нання цих кабінетів подарував книги, монети, зразки мінералів, 
рідкісні природні та археологічні знахідки. Так, викладач гімназії 
Ф. Локоть зазначав, що Я. Грахов передав для потреб гімназії 
книг і монет на суму 250 руб. [9, с. 176].  

Я. Грахов ініціював створення при пансіоні гімназії обсерва-
торії для метеорологічних спостережень. Директор гімназії осо-
бисто направляв інформацію про кліматичні зміни в Катерино-
славі за 1849 – 1855 рр. до Імператорського Російського Геогра-
фічного товариства, куди подав у 1853 р. складений ним «Статис-
тико-географический очерк Екатеринославской губернии». Нау-
кова робота директора гімназії була відзначена обранням його в 
грудні 1854 р. дійсним членом Імператорського Російського 
Географічного товариства [9, с. 99].  

Я. Грахов перекладав наукові статті. Так, у «Горном 
журнале» (1832, 1835 і 1836 рр.) він опублікував статті з хімії та 
мінералогії, а в 1843 р. переклав із німецької і надрукував «Руч-
ную книгу для хозяйственного обращения с лесами». За цю робо-
ту він отримав половину премії від Міністерства державного май-
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на. У 1845 – 1855 рр. він оприлюднював статті в журналах Мініс-
терства державного майна та Міністерства народної освіти, у 
газеті «Екатеринославские губернские ведомости».  

З Катеринославом пов’язаний нетривалий (1852 – 1853 рр.), 
але значний для гімназії і культурного товариства міста, період 
роботи випускника Харківського університету, майбутнього ком-
позитора Петра Петровича Сокальського (1832 – 1887) на посаді 
старшого вчителя природничих наук – ботаніки, зоології та міне-
ралогії. Молодий педагог не полишав своїх музичних захоплень, 
тим більше, що директор гімназії Я. Грахов був великим любите-
лем музики, а його колеги – вчитель математики О. Крижанів-
ський і вчитель словесності С. Веребрюсов, також випускник 
Харківського університету, віолончеліст, активний учасник 
університетських концертів, були музикантами-аматорами. У міс-
ті створили аматорський гурток, який об’єднав музичні сили міс-
та. На музичних вечорах, окрім музикування з колегами, П. Сока-
льський виступав із доповідями про народну музику. Це був 
початок його плідної фольклористичної і просвітницької діяльно-
сті, результатом якої стало видання фундаментальної праці 
«Руська народна музика великоросійська та малоросійська в її 
будові мелодичній і ритмічній та відмінність її від основ сучасної 
гармонічної музики» (Харків, 1888) та організація Товариства 
аматорів музики в Одесі. В рамках останнього він керував хором, 
читав лекції, а також зініціював створення музичної школи. 

До приїзду в Катеринослав П. Сокальський вже мав досвід 
участі в камерних музичних зібраннях як флейтист, адже у буди-
нку його батька, професора Харківського університету П. Сокаль-
ського, утворився інструментальний ансамбль, до складу якого 
входили його сини Петро та Іван і студентська молодь. Прозву-
чали на цих вечорах і перші твори композитора-початківця. 
П. Сокальський продовжив свої спроби компонувати і в Катери-
нославі. Так, для співака-аматора Делюсто він написав музику на 
слова М. Щербини «Прометей» (твір не зберігся). На концертах 
молодий музикант виступає як соліст, акомпаніатор і співак. На 
одному з таких концертів прозвучала «Полька» в авторському 
виконанні [8]. 

У культурному житті українського суспільства в першій 
половині XIX ст. були популярними домашні концерти. Вони 
відбувалися як в аристократичних салонах, так і в середовищі 
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інтелігенції, особливо в колах професорів університетів. Наприк-
лад, у Харкові в 1830-х рр. відбувалися літературні вечори під 
патронатом дружини губернського прокурора, на яких збиралися 
викладачі й студенти. Хоча Катеринослав не був університетсь-
ким містом, серед викладачів гімназії були випускники Харківсь-
кого університету, які запроваджували ці традиції в життя. Музи-
чні зібрання відбувалися в Міклашевських, Ігнатьєвих, Щербако-
ва. Зі щоденника П. Сокальського відомі імена виконавців-ама-
торів – це співаки Віра Миколаївна Наковальніна, Делюсто, піа-
ністи Варвара Петрівна Ігнатьєва, Повоянтський, скрипаль Лан-
цетті, віолончеліст С. Веребрюсов, О. Крижанівський, Д. Рябінін, 
Воронцов, Шляхтін, Самойлов. П. Сокальський називає реперту-
ар концертів: мазурки Ф. Шопена, п’єси А. B’єтана, романс 
«Сомнение» М. Глінки, «Stabat mater» Дж. Россіні [8, с. 18-21].  

Непересічною особистістю був П. Сокальський як педагог і 
вихователь. Між ним і учнями, які полюбили вчителя і намага-
лися вчитися якнайкраще, склалися теплі, гуманні, довірливі сто-
сунки. Це було в той час, коли директор Я. Грахов, людина зітка-
на з протиріч, часто використовував як виховний засіб різки, про 
що згадував колишній викладач гімназії Г. Донцов [7, с. 31]. 
Двадцятилітній учитель, який виріс у великій сім’ї, де було 
семеро дітей, добре знав психологію дітей. П. Сокальський запро-
шував своїх учнів до себе додому, багато грав для них, співав 
народних пісень, розповідав про музику. Такі взаємини з гімна-
зистами були тоді рідкістю. Він умів зацікавити дітей, захопити 
їх, доступно розповісти про творчість композитора. Про одну з 
таких зустрічей із вихованцями свідчить запис у щоденнику 
П. Сокальського. Він розповідає про те, як познайомив учнів із 
музикою «Реквієму» В. А. Моцарта. Вони до цього не знали на-
віть імені австрійського композитора. Окрім музичного матері-
алу, молодий учитель використав для розкриття образу компо-
зитора пушкінську маленьку трагедію «Моцарт і Сальєрі», яку 
він прочитав уголос [8, с. 18]. Педагогічний такт, із яким поста-
вився вчитель до учнів, свідчить про його людські й професійні 
якості, любов до вихованців (згадаємо настанови Д. Мизка, який 
також у свій час розвивав кращі культурні та педагогічні традиції 
Київської духовної академії). Педагогічні прийоми молодого 
музиканта ще не набули поширення в тодішньому навчальному і 
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виховному процесі гімназії. Цю сторінку музичного виховання 
гімназистів, якій належало майбутнє, відкрив П. Сокальський.  

Отже, ознайомлення з життям, педагогічною спадщиною, 
організаційною і музичною діяльністю Д. Мизка, Я. Ковалевсь-
кого, Я. Грахова, П. Сокальського допоможе неупереджено оці-
нити їх заслуги в розвитку освіти й культури Катеринославщини. 
Вони були одними з перших у прогресивному поступі українсь-
кого суспільства в першій половині ХІХ ст., головне, що 
особистий творчий шлях кожного з них співпадав із цим посту-
пом. Найкращі їхні здобутки мають значення і для сучасної осві-
ти, педагогіки, культури як духовний фундамент, без якого не 
можна збудувати майбутнє. Конструктивно-критичний аналіз, 
осмислення історико-педагогічного процесу з проекцією творчої 
спадщини діячів минулого на сучасність – одне із завдань 
вітчизняної освіти і культури. 

Список використаної літератури 
1. Акинфиев И. Деятели старого Екатеринослава. Д. Т. Мизко, А. Я. Кова-

левский, А. А. Рындовская / И. Акинфиев // Летопись Екатеринославской 
учёной архивной комиссии. – Вып. X. / под ред. А. С. Синявского. – 
Екатеринослав, 1915. – III, XXXII, 385, 1-15, 65-96, 1-4 с. 

2. Бекетова В.М. До історії Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яво-
рницького в особах (життєва доля і музейна діяльність керівників закладу) / 
В.М. Бекетова // Грані. – 2005. – № 5 (43). – Вересень-жовтень. – С. 91-96. 

3. Воейков А. Екатеринослав (из записок одного русского путешественника) / 
А. Воейков // Новости литературы, издаваемые А. Воейковым. – 1825. – 
Кн. ХІІІ. – Сентябрь. – C. 130-131. 

4. Грахов Я. Д. Краткий историко-статистический обзор Екатеринославской 
гимназии и подчиненных ей учебных заведений / Я. Д. Грахов, 
С. И. Веребрюсов. – Одесса, 1856. – 307 с. 

5. Данилов В. В. Димитрий Тимофеевич и Николай Дим. Мизко / В. В. Данилов 
// Летопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссии. – 
Екатеринослав, 1911. – Вып. 7. – С. 134-146.  

6. Залюбовский Г. А. Д. Т. Мизко / Г. А. Залюбовский // Екатеринославский 
юбилейный листок. – 1887. – № 6. – С. 51-52. 

7. Историческая записка о Екатеринославской гимназии с 1793–1882. С 
отчетом за 1881–1882 учебный год / сост. Секретарь Педагогического Совета 
преподавателей Г. В. Донцов. – Екатеринослав : Печатано в Тип. 
Я. М. Чаусского, 1882. – 103 с. 

8. Каришева Т. І. Петро Сокальський. Життя і творчість / Т. І. Каришева. – вид. 
2-ге, перероб. – К. : Музична Україна, 1978. – 192 с. 

9. Локоть Ф. Столетие Екатеринославской классической гимназии 1805 – 
1905 рр. : Краткий исторический очерк / Ф. Локоть. – Екатеринослав : 
Типография Губернского Земства, 1908. – 386 с. + VІІ с. 

10. Машуков В. К биографии Д. Т. Мизко / В. Машуков // Летопись 
Екатеринославской Ученой Архивной Комиссии. – Екатеринослав, 1911. – 
Вып. 7. – С. 247-249. 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 9 

119 

11. Памяти Александры Акимовны Рындовской (Черновой). – Екатеринослав : 
Изд. Об-ва вспомоществования нуждающимся ученицам. Тип. С. И. Бара-
новского, 1905. – 122 с. 

12. Памятная записка о жизни Дмитрия Тимофеевича Мизко. – Одесса : В 
Типогр. и Литогр. Л. Нитче, 1849. – 32 с. – (З автографом Д.І. Яворницького).  

13. Риндовська Олександра Якимівна // Катеринослав-Дніпропетровськ – 225. 
Видатні особистості та обличчя міста. – вид. 2-ге. – Дніпропетровськ : ІМА-
прес, 2001. – С. 23. 

14. Рябинин Д. Воспоминания о Н. Д. Мизко / Д. Рябинин // Историчecкий 
вестник. – 1882. – № 10. – С. 83-108. 

15. Яворницкий Д. И. Род Мизко (по поводу доклада В. В. Данилова) / 
Д. И. Яворницкий // Летопись Екатеринославской Ученой Архивной 
Комиссии. – Вып. 7. – Екатеринослав, 1911. – С. 242-244. 

Лариса Филатова 
ПОРТРЕТЫ ДЕЯТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ  

И КУЛЬТУРЫ ЕКАТЕРИНОСЛАВА (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В.) 
В статье рассматривается деятельность директоров Екатерино-

славской гимназии в первой половине ХІХ ст., когда закладывался фундамент 
новой системы образования в Российской империи. Д. Мизко, А. Ковалевский, 
Я. Грахов были выходцами из украинской шляхты и дворянства, сделали 
большой вклад в развитие образования и культуры не только губернского 
города, но и огромного украинского края. К когорте этих деятелей принад-
лежит украинский композитор П. Сокальский, который вписал достойную 
страницу в развитие музыкальной культуры и образования Екатеринослава. 

Ключевые слова: образование, педагогическая деятельность, гимназия, 
музыкальная культура, воспитание. 

Larisa Filatova 
РORTRAITS OF LEADERS OF EDUCATION AND CULTURE 
IN KATERYNOSLAV (FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY) 

The article deals with activities of directors of Katerynoslav school in the first 
half of the nineteenth century. When a new education system was laid down in the 
Russian Empire. One of the first organizers of education in Katerinoslav province, a 
teacher, the first director of Katerynoslav classical gymnasium was Dmitrii T. Myzko 
(1772 – 1847). Under his leadership, there were discovered four people in the county 
schools of Katerinoslav province and three – in Kherson and 53 parochial schools. 
Work of Dmitri Timofeevich in the field of education was adequately marked. In 1815 
Kharkiv University gave him the academic title Doctor of Art Sciences; in 1816 he 
became a full member of the St. Petersburg Free Economic Society, which brought 
together people of high education and culture; in 1818 he was elected as a 
corresponding member of «Imperial Humanistic Society». 

The second headmaster and director of schools in Katerynoslav province was 
one of the best students of D. T. Myzko Akim Y. Kovalevsky (?–1865) – A man of high 
culture, a graduate of Kharkov University, founder of the dynasty of Katerynoslav 
teacher. His daughter Alexandra Akimovna Ryndovska (1829–1905) was a famous 
education and culture activist in Katerynoslav. The name is associated with opening 
boarding school for students from other cities, reforming of the institution. High 
school under his leadership was the center of European learning, new teaching 
methods and their practical implementation, in particular the system of mutual 
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teaching students by J. Lancaster. Kovalevsky was concerned not only mental, but 
spiritual and cultural development of pupils, believed that students need to make music 
and singing, do gymnastics. Humanist and Democrat – he valued academic 
achievement and personal qualities of pupils rather than their social background. 

The next director of Katerynoslav school, active cultural and educational 
activist, director of elementary schools in Katerynoslav province was Jacob D. 
Grakhov (?–?). He initiated the construction of the new premises of the educational 
establishment, the establishment of the Observatory for meteorological observations. 
Information on climate change in Katerynoslav Grakhov sent to the Imperial Russian 
Geographical Society, he was its member since 1854. He became the first historian at 
school and in the educational sphere in Katerinoslav, the founder and head of the 
Public Museum of Katerynoslav province, which gave valuable collections of coins, 
minerals, rare paleontological findings of the book. An important figure for the 
musical life in Katerynoslav was staying P. Sokolsky (1832–1887) as a senior teacher 
of natural sciences at school. His performance, music education, educational activity 
were a new important page in the history of high school and the city. 

Keywords: education, teaching activities, gymnasium, music culture, education. 
Одержано 24.11.2014 р. 
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ПРОВІДНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ 

ВИКЛАДАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА:  
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ 

 
У статті розкрито основні підходи до вдосконалення естетичного 

виховання підростаючого покоління засобами образотворчого мистецтва, 
що склалися до початку ХХ ст.; здійснено огляд ідей просвітителів, 
науковців, художників стосовно викладання образотворчого мистецтва в 
загальноосвітніх навчальних закладах; показано основні тенденції 
вдосконалення методик викладання малювання впродовж ХІХ ст. та їхнє 
значення для сьогодення. 

Ключові слова: методика викладання образотворчого мистецтва, 
вчитель малювання, художник-педагог. 

 
Упродовж усієї історії сучасної цивілізації відбувався розви-

ток поглядів на сутність і зміст художньої освіти, її основних 
форм і методів, провідних засобів. Аналіз першоджерел показав, 
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що підґрунтям для нового бачення ролі естетичного виховання й 
образотворчих предметів у різних типах навчальних закладів і в 
позанавчальний час на середину ХІХ ст. стали праці фундаторів 
педагогічної науки Я.А. Коменського, Дж. Локка, Й. Песталоцці, 
Ж-Ж. Руссо та ін. На цій основі розгорталися дослідження 
Ф. Альдінгера, С. Ананьїна, І. Анопова, М. Бахтіна, М. Бунге, 
М. Демкова, М. Левицького, В. Острогорського, М. Пирогова, 
К. Ушинського та ін. Серед сучасних досліджень відзначаються 
праці М. Безхутрої, Є. Белютіна, О. Волинської, М. Гаврилової, 
О. Головка, Н. Молєвої, В. Нємцової, М. Ростовцева, Л. Соколюк, 
Ю. Турченка, Р. Шмагала, Н. Яворської та ін.  

Метою статті є огляд підходів до естетичного виховання 
підростаючого покоління засобами образотворчого мистецтва, 
що склалися до початку ХХ ст. 

До ХІХ ст. мистецьку освіту та художню підготовку зазви-
чай отримували в майстернях професійних митців (іконописних 
майстернях, у чоловічих і жіночих монастирях, братських 
школах, на курсах при майстернях, а також у мистецьких шко-
лах) [9]. В основу навчання малюванню було покладено копію-
вальний метод, перемальовування зразків. Творчі завдання та 
вправи з малювання не використовувалися. Популярністю корис-
тувались західноєвропейські посібники з живопису – «куншти», 
ілюстровані реалістично виконаними зразками флори й фауни, а 
також різними зразками декоративного орнаменту [4].  

Поштовхом для розвитку художньої педагогіки стали праці 
Й. Ґете, Я. А. Коменського, Дж. Локка, Й. Г. Песталоцці,           
Ж.-Ж.Руссо, Г. Сковороди, Ф. Фребеля та ін. Сьогодні їх ідеї 
допомагають поєднати теорію мистецтва з теорією педагогіки, 
доповнити принципи мистецтва принципами дидактики й тим 
самим збагатити методику викладання малювання в загально-
освітній школі [6].  

Й. Г. Песталоцці, який започаткував викладання малювання 
в початкових школах, визначає сам термін «малювання» як ліній-
не зображення форми, обсяг і зміст якої правильно й точно були 
визначені за допомогою розвинутої здатності вимірювати. Для 
цього необхідно було відібрати прості й чіткі «нормальні фігури» 
– лінію, трикутник, квадрат, коло й овал. Перші вправи Й. Г. Пес-
талоцці радив проводити на аспідних дошках крейдою, а після 
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засвоєння навички переходити до малювання з натури олівцем на 
папері. Отримані знання й уміння в малюванні обов’язково 
будуть застосовуватися учнями в самостійній роботі [5].  

Подальший розвиток педагогічних ідей Й. Г. Песталоцці 
знаходимо у працях його учнів Й. Шмідта й Рамзауера. Першим 
написана книга «Елементи малювання за ідеями Песталоцці», 
другим – «Навчання малюванню», де вперше була викладена ідея 
малювання на класній дошці. 

Й. Шмідт висловив думку про те, що всі вправи в малюванні 
«не є безпосередніми засобами до вивчення малювання», а є «за-
собами для психологічного й загального розвитку художньої си-
ли нашої природи». При навчанні малюванню Й. Шмідт пропо-
нує проводити спеціальні вправи: 1) для розвитку руки й підгото-
вки її до малювання; 2) вправи зі створення й знаходження гар-
них форм; 3) вправи для розвитку уяви; 4) вправи з геометрич-
ного малювання предметів; 5) у перспективі. Методика Й. Шмід-
та передбачала початковий курс; художнє малювання, де учень 
починає малювати людину спочатку з гіпсової, а потім і з живої 
моделі; малювання з натури дерев і пейзажу. На розвиток шкіль-
ної методики вплинули праці берлінського вчителя малювання 
Петра Шміда, який розробив геометральний метод (1809) [6].  

Найпоширенішим методичним посібником із малювання в 
усьому світі був посібник управителя Нюрнберзької Академії 
мальовничого мистецтва І. Прейслера «Ґрунтовні правила, або 
Коротке керівництво до малювального мистецтва» (1735). У 
ньому була розроблена чітка система навчання молодих худож-
ників, яка використовувалася і в навчальній практиці загально-
освітніх навчальних закладів [6, с. 7]. 

Необхідно відзначити, що для обгрунтування методики 
навчання малювання важливими були праці російського живо-
писця А. Лосенка (1737 – 1773), вихідця з глухівської козацької 
родини, зокрема, «Пояснення короткої пропорції людини або 
накреслення академічної фігури» (1772).  

У 1834 р. виходить друком «Курс малювання», складений 
військовим інженером, відомим художником-аматором А. Сапо-
жниковим (1795 – 1855). Це був перший методичний посібник, 
призначений для загальноосвітніх навчальних закладів. У перед-
мові до видання 1879 р. автор писав: «...Мета, з якою засновані 
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малювальні класи в більшості навчальних закладів, полягає не в 
тому, щоб зробити з учнів художників, а в тому, щоб розвинути в 
них здатність зображувати на папері видимі предмети … прави-
льно». По-новому А. Сапожников підійшов і до методики викла-
дання малювання. Він висунув завдання привчити учнів мислити, 
міркувати, аналізувати. Цій меті й слугувала серія моделей із 
дроту й картону, які допомагали учням розуміти будову форми 
предмета, явища перспективи й закони світлотіні [8].  

У першій половині XІХ ст. набув поширення метод Олек-
сандра і Фердинанда Дюпюї. У 1835 р. в Парижі брати Дюпюї 
заснували безкоштовну школу малювання для учнів і ремісників 
та реалізували в ній свою методику навчання малюванню за 
спеціальними моделями. Авторські моделі поділялися на п’ять 
категорій: дротові моделі, як узяті окремо, так і з вписаними 
всередині каркасами інших тіл; дерев’яні моделі, пофарбовані в 
біле; дерев’яні дощечки білого кольору; геометричні тіла (куб, 
куля, призма); моделі арок, колон, ніш, сходів і простх меблів. 
Для встановлення моделей і демонстрації явищ перспективи було 
сконструйовано спеціальний верстат [6]. 

Метод і запропоновані моделі О. Дюпюї допомагали розумі-
ти не тільки форму предмета, але й методичну послідовність 
побудови зображення: початок зображення не з частин, а з вели-
кої форми. Для цього розроблено групи моделей голови, частин 
тіла, людської фігури. Кожна група складалася з чотирьох моде-
лей. Наприклад, для пояснення послідовності зображення голови 
пропонувалися чотири моделі: перша – показувала форму голови 
загалом; друга – у вигляді обрубка; третя – з натяком на деталі й з 
детальним проробленням форми. У такий же спосіб аналізувалася 
форма кисті руки, ноги. Крім того, існувала загальна методика 
навчання малюванню: при малюванні кожної групи моделей спо-
чатку учні вивчають і зображують найпростіші моделі (дротові) 
без перспективних явищ – фронтально, потім – дротові моделі з 
перспективними скороченнями, далі іде малювання пласких 
фігур, після чого – об’ємних; спочатку учні малювали на чорних 
дошках крейдою, а коли здобували деякі навички в малюванні, 
переходили до роботи на папері. Послідовність навчання й ускла-
днення навчальних завдань за методикою Дюпюї передбачала 
малювання орнаменту тільки після вивчення людської фігури. У 
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методику було введено ліплення з глини, оскільки, вважали 
автори, «воно дає тактильне уявлення про ті предмети, малюнок 
яких є тільки образом» [6].  

Удосконалення й адаптація до системи викладання в загаль-
ноосвітніх школах методу Дюпюї були метою праці «Повний 
курс початкового малювання від руки й за допомогою інстру-
ментів» (1844 р.) професора Тулузської школи мистецтв Г. Галь-
яра (1814 – 1887). Так, при проходженні елементарного курсу 
малювання вчитель повинен заготовити зразки у вигляді опорних 
плакатів (стінних таблиць), що полегшують побудову зображен-
ня. На класній дошці вчитель малює фігуру, зображену на табли-
ці, а пояснення правил побудови веде за таблицею. Учень, зма-
льовуючи з дошки геометричну фігуру, може виконати малюнок 
на око або за допомогою креслярських інструментів. Якщо малю-
нок виконувався від руки, то його треба було перевірити за 
допомогою інструментів або навіть шаблона. На думку фахівців, 
Г. Гальяр не тільки не вдосконалив метод навчання, але й 
перетворив малювання з натури в механічне копіювання, у 
креслення [6].  

Із прикрістю в «Журналі МНО» (1844) зазначалося, що 
метод А. Сапожникова мав багато спільного з означеними мето-
дами й опублікований раніше (метод А. Сапожникова – в 1834 р., 
Дюпюї – в 1842 р., а Г. Гальяра – в 1844 р.), проте, залишився 
невідомим для широкого загалу. Крім того, метод А. Сапожнико-
ва мав низку переваг – він ґрунтувався на використанні моделей 
не як натури для малювання, а як наочного посібника для роз-
криття закономірностей будови форми, законів світлотіні й явищ 
перспективи. У 1834 р. у навчальні заклади Росії було введено 
методику А. Сапожникова. 

У 1844 р. вийшла друком книга «Нариси з теорії малюван-
ня» до навчального предмету з додатками практичного керівниц-
тва для тих, хто цьому навчається Г. А. Гіппіуса, учителя малю-
вання Санкт-Петербурзького Головного педагогічного інституту. 
Автор вбачає мету навчання цього предмета піднесення душі, що 
відбувається під час пізнання навколишнього світу. Це була 
перша фундаментальна праця, яка охоплювала як загальнотео-
ретичні питання педагогіки й образотворчого мистецтва, так і 
питання методики викладання малювання. На думку Г. Гіппіуса, 
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здатність до сприйнятливості й відчуття прекрасного закладено в 
людині від народження, метою малювання є пробудження цих 
відчуттів, їх розвиток і втілення у творах. Викладання малювання 
має відбуватися системно, за певною методикою, щоб учні, 
зосереджуючи свою увагу, вчилися цінувати свою працю [2].  

До кінця XІХ ст. шкільні фахівці з малювання розділилися 
на дві групи: у першій об’єдналися прихильники геометрального 
методу, в іншій – натурального. Безумовно, геометральна методи-
ка полегшує оволодіння малюнком, допомагає зрозуміти основи 
реалістичного зображення. Натуральний метод є складним не 
тільки для початківців, але й для досвідчених художників. Розбі-
жності між представниками цих методів стосувались і питань 
оцінки навчальних малюнків і вимог до них. Представники 
геометрального методу вважали, що малюнок учня має правиль-
но передавати характер форми предметів і пропорції. Якщо учень 
спотворює характер форми, неправильно передає пропорції, 
учитель зобов’язаний поправити учня, і такий малюнок навіть 
при всій його виразності не може бути оцінений позитивно. 
Представники натурального методу вважали, що дитина повинна 
зображувати форму предмета так, як вона її бачить. Навіть якщо 
вона зображує неправильно, учитель не повинен нав’язувати їй 
свого бачення, учень сам поступово підійде до правильного розу-
міння форми. Головне в оцінці малюнка – це виразність; помилки 
лише відображують специфіку дитячої творчості. Представники 
обох груп дійшли одностайної думки, що головна мета викладан-
ня малювання в школі – збереження дитячої наївної безпосеред-
ності сприйняття світу, що навчання грамоти мистецтва впливає 
на розвиток дитини [6; 7]. 

Із другої половини ХІХ ст. зміст предметів «Малювання» та 
«Креслення», а також методичні засади їх викладання стали пред-
метом уваги урядовців. Керівництво викладанням графічних 
мистецтв було покладено на Академію мистецтв, і цей єдиний в 
імперії вищий навчальний художній заклад паралельно з МНО 
здійснював контроль за підготовкою викладацьких кадрів і за 
якістю викладання цих курсів. У цей час Комісія Петербурзької 
академії мистецтв (В. Верещагін, М. Ге, К. Гун, І. Крамськой, 
П. Чистяков) починає розробляти зміст навчання малювання в 
навчальних закладах. Програма, складена комісією, вимагала: «З 
початку й до кінця курсу учні повинні малювати з натури так, 
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щоб спостерігалася чітка послідовність у виборі моделей, 
починаючи з дротових ліній і фігур до гіпсових голів включно. 
Початкове малювання геометричних фігур і тіл, як форм занадто 
відвернених і сухих, має перемежовуватися з малюванням подіб-
них до них предметів із навколишньої обстановки. Копіювання з 
оригіналів необхідно зовсім вилучити як шкідливе для початків-
ців і таке, що потребує багато часу. Знайомство з перспективою 
має бути тільки наочне й у жодному разі пояснення її правил не 
повинне передувати спостереженню самих учнів» [7]. Багато цін-
них думок щодо методики викладання малювання в загально-
освітніх школах висловили особисто К. Брюлов, І. Крамськой, 
П. Чистяков та ін. Однак усі цінні ідеї не були втілені в життя.  

Упродовж ХІХ ст. спостерігалося розмаїття підходів до 
навчання образотворчих предметів. Гімназичні методики перед-
бачали викладання основ перспективи, рисування з гіпсів архітек-
турних ордерів, як із гіпсів, так і з натури – постаті людини, і «за 
бажанням – «малювання фарбами» з натури натюрмортів і 
пейзажів» [3].  

Програма з малювання в реальних училищах порівняно з 
гімназійною була ускладнена й передбачала у випускних класах 
малювання архітектурних фрагментів із сильними рельєфами: 
карнизи, консолі, медальйони. Особливим був і підхід до 
організації занять, оскільки уряд зауважував «важливість нарис-
них мистецтв для реального курсу». Заняття мали тривати не 
менше 1,5 годин, причому ставилися або першими або останніми 
з урахуванням додаткової півгодини на приготування.  

Суттєві зміни відбулися в 90-х рр. XІХ ст. щодо методів 
викладання малювання при ремісничих і земських училищах. У 
цей час метод копіювання оригіналів поступається місцем амери-
канському методу, сутність якого полягала в одночасному викла-
данні малювання з початками геометрії. На заняттях із малював-
ня практикувалося ознайомлення з геометричними формами. 
Причому під геометричними формами розумілися не геометричні 
багатокутники, а найпростіші комбінації ліній. Ці форми давали 
учневі щось подібне до сітки або канви й слугували основою для 
вимальовування більш складних форм від руки. Малювання було, 
таким чином, результатом розуміння форм, що полегшувало 
застосування знань і вмінь на практиці. Це, безумовно, було 
прогресивним, але цей метод мав істотний недолік – недостатньо 
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сприяв естетичному розвитку вихованців, тому педагоги пропо-
нували учням малювання живих рослин [10]. 

Набула поширення така послідовність навчання: спочатку 
малювали геометричні фігури й пласкі орнаменти зі стінних таб-
лиць або класної дошки, потім переходили до малювання геоме-
тричних фігур і тіл із моделей, потім опуклих орнаментів із гіпсу. 
Головна увага зверталася не стільки на детальне, копітке копію-
вання моделей у всіх дрібницях, а на вміле схоплення й передачу 
загальної пропорції, форм і характеру моделі. Це, звичайно, не 
виключало деталювання й правильної передачі світлотіней. 

Крім того, малювання винятково олівцем доповнюється 
малюванням вугіллям, пастеллю, пером та ін. Малювання з мерт-
вої натури (гіпсових орнаментів, ваз, архітектурних фрагментів, 
голів фігур) урізноманітнюється застосуванням інших моделей – 
квітів, тварин, а також із живої натури в ІV класі. Навчання за 
«оригіналами» замінюється з 2-го класу малюванням по пам’яті. 
Навчально-наочні посібники (схеми, моделі, колекції й інші прис-
тосування) виготовляли в майстернях, у класах учнями, викла-
дачами, купували за кордоном [10]. 

Характерно, що з середини XIX ст. існували паралельні 
програми для середніх навчальних закладів із образотворчих 
дисциплін, рекомендовані Академією мистецтв і МНО. Послі-
довники міністерських програм у підготовчому класі працювали 
по пам’яті та за допомогою сітки. Прихильники академічної під-
готовки малювали з таблиць, а сітки не використовували. У пер-
шому класі за міністерськими програмами малювали з таблиць та 
іноді «дротяні тіла та пласкі фігури». За академічними – геомет-
ричні тіла та вводився живопис нескладних предметів ужитку. У 
наступному класі малювали відповідно: у першій групі – геомет-
ричні тіла та гіпси наприкінці року, а в другій – гіпси та склад-
ніші предмети у живописі. В останній рік у першій групі малю-
вали гіпси та предмети побуту, іноді вводилось поза програмою 
«малювання фарбами»; в академічних програмах завершувався 
малюнок гіпсів і гіпсових орнаментів (бордюрів, зореподібних, 
спіралевидних, рослинних, елементами тварин тощо) та вводи-
лись натурні постановки як із малюнку, так і з живопису [4].  

Як альтернатива, у Санкт-Петербурзькій Раді дитячих при-
тулків і Академії мистецтв, в авторських художніх школах Украї-
ни почали укладати навчальні плани, програми, методичні реко-
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мендації та посібники з образотворчого мистецтва (З. Кіпріяно-
вої, М. Раєвської-Іванової, Є. Шрейдера), що відзначаються 
оригінальними підходами до навчання, насамперед орієнтацією 
навчального процесу на формування вражень та оцінних суджень 
учнів; уможливлюють вільне малювання, ознайомлення з історі-
єю й теорією мистецтв, інтеграцію та міжпредметні зв’язки [1]. 
Зокрема, навчальні посібники М. Раєвської-Іванової і М. Мура-
шка використовувалися в практиці навчання більшості почат-
кових шкіл України. Методичний аспект викладу матеріалу ґрун-
тувався на рекомендаціях членів комісії Академії мистецтв, однак 
пов’язувався з національними традиціями вітчизняної культури, 
героїчними сторінками історії України. Малюнки посібників 
відзначалися чіткістю форм і ліній, доступністю й цікавістю 
сюжету, розташовувалися за складністю, відповідали віковим 
особливостям учнів, були сучасними за змістом і тематикою [3].  

Міністерство народної освіти певною мірою прагнуло поліп-
шити ситуацію з викладання образотворчих предметів у навчаль-
них закладах народної освіти. Задля цього з 1870 р. за ініціативи 
Академії мистецтв засновуються художні конкурси для учнів 
середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Художня комісія 
не тільки присуджувала нагороди за малюнки, але й обговорю-
вала питання методики викладання малювання в загальноосвітніх 
школах. Щоб можна було побачити рівень підготовки учня, сис-
тему викладання, необхідно було представити: а) усі малюнки за 
рік одного з учнів кожного класу; б) роботи кращих учнів (по 
одному малюнку від класу, до 10 штук); в) пояснювальну записку 
щодо умов, змісту й методики занять і відомості про вчителя 
(освіта, загальний педагогічний стаж роботи в даному навчаль-
ному закладі). Друковані звіти розсилалися всім учасникам і 
оприлюднювалися на сторінках «Журналу МНО». У цих звітах 
аналізувався стан викладання, давалися рекомендації до вирішен-
ня нагальних завдань, називалися кращі (за постановкою малю-
вання) навчальні заклади. Конкурси сприяли виявленню талано-
витої молоді, вдосконаленню методики навчання малюванню.  

Таким чином, упродовж ХІХ ст. методики художньої освіти 
й естетичного виховання декілька разів піддавався критиці, за їх-
нє вдосконалення виступали провідні просвітителі, митці, педа-
гоги, розгорнувся суспільний рух. Це сприяло постановці на 
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належний рівень викладання малювання, креслення, краснопису, 
ручної праці в різних навчальних закладах. У цей час створю-
ються й запроваджуються паралельні навчальні програми Мініс-
терства народної освіти, Академії мистецтв, а також авторські. 
Викладанню основних предметів і окремих курсів художньо-
естетичного спрямування, відводилася неоднакова роль, разом із 
тим, розвивалися методики їх викладання. Відбувається дифере-
нціація цілей, завдань, форм і методів художньої освіти для спе-
ціальних художніх і загальноосвітніх навчальних закладів. Спіль-
ним для всіх навчальних закладів було намагання створити таку 
методику, яка б дозволяла розкрити в ході навчання здібності 
учнів, навчити їх розуміти й передавати прекрасне, ґрунтуючись 
на найкращих надбаннях народного мистецтва.  
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Ирина Красюк 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К МЕТОДИКЕ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА:  
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

В статье раскрыты основные подходы к усовершенствованию эстети-
ческого воспитания подрастающего поколения средствами изобразительного 
искусства, которые сложились к началу ХХ ст.; сделан обзор идей 
просветителей, научных работников, художников относительно преподавания 
изобразительного искусства в общеобразовательных учебных заведениях; 
показаны основные тенденции усовершенствования методик преподавания 
рисования на протяжении ХІХ ст. и их значение для настоящего времени. 

Ключевые слова: методика преподавания изобразительного искусства, 
учитель рисования, художник-педагог. 

Irina Krasiuk  
LEADING APPROACHES TO METHODS OF TEACHING  

FINE ARTS: HISTORICAL AND PEDAGOGICAL CONTEXT 
In the article the basic approaches formed at the beginning of the ХХth century 

to the improvement of aesthetic education of rising generation by means of fine arts 
are exposed, that was folded to. Views to the fine arts as the educational article of 
I. Pestolotstsi and his followers – of I. Shmidt and Ramzauer are illustrated. 
Comparative description of methods of A. Sapozhnikov, G. Galyar and A. and 
F. Dyupyui is conducted, envisaging the use groups of educational models, tables and 
special methodology of their application on the different stages of education. A value 
is exposed geometric and natural methods. Most progressive and effective is  
geometric method that helps a child to understand the form of objects confesses for 
that time, it is easy to master the laws of prospect, renders assistance rightness and 
exactness of implementation of picture. It is indicated that the representatives of both 
approaches came to unanimous opinion of aims of teaching drawing at school is 
maintenance of child’s naive spontaneity in perception of the world and thus, 
confession of fine arts as factor of development of psychical sphere of child. The looks 
of creators of on-line tutorials are shown to maintenance and character of teaching of 
fine arts; likenesses and differences of the ministerial and academic programs, 
methodologies of educating are reflected. The features of the authorial programs and 
train aid of M. Raevskaya-Ivanova and N. Murashko, different the original going near 
educating, orientation of educational process on forming of the impressions and 
evaluation judgments of students, stimulation of their creative initiative, and also 
support on history and theory of home art, are indicated. The evolution of 
methodologies of educating to the fine art is shown in different family educational 
establishments of that time, namely: in gymnasia, real, zemskia and handicraft 
schools.  

Keywords: methodology of teaching of fine arts, teacher of drawing, artist-
teacher. 
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МИСТЕЦТВО В РОЗВИТКУ 
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ 

ОСОБИСТОСТІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ  
 

У статті здійснено аналіз розвитку художньо-естетичного 
світогляду особистості засобами мистецтва в історичній ретроспективі. 
Розкрито досвід формування художньо-естетичного світогляду засобами 
хорового мистецтва в навчальних закладах України ХІХ ст. Висвітлено 
погляди видатних педагогів минулого й сучасності про роль мистецтва в 
розвитку естетичного виховання. 

Ключові слова: мистецтво, хоровий спів, художньо-естетичний 
світогляд, виховання, досвід. 

Мистецька спадщина, акумулюючи емоційно-естетичний 
досвід поколінь, втілює і передає ціннісне ставлення до світу 
крізь призму етнонаціональної специфіки, тому вона є ефектив-
ним засобом виховання моральності, патріотичних почуттів, 
громадянської позиції. Художньо-естетичне виховання потрібно 
розглядати не лише як процес набуття художніх знань і вмінь, а 
насамперед, як універсальний засіб виявлення індивідуальних 
здібностей, різнобічних естетичних потреб та інтересів. У сучас-
ній стратегії розвитку освіти пріоритетним завданням є «наскріз-
на естетизація життєдіяльності навчального закладу» [7, с. 9]. 
Одним із напрямків досягнення цієї мети є формування в особис-
тості художньо-естетичного світогляду.  

Гуманістична спрямованість сучасної освіти вимагає пошу-
ку нових підходів до викладання мистецьких дисциплін. Значний 
вплив мистецтва на духовний розвиток особистості у своїх дослі-
дженнях розглядають С. Горбенко, Л. Масол, О. Отич, С. Соло-
маха, О. Щолокова та ін.  

Науковці визначають світогляд як форму суспільної 
свідомості та самосвідомості людини, через яку суб’єкт 
світогляду сприймає, осмислює й оцінює навколишню дійсність 
як світ свого буття й діяльності. До світогляду входять уявлення 
про світ і саму людину, про сенс людського буття, а також 
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відповідно естетичне світосприймання та світовідчуття [5, с. 7]. У 
формуванні естетичного світосприймання особистості важлива 
роль належить мистецтву, що максимально впливає на естетич-
ний розвиток особистості.  

Сучасні науковці все більше схиляються до необхідності 
повернення суспільства до витоків духовності, що сприятиме 
формуванню духовно зрілої і цілісної особистості, дозволить 
молодому поколінню засвоїти християнські традиції і моральні 
норми українського народу.  

Серед різноманітних засобів формування художньо-естетич-
ного світогляду важливе місце належить мистецтву. Питання 
його впливу на розвиток особистості ніколи не випадали з поля 
зору тих, що вивчають проблеми освіти молоді. Як специфічна 
форма суспільної свідомості, що в концентрованому вигляді відо-
бражає цінності минулого і сучасного, музика узагальнює багато-
віковий досвід духовно-емоційного ставлення до світу і допома-
гає людині глибше пізнати себе, свій внутрішній світ і матеріаль-
ну діяльність [15, с. 124].  

Мистецтво – невід’ємна частина духовної культури люд-
ства, завдяки його художньо-образній формі відбувається силь-
ний вплив на особистість, що сприяє розвитку її активності, 
спрямованої на творення краси в навколишньому світі й на 
внутрішнє самовдосконалення [6, с. 27].  

На думку С. Соломахи, «мистецтво дозволяє нам пережити 
історичний досвід людства і глибину почуттів інших, які ми 
переживаємо як власні, оскільки кращі зразки мистецтва містять 
у собі й виражають символічні риси, притаманні, як вчить герме-
невтика, всьому сущому – минулому і сучасному. Інтерпретуючи 
мистецький твір, або вивчаючи художнє явище, людина формує 
власний художньо-естетичний світогляд – міфологію своєї особи-
стості: виявлення, вираження людини, її енергійно-особистісного 
начала або духу, що по суті і є культурою» [13, с. 76-80].  

Розкриваючи особливості духовного естетичного потенціалу 
мистецтва, О. Олексюк зазначає, що мистецтво є для людини 
джерелом життєвого досвіду, засобом розвитку такого типу 
особистості, якій притаманні якості, що зумовлюють міру 
гуманності, духовності, творчості, виховання людини культури. 
У структурі духовних відносин мистецтво впливає на формуван-
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ня характеру, впроваджує норми й цінності, уявлення і знання, 
необхідні для функціонування суспільства [8, с. 43]. 

На думку О. Рудницької, музичний твір пристосовує худож-
ній зміст до індивідуальності кожної людини, втілюючи авторсь-
ку ідею в особистісну структуру [11, с. 86]. 

Власне у природі мистецтва закладений його виховний 
потенціал – художні твори відображають життя людини й 
суспільства в їхній цілісності, формуючи ціннісне ставлення до 
довкілля, удосконалюючи духовну сферу особистості. Можна 
стверджувати, що завдяки емоційній силі музика всебічно 
впливає на молоду людину: розширює її світосприйняття, формує 
інтелект, виховує загальну культуру, ініціативу, волю, естетич-
ний смак, спрямовує до пізнання й самопізнання, до творчості й 
самовдосконалення. Через осягнення духовних і моральних 
цінностей, втілених у художньому образі мистецького твору, в 
молоді формується інтерес до набуття духовно-ціннісної спрямо-
ваності емоційних, інтелектуальних і вольових процесів, що 
уможливлює гуманістичні прояви в поведінці [1, с. 12]. 

Українському музичному вихованню «генетично» ближча 
вокально-хорова діяльність, що ґрунтується на давній і живій 
хоровій традиції, яка впродовж століть зберігає морально-естети-
чні ідеали народу. У сучасній культурі поступово відроджується 
думка про традиційну роль хорового мистецтва як провідника 
високого складу почуттів і думок. Відроджуючи практику форму-
вання морально-естетичної культури учнівської молоді середніх і 
вищих навчальних закладів засобами хорового мистецтва, в 
контексті сьогодення важливо враховувати соціально-культурні 
потреби сучасної молоді, що насамперед стосується організації 
системи вокально-хорової роботи. Необхідно відновлювати різ-
новікові шкільні та самодіяльні студентські хори. Тільки активна 
концертно-хорова практика, у якій студенти та учні виступати-
муть у ролі як виконавців, так і слухачів, сприятиме формуванню 
їх морально-естетичної культури. У вирішенні цієї проблеми 
потрібно зацікавити молодь хоровим співом, виховати любов до 
художньо-змістовної музики. Важливим чинником досягнення 
цієї мети є хоровий репертуар, до якого мають включатися 
різноманітні жанри хорової музики [17, с. 106]. 
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Вирішенню вищезазначених завдань мистецької освіти 
сприятиме відродження й упровадження прогресивних ідей, нако-
пичених у музично-педагогічній практиці ХІХ ст., що забезпе-
чить формування нової генерації духовно багатої і високоосві-
ченої творчої молоді й стане основою для подальшого розвитку 
вітчизняної музичної освіти. Саме цей історичний період був 
найбільш плідним і значним у розвитку музично-естетичної 
творчості та розбудові музичної освіти на національних засадах. 

У ХІХ ст. в педагогічній науці простежувалася тенденція 
виокремлення теорії виховання в самостійну теоретичну і практи-
чну галузь [9, с. 198]. Надання виховній проблематиці більш 
вагомого значення зумовило необхідність розробки на якісно 
новому рівні багатьох освітніх завдань, у тому числі й етико-
естетичних. Одним із дійових засобів гармонійного розвитку 
людини вважалось естетичне виховання, яке відіграє важливу 
роль у формуванні не тільки естетичного ставлення людини до 
навколишньої дійсності, але й духовно-моральних якостей. 

Про необхідність естетичного виховання в процесі навчання 
наголошували видатні педагоги, зокрема К. Ушинський зазначав: 
«Кожен навчальний предмет так чи інакше містить естетичний 
елемент, який учитель має передати учням». В. Сухомлинський 
переконував: «Без емоційно-естетичного струменя неможливий 
повноцінний розумовий розвиток дитини... Краса й жива думка 
так само органічно поєднані, як сонце і квіти» [16, с. 49].  

Освітяни наголошували на важливості естетичного вихован-
ня, що активізувало науково-педагогічну думку в цій галузі. 
Педагоги шукали резерви, здатні поліпшити викладання не тільки 
предметів естетичного циклу, але й взагалі цикл усіх навчальних 
предметів. «Під час естетичного сприймання виникають певні 
емоції. Завдання виховання – створення умов, які б сприяли 
формуванню емоційної сфери учнів. Багатство емоційної сфери 
людини свідчить про її духовне багатство. Складною є проблема 
формування сприймання мистецтва» [10, с. 94]. 

Питанням, пов’язаним із національним мистецтвом та його 
значенням в системі освіти та виховання, багато уваги у своїх 
працях приділяла С. Русова. Вона зазначала, що «слід якнай-
більше використовувати скарбницю національної творчості в 
навчанні, вести учнів до розуміння краси світового мистецтва 
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через ознайомлення з тим, що найближче. Національне мистецтво 
є найпершим фактором пробудження художнього почуття у 
дітей. Використовуючи національне мистецтво, цей могутній 
фактор художньо-естетичного виховання, фактор, який створює в 
народній школі атмосферу ідеалізму, піднесеного настрою і 
пошуку вічно прекрасного, наша школа віднайшла б нові засоби 
благородного виховного впливу» [12, с. 20]. 

У визначенні сутності естетичного виховання мали місце 
різні теоретичні підходи. Публікації другої половини ХІХ ст. 
були присвячені окремим аспектам упровадження естетичного 
компоненту до змісту загальної освіти, що сприяло позитивним 
змінам в офіційному ставленні Міністерства народної освіти до 
викладання мистецьких дисциплін [4, с. 26].  

Традиції мистецької освіти, які формувались у навчальних 
закладах ХІХ ст., ґрунтувались на гуманістичних засадах. Основ-
ними пріоритетами було духовне та морально-релігійне вихован-
ня, застосування різноманітних видів музичної діяльності, серед 
яких провідним був хоровий спів. Незважаючи на те, що «співи» і 
«музика» не завжди входили до програми обов’язкових предме-
тів, вони викладалися в усіх навчальних закладах. 

Могутнім поштовхом до розвитку музичної підготовки в 
загальній освіті був хоровий спів, який вважався найкращим засо-
бом формування духовно-моральних якостей молодого поколін-
ня. Учнівські хорові колективи створили сприятливі умови для 
навчання співам, стали базою виявлення вокально обдарованої 
молоді. Вони виконували ще одну важливу функцію – забезпечу-
вали відправу богослужінь у церквах при навчальних закладах. 
Традиція хорового співу a cappella під час богослужінь стимулю-
вала включення його як обов’язкового предмету до навчальних 
планів і програм усіх духовних і світських навчальних закладів. 
Співаючи в учнівських хорах, молодь прилучалася до найкращих 
надбань вітчизняної духовної музики, виховувала високу вико-
навську вокальну культуру та навички хорового співу [2, с. 147]. 
Саме з культурою церковного співу пов’язують уяву про вокаль-
ну обдарованість українського народу [15, с. 46]. 

Особливістю навчально-виховного процесу в педагогічних 
навчальних закладах у другій половині ХІХ ст. (учительських 
семінаріях, інститутах, педагогічних курсах) було поглиблене 
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вивчення музичних предметів, домінуючим серед яких був соль-
ний і хоровий спів. Організація мистецької освіти продовжувала 
усталені традиції використання кращих досягнень національної 
та світової художньої культури. Зближення з мистецтвом значно 
впливало на формування духовного світу студентів, виховувало 
особисте ставлення до музики як складової частини загально-
людської культури. За роки навчання вихованці здобували музич-
но-слухові та вокально-хорові навички, що дозволяло їм викла-
дати мистецькі дисципліни на рівні з іншими предметами і забез-
печувало успішність їх виконавської та музично-педагогічної 
діяльності. Популяризація музичного мистецтва активізувала 
інтерес молоді до отримання музичної освіти, що вимагало 
розширення мережі навчальних закладів, стимулювало розвиток 
приватної музичної освіти. 

Проблема виховання духовності вчителя вирішувалися на 
практиці переважно в контексті релігійно-морального виховання 
педагога та професійного навчання. Аналіз навчальних планів і 
програм, стану виховної практики провідних освітніх закладів 
дозволив зробити висновок, що система професійно-педагогічної 
освіти спеціально ці питання як окремі не висувала. Виховання 
духовності здійснювалося органічно в контексті загальноосвіт-
ньої та професійної підготовки вчителя як невід’ємна складова 
цілісного процесу формування педагога. 

Музична культура ХІХ ст. складалася з трьох напрямів: 
духовного, народного та світського. У музичній творчості та 
освіті духовна культура, на відміну від інших, базувалась на 
стійкому професіоналізмі. Водночас відбулося остаточне розме-
жування духовної та світської культур, що вплинуло на 
формування двох самостійних загальноосвітніх систем. Разом із 
тим, кожна з них включала елементи духовної, народної і 
світської музики, що стало ефективним засобом залучення до 
мистецтва широких мас населення за допомогою навчальних 
закладів різних рівнів і типів. У навчально-виховному процесі 
досліджуваного періоду визначались провідні тенденції, які 
актуальні й у наш час: 1) культурно-просвітницька орієнтація 
виховання; 2) використання різних форм музичної діяльності; 
3) нерозривний зв’язок музично-естетичного та духовно-релігій-
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ного виховання; 4) використання музичного мистецтва у процесі 
життєдіяльності людини. 

Викладання мистецького курсу на досить високому рівні в 
середніх і вищих світських та духовних закладах освіти забезпе-
чували викладачі, серед яких були високоосвічені люди, знавці 
української народної пісні, професійні виконавці. Саме ХІХ ст. 
характеризується активним розвитком української музичної 
педагогіки. Пов’язаний із творчістю видатних українських музи-
кантів (М. Лисенко, П. Сокальський, П. Ніщинський, А. Вахня-
нин, С. Воробкевич, М. Вербицький та ін.), він мав важливе 
значення у формуванні теоретичних засад національної музичної 
школи та зумовив появу нових тенденцій у традиційній методи-
чній системі музично-естетичного виховання. Видатні музиканти 
та педагоги, усвідомлюючи виховний потенціал музичного 
мистецтва, розгорнули активну музично-просвітницьку діяль-
ність, віддаючи провідну роль хоровому мистецтву.  

Зміст розвитку української культури ХІХ ст. визначався 
працею українських митців, громадсько-культурних діячів, 
науковців, педагогів, які, долаючи імперські обмеження, створю-
вали нові класичні цінності та ставали поруч із митцями світово-
го рівня [2, с. 56]. Поглиблюється інтерес до вітчизняної музики, 
театру, активізується концертна діяльність. У містах України 
проводяться симфонічні і камерні «зібрання», концерти гастроле-
рів – співаків та інструменталістів, ювілейні й тематичні концер-
ти, спектаклі російської опери, напіваматорські хорові концерти. 
Такими в основному були канали розповсюдження професійної 
музики і народної пісні серед широких мас населення.  

Взаємодія спеціальної та загальної музичної освіти сприяла 
взаємозбагаченню та розширенню музичних знань учнів. Здобув-
ши музичну підготовку в середніх і вищих навчальних закладах, 
їх випускники продовжували навчання в спеціальних музичних 
закладах, що забезпечувало систематичність музичної освіти. 

Отже, осмислення педагогічного досвіду та наукових 
досліджень минулого дозволяє стверджувати, що викладання 
мистецьких дисциплін у всіх навчальних закладах сприяло 
формуванню художньо-естетичного світогляду молоді, надавало 
можливість розвиватися кожній окремій особистості, що є 
актуальним для розвитку сучасної мистецької освіти.  



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 9 

138 

Список використаної літератури 
1. Билинская М. И. И. Воробкевич: Жизнь и музыкальное творчество / 

М. Билинская : автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – К., 1968. – 15 с. 
2. Виконавські школи вищих учбових закладів України : тем. зб. наук. пр. / 

[О. І. Малозьомова та ін., гол. ред. І. Д. Безгін]. – К. : МК УРСР; КДК 
ім. Чайковського,1990. – 180 с. 

3. Грищенко Т. А. Становлення і розвиток музично-естетичного виховання в 
гімназіях України (ХІХ – поч. ХХ ст.) : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. / 
Грищенко Тетяна Андріївна. – К., 1998. – 173 с. 

4. Днепров Э. Д. Очерки истории школы и педагогической мысли народов 
СССР конца ХІХ – начала ХХ ст. / Э. Д. Днепров. – М. : Педагогика, 1991. – 
186 с. 

5. Кондратенко Г. П. Формування у підлітків естетичного світосприймання 
навколишнього середовища у процесі вивчення природничих дисциплін : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Г. П. Кондратенко. – К., 2005. – 
20 с. 

6. Левитан К. М. Личность педагога: становление и развитие / К. М. Левитан. – 
Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1990. – 168 с. 

7. Масол Л. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загально-
освітніх закладах України / Л. Масол // Шкільний світ. – 2002. – №9. – С. 9. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.zippo.net.ua/index.php? 
page_id=433. – Загол. з екрану. – Мова укр. 

8. Олексюк О. М. Формування духовного потенціалу студентської молоді / 
О. М. Олексюк. – К. : КДУК, 1996. – 253 с. 

9. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец ХІХ 
– начало ХХ ст. / под. ред. Э. Д. Днепрова, С. Ф. Егорова, Ф. Г. Паначина и 
др. – М. : Педагогика, 1991. – 448 с. 

10. Педагогічна майстерність: хрестоматія : навч. посіб. / [упоряд.: І. А. Зязюн, 
Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та ін.]; за ред. І. А. Зязюна. – К. : СПД 
Богданова А. М., 2008. – 462 с. 

11. Рудницька О. П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної 
педагогічної освіти : навч. посіб. / О. П. Рудницька; / [за ред. І. А. Зязюна]. – 
К. : ВІПОЛ, 1998. – 247 с. 

12. Русова С. Вибрані педагогічні твори / С. Русова. – К. : Освіта, 1996. – 304 с. 
13. Етика і естетика педагогічної дії / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН 

України; Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 2014. – №7. – 
197 с. 

14. Сірополко С. Історія освіти в Україні / Степан Сірополко. – К. : Наук. думка, 
2001. – 912 с. 

15. Українська культура: лекції / за ред. Дмитра Антоновича. – К. : Либідь, 1993. 
– 589 с. 

16. Українська педагогіка в персоналіях : у 2-х кн. : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. Кн. 1: Х – ХІХ ст. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 
2005. – 549 с. 

17. Шамаєва К. І. Музична освіта в Україні у першій половині ХІХ ст.: [навч. 
посіб. для студ. вузів і вчителів шкіл] / К. І. Шамаєва; Ін-т змісту і методів 
навчання. – К., 1996. – 116 с. 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 9 

139 

Юлия Грищенко 
ИСКУССТВО В РАЗВИТИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА 

В статье осуществлен анализ развития художественно-эстетического 
мировоззрения личности средствами искусства в исторической ретроспективе. 
Проанализирован опыт формирования художественно-эстетического мировоз-
зрения средствами хорового искусства в учебных заведениях Украины ХІХ ст. 
Освещены взгляды выдающихся педагогов прошлого и современности на роль 
искусства в эстетическом воспитании. 

Ключевые слова: искусство, хоровое пение, художественно-эстети-
ческое мировоззрение, воспитание, опыт. 

Yulia Gryshchenko 

ART IN THE DEVELOPMENT OF PERSONAL ARTISTIC  
AND AESTHETIC OUTLOOK: RETROSPECTIVE ANALYSIS  

OF THE EXPERIENCE 
In the article we analysed the development of personal artistic and aesthetic 

outlook by means of art in a historical context. The experience of its formation was 
viewed within the scope of choral art in educational institutions of Ukraine in the 19th 
century. The thoughts of famous former and contemporary pedagogues also shed light 
on the role of art in the development of artistic and aesthetic outlook.  

The emphasis was put on «genetic» connection of music education in Ukraine 
to vocal and choral activities based on the old choral tradition which preserves 
through the centuries moral and aesthetic icon of the nation. Modern culture tends to 
revive the traditional role of choral art as the guide of lofty sentiments and thoughts. 

The author proves that the revival and implementation of progressive ideas, 
gathered in musical pedagogical practice of the 19th century, will form the new 
generation of spiritually rich and highly educated creative youth, will be fundamental 
for further development of music education in Ukraine. This historic period was the 
most productive and significant for the development of musical and aesthetic creative 
work as well as formation of music education on the national basis. Choral singing, as 
the best way of spiritual and moral education for the new generation, was considered 
having significant impact on the development of music education as part of general 
education. School choirs provided favorable conditions for learning how to sing, 
became the starting point for talented youth. 

We determined that the essence of art education in educational institutions of 
different levels was in its support of settled traditions to implement the best 
achievements of national and global art. Close connection with art influenced the 
spiritual world of students, formed personal attitude to music as constituent of global 
culture. 

Keywords: Art, choral singing, artistic and aesthetic outlook, education, 
experience. 
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УДК 378.315.6                  Ці Сянбо, 
м. Київ 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
БАКАЛАВРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 
У статті розглядаються актуальні проблеми підготовки бакалаврів 

музичного мистецтва, зумовлені зростаючими вимогами з боку соціуму до 
випускників вищих навчальних закладів. Розкриваються основи процесу 
формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного 
мистецтва в системі мистецької освіти. Доводиться необхідність 
створення умов, які сприятимуть оптимізації механізмів формування 
мотивів продуктивної художньо-творчої діяльності студентів на основі 
впровадження комплексної системи прийомів, методів і організаційних 
форм у навчальний процес. 

Ключові слова: художньо-творчий потенціал, педагогічні умови, 
художньо-творча діяльність, навчально-творчі задачі, міждисциплінарна 
інтеграція. 

Глобальні зміни в сучасному суспільстві, викликані певни-
ми кризовими явищами (екологічними, економічними, морально-
ціннісними), впровадження новітніх інформаційних технологій, 
формування нових соціальних зв’язків, спричинених потребами в 
інших художньо-естетичних формах інтеграції та взаємодії між 
культурами, субкультурами, групами актуалізували наукові 
дослідження соціально-художніх процесів та їх визначального 
впливу на підготовку фахівців у системі мистецької освіти. 

Усе більше науковців схиляються до думки, що професіо-
налізм сучасного фахівця-музиканта має вимірюватись не тільки 
рівнем сформованості його професійної компетенції, а й наявніс-
тю в структурі його особистості специфічних характеристик, що 
складають систему духовно-творчих життєвих сенсів і спрямову-
ють діяльність на реалізацію гуманістичних цінностей [7, с. 184]. 

Система освіти, зазначає І. Зязюн, створюється для людини, 
функціонує і розвивається в її інтересах, слугує повноцінному 
розвитку особистості [3, с. 10]. На наше переконання, система 
музичної освіти, де традиційне оцінювання знань і вмінь, накопи-
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чених студентом, відбувається на рівні вивчення предметів 
навчального плану, повинна бути переформатована відповідно до 
нових орієнтирів, які передбачають розвиток художньо-творчого 
потенціалу майбутнього фахівця через включення його в різні 
сфери музично-творчої діяльності, художньо-мистецький розви-
ток, міжособистісні й соціокультурні відносини. 

Окреслення можливостей формування художньо-творчого 
потенціалу бакалаврів музичного мистецтва в системі мистецької 
освіти складає мету даної статті. 

Дослідники мистецької освіти М. Лещенко, Л. Масол, 
О. Михайличенко, О. Рудницька, Г. Шевченко зміст підготовки 
фахівців виводять із концепцій естетичного виховання, мистець-
кої педагогіки та розвитку особистості. Науковий пошук у 
напрямку поєднання професійних і загальнолюдських вимірів у 
змісті вищої мистецької освіти здійснюють С. Горбенко, 
О. Єременко, А. Козир, О. Олексюк, О. Отич, Г. Падалка та ін.  

У контексті нашої статті особливої теоретичної значущості 
набуває наукова концепція О. Отич, яка віддзеркалює новітні 
тенденції розвитку мистецької освіти, що зумовлюються проник-
ненням інтеграційних процесів на всі її рівні. Науково-мистецька 
парадигма, за твердженням ученої, забезпечує основу для віднов-
лення цілісності картини світу й холістичного розуміння людини 
як мікрокосму, неповторної індивідуальності, яка є творчою за 
своєю природою. Посилення уваги до культуротворчого й креа-
тивного потенціалу освіти, на думку О. Отич, спричинює зміну 
соціокультурного статусу мистецтва як процесу та результату 
творчості, найбільш позначеної впливом індивідуальності й 
здатної ефективно впливати на розвиток останньої. Це зумовлює 
набуття мистецтвом ролі важливого чинника забезпечення твор-
чої та індивідуально-особистісної спрямованості освіти й 
перетворення його на важливий компонент її змісту, що надає 
суб’єктам освіти унікальну можливість пережити й водночас 
осмислити, оцінити суспільний і педагогічний досвід і завдяки 
цьому набути універсальної самовизначеності, недосяжної інте-
лектуальними засобами [6, с. 5]. 

Для того, щоб здійснити такі перетворення в процесі підго-
товки фахівців мистецького профілю сучасні науковці (В. Загвя-
зинський, І. Зязюн, Н. Кічук, В. Моляко, В. Рибалка, С. Сисоєва 
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та ін.) висувають низку вимог, які включають: створення умов 
для прояву творчості; введення в навчальний процес евристичних 
програм, науково-дослідної роботи, рекомендацій; використання 
системи організації творчої діяльності. 

Враховуючи розробки провідних учених, а також певний 
власний досвід дослідження питань підготовки фахівців-музикан-
тів, ми зупинилися на таких педагогічних умовах формування 
художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва: 
1) послідовний характер процесу формування художньо-творчого 
потенціалу бакалаврів музичного мистецтва з поступовим 
накопиченням студентами досвіду художньо-творчої діяльності; 
2) впровадження у процес виконавської підготовки системи 
навчально-творчих задач; 3) опора системи навчально-творчих 
задач на міждисциплінарну інтеграцію, збагачення досвіду 
художньо-творчої діяльності студентів; 4) інтенція процесу 
формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного 
мистецтва в режим саморозвитку. 

Реалізація першої педагогічної умови на практиці вимагає 
розгляду таких дефініцій: «художньо-творча діяльність бакалав-
рів музичного мистецтва», «етапний характер процесу формуван-
ня художньо-творчого потенціалу студентів», «досвід художньо-
творчої діяльності студентів», «послідовне накопичення студен-
тами досвіду художньо-творчої діяльності». Найважливішою 
передумовою формування художньо-творчого потенціалу бакала-
врів музичного мистецтва слід вважати включення його в 
художньо-творчу діяльність. Поняття «художньо-творча діяль-
ність у процесі навчання» є об’єктом вивчення педагогіки 
творчості, психології творчості.  

У контексті нашого дослідження ми розглядаємо художньо-
творчу діяльність у процесі навчання як спеціально організовану 
з метою навчання творчості, творчим способам діяльності і яка 
становить процес пізнання. Відповідно до цього художньо-творчу 
діяльність студента в процесі навчання ми визначаємо як творчу 
навчально-пізнавальну діяльність, тобто такий вид діяльності 
студента, який спрямований на створення якісно нових для нього 
цінностей, смислів: креативних, мотиваційно-ціннісних, когніти-
вних, рефлексивно-оцінних, що мають суб’єктивну значимість 
для розвитку і саморозвитку особистості студента і водночас – 
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соціокультурне значення, що є визначальним у формуванні 
особистості студента як соціокультурного суб’єкта.  

Процес формування художньо-творчого потенціалу бакалав-
рів музичного мистецтва передбачає послідовне накопичення 
ними досвіду художньо-творчої діяльності. В рамках нашої 
роботи досвід художньо-творчої діяльності студента ми визнача-
ємо як індивідуальний досвід по здійсненню художньо-творчої 
діяльності, спрямованої на отримання нового результату (продук-
ту або способу діяльності) на основі використання раніше неві-
домих для студента засобів (способів, методів, прийомів). Досвід 
художньо-творчої діяльності набувається як у навчальному 
процесі, так і завдяки «імпульсам розвитку», які надає навчальне 
середовище. У змісті досвіду художньо-творчої діяльності студе-
нта ми виділяємо такі складові, як здатність творчо мислити, 
досвід мотиваційно-оцінних відносин, досвід використання знань 
про специфіку художньо-творчої діяльності, досвід організації 
художньо-творчої діяльності, досвід рефлексії власної художньо-
творчої діяльності. 

Розвиток компонентів художньо-творчого потенціалу особи-
стості привносить кількісні та якісні зміни в зміст досвіду 
художньо-творчої діяльності. У результаті переходу від одного 
етапу на інший, поступової реалізації завдань виконавської підго-
товки, здійснюється послідовне накопичення студентами досвіду 
художньо-творчої діяльності. 

Реалізація другої педагогічної умови на практиці вимагає 
розгляду понять «задача», «навчально-творча задача», «система 
навчально-творчих задач». У нашому дослідженні формування 
художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва 
за допомогою розв’язання навчально-творчих задач передбачає 
вибудовування навчання на основі подання елементів змісту 
освіти у вигляді різного типу та рівня складності навчально-
творчих завдань, спрямованих на формування у студентів досвіду 
художньо-творчої діяльності.  

Поняття «задача» широко досліджується у психології мис-
лення, навчання, виховання. У науковій літературі, що грунтуєть-
ся на теорії діяльності, поняття «задача» тлумачиться як сукуп-
ність зовнішніх і внутрішніх чинників, що детермінують актив-
ність суб’єкта. З позицій системології задача описується як систе-
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ма особливого роду, обов’язковими компонентами якої є: а) пред-
мет задачі, що знаходиться у стані пошуку; б) модель потрібного 
стану предмета задачі [1, с. 32].  

У контексті нашого дослідження вважаємо за доцільне враху-
вати думку Н. Кузьміної [5, с. 54] щодо дотримання умов 
усвідомлення задачі: 1) у процесі діяльності виникають певні 
утруднення, подолати які можна декількома способами; 2) вису-
вається вимога знаходження оптимального способу досягнення 
бажаного результату із множини рішень, обирається одне, яке 
слугує критерієм; 3) має місце система обмежень при переході з 
одного стану в інший. Як обмеження виступають засоби, що 
обов’язково використовуються при розв’язанні задачі.  

На основі аналізу сутнісних, змістовних і функціональних 
характеристик у процесі дослідження нами було уточнено визна-
чення навчальної художньо-творчої задачі, що розуміється як 
«проблемна ситуація», що ставиться перед студентами і передба-
чає отримання нового, оригінального, унікального результату в 
процесі художньо-творчої діяльності на основі використання 
раніше невідомих для студентів засобів (способів, методів, 
прийомів) рішення, що сприяє формуванню художньо-творчого 
потенціалу особистості бакалавра і має для нього особистісно 
значущий сенс. Кожна навчальна художньо-творча задача має 
форму, структуру та зміст. У структурі навчальної художньо-
творчої задачі виділяються три компонента: мета (вимога), умови 
(відоме), шукане (невідоме). Дані компоненти задачі в нашому 
дослідженні слугують підставами для класифікації навчальних 
художньо-творчих задач, що дозволяє представити сукупність їх 
у вигляді системи. 

Система навчальних художньо-творчих задач включає в 
себе: 1) задачі, зміст яких вказує на необхідність визначення 
вимог (мети): а) з явно вираженим протиріччям; б) що вимагають 
виявлення протиріччя; в) що вимагають коректування поставле-
ного питання, уточнення того, що потрібно знайти; 2) задачі, 
зміст яких вказує на необхідність визначення умов: а) з надлиш-
ковими вихідними даними; б) з недостатніми вихідними даними; 
3) навчально-творчі задачі, зміст яких вказує на необхідність 
висунути й обґрунтувати варіанти знаходження шуканого невідо-
мого (тобто на механізми, способи розв’язання): а) розв’язувані 
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на основі теоретичних умовиводів, що вимагають практичної 
перевірки; б) на прогнозування, конструювання. 

Застосування навчальних художньо-творчих задач припус-
кає засвоєння змісту матеріалу глибинними структурами свідомо-
сті. Дійсно, коли бакалавр музичного мистецтва розв’язує творчу 
задачу, у його свідомості послідовно змінюються різні способи 
бачення ситуації, або, інакше кажучи, різні структури цієї ситу-
ації. Вирішуючи задачу, пов’язану з виявленням ціннісно-смис-
лового компонента матеріалу, студент може розповісти про 
пов’язані з цим особистісні переживання, про те, як він бачить 
ситуацію, про результати, яких він намагається досягти. У такий 
спосіб студенти зосереджуються не тільки на проблемі, але й 
усвідомлюють себе як суб’єкта художньо-творчої діяльності. 

Навчальна художньо-творча задача має бути значимою для 
студента. З огляду на це, вона мусить природно виникати з його 
художньо-творчого досвіду і потреб; її формулювання повинне 
відповідати особливостям його мотивації. Крім того, проблема 
повинна бути варіативною за способами її розгляду й вирішення.  

Отже, формування художньо-творчого потенціалу бакалав-
рів музичного мистецтва за допомогою системи навчальних 
художньо-творчих задач базується на методології задачного 
підходу, сутність якого як психолого-педагогічного механізму 
навчально-пізнавальної діяльності полягає в тому, що він 
дозволяє будувати освітній процес у вигляді системи проблемних 
художньо-творчих ситуацій, стимулюючи у студентів пізнаваль-
ний інтерес, допитливість, потребу в пізнанні, удосконалюючи 
розумову діяльність студентів, що урешті-решт оптимально 
сприяє формуванню творчої особистості. 

Реалізація на практиці третьої педагогічної умови вимагає 
розгляду таких понять, як «міждисциплінарна інтеграція», «збага-
чення досвіду художньо-творчої діяльності студентів шляхом 
міждисциплінарної інтеграції».  

Принципи міждисциплінарності в освітній сфері представ-
лені в роботах В. Андрущенка, М. Берулави, Б. Гершунського, 
В. Докучаєвої, В. Вершиніна, І. Зязюна, В. Кременя, В. Лутая, 
В. Огнев’юка, Н. Ничкало, В. Сластьоніна та ін. Існує значна 
кількість психологічних досліджень, присвячених міждисциплі-
нарному принципу освіти. Так, психологічні основи реалізації 
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міждисциплінарних зв’язків обґрунтовані в роботах П. Гальпері-
на, Є. Кабанової-Меллер, Н. Тализіної та ін. Значний внесок у 
розробку міждисциплінарності в освітньому процесі здійснили 
вчені, які розрізняють поняття «міждисциплінарність», «полідис-
циплінарність», «трансдисциплінарність» (В. Буданов, О. Кня-
зєва, С. Курдюмов та ін.). 

За основу нашого дослідження ми взяли інтеграцію навчаль-
них дисциплін. У сучасній науковій літературі виділяються три 
рівні інтеграції навчальних дисциплін: міждисциплінарні зв’язки, 
дидактичний синтез (наявність загальних ідей) і цілісність (ство-
рення нової дисципліни на стику існуючих). Найбільш прийнят-
ною для розвитку художньо-творчого потенціалу бакалаврів 
музичного мистецтва є дидактична інтеграція на рівні міждис-
циплінарних зв’язків.  

У науково-практичних дослідженнях доведено, що міждис-
циплінарні зв’язки дозволяють встановити зв’язок між навчаль-
ними дисциплінами, а на основі спільності змісту цих дисциплін 
вибудувати цілісну систему навчання. Такий комплексний підхід 
до підготовки фахівців дозволяє вичленувати як основні елемен-
ти змісту освіти, так і взаємозв’язки між навчальними предме-
тами. У психології й педагогіці обґрунтовано висновок про те, що 
міжпредметні зв’язки є однією з важливих психолого-педагогіч-
них умов удосконалення процесу формування знань, умінь і 
навичок студентів. На нашу думку, міждисциплінарна інтеграція 
виступає основним механізмом оптимізації структури художньо-
творчих знань і системи спеціальних дисциплін, який перетворює 
всю систему виконавської підготовки бакалаврів музичного мис-
тецтва на теоретичний, практичний і методичний засіб побудови 
моделі художньо-творчої діяльності. 

До проблематики нашого дослідження дотична думка 
А. Гур’єва. Так, у класифікації міжпредметних зв’язків, що мають 
різний статус, ми виділяємо аспект міжпредметних знань, які «є 
самостійною галуззю дидактичних знань, що має психолого-педа-
гогічне обґрунтування й характеризується цілісною структурою 
принципів, методів і засобів навчання, за допомогою яких форму-
ється новий тип знань – міжпредметний, що дозволяє розвивати 
концептуальний стиль мислення» [4, c. 64]. 
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Водночас міждисциплінарність підготовки майбутніх фахів-
ців розглядається сучасними зарубіжними та вітчизняними вче-
ними як системоутворюючий фактор освіти XXI ст. Ми глибоко 
переконані в необхідності опори на принцип міждисциплінар-
ності в процесі виконавської підготовки фахівців взагалі і форму-
вання художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мис-
тецтва зокрема. Вважаємо, що застосування міждисциплінарного 
принципу в рамках досліджуваної нами проблеми забезпечить 
становлення у студентів компетентності у сфері виконавської 
діяльності, збагатить їх досвід художньо-творчої діяльності, 
наслідком чого стане більш високий рівень сформованості їх 
художньо-творчого потенціалу. 

Міждисциплінарна інтеграція, як і інтеграція на будь-якому 
іншому рівні, здійснюється через змістовий, методичний та 
організаційний аспекти. Нас цікавить змістовий аспект, що 
передбачає інтеграцію художньо-творчих знань.  

Четверта педагогічна умова ґрунтується на положенні про 
те, що ефективність творчості позитивно і значимо корелює з 
установкою особистості на самовдосконалення і саморозвиток. 
Тільки з’єднання досвіду художньо-творчої діяльності студента 
та його рефлексії уможливлює перехід процесу формування 
художньо-творчого потенціалу в режим саморозвитку. В якості 
методичних механізмів, що ініціюють вихід студентів на 
рефлексивну позицію, виступає використання рефлексивних 
задач; прийомів, спрямованих на розвиток рефлексивних умінь. 

Рефлексія – «принцип людського мислення, що спрямовує 
його на осмислення й усвідомлення власних форм і передумов; 
предметний розгляд самого знання, критичний аналіз його змісту 
і методів пізнання; діяльність самопізнання, що розкриває внутрі-
шню структуру і специфіку духовного світу людини» [2, с. 579]. 
У процесі формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів 
музичного мистецтва передбачається вивести особистість на 
такий рівень самосвідомості, де неперервне творче самовдоско-
налення буде природним станом майбутнього фахівця. Вихід на 
визначений рівень самосвідомості неможливий без знання і воло-
діння рефлексивними процесами. Високий рівень самосвідомості 
стимулює художньо-творчу активність і опосередковує форму-
вання внутрішніх мотивів і цінностей. Провідне функціональне 
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значення рефлексії у формуванні художньо-творчого потенціалу 
бакалаврів музичного мистецтва полягає в її особливому 
цілісному впливі на його особистість – мотиваційно-ціннісну, 
інтелектуальну, вольову та діяльнісну сфери. Основна ознака 
рефлексивних проявів найбільше зв’язана із глибинними 
сторонами особистості, з її розумінням «волі» і «творчості».  

Виходячи з викладеного, реалізація даної умови при форму-
ванні художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мис-
тецтва забезпечить самоаналіз, самопізнання з наступною саморе-
гуляцією і самоактуалізацією. Рефлексія як самопізнання є 
вищою характеристикою розвитку свідомості, коли людина 
виокремлює себе від своєї життєдіяльності, складає певне 
уявлення про себе як суб’єкта, здатного на суспільно значущі 
вчинки і дії. Таке уявлення складається на основі емоційно-
значущої оцінки своїх можливостей, мотивів, здібностей, пережи-
вань і думок, а також під впливом оцінного ставлення інших 
людей при співвіднесенні мотивів, цілей, результатів своєї 
художньо-творчої діяльності. 

Узагальнення викладеного у статті дає підстави для 
висновку, що формування художньо-творчого потенціалу 
бакалаврів музичного мистецтва є багатоаспектним процесом, 
який задає спрямованість художньо-творчому розвитку студентів, 
а ефективність даного процесу залежить від реалізації 
педагогічних умов. 
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Ци Сянбо 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БАКАЛАВРОВ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
В статье рассмотрены педагогические условия формирования 

художественно-творческого потенциала бакалавров музыкального искусства: 
1) последовательный характер процесса формирования художественно-
творческого потенциала бакалавров музыкального искусства с постепенным 
накоплением студентами опыта художественно-творческой деятельности; 
2) внедрение в процесс исполнительской подготовки системы учебно-твор-
ческих задач; 3) опора системы учебно-творческих задач на междисциплинар-
ную интеграцию, обогащение опыта художественно-творческой деятельности 
студентов; 4) интенция процесса формирования художественно-творческого 
потенциала бакалавров музыкального искусства в режим саморазвития. 
Реализация указанных педагогических условий осуществляется благодаря 
включению студента в художественно-творческую деятельность; решению 
учебно-творческих задач; междисциплинарной интеграции, осуществляемой 
через содержательный, методический и организационный аспекты; корреляции 
с установкой личности на самосовершенствование и саморазвитие. 

Ключевые слова: художественно-творческий потенциал, педагогические 
условия, художественно-творческая деятельность, учебно-творческие задачи, 
междисциплинарная интеграция. 

 
Chi Sianbo 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF ARTISTIC  
AND CREATIVE POTENTIAL FORMATION OF BACHELORS  

OF MUSICAL ARTS 

The research highlights pedagogical conditions of artistic and creative 
potential formation of Bachelors of Musical Arts. Among them there are: 
1) a sequential nature of the process of artistic and creative potential formation of 
Bachelors of Musical Arts with gradual accumulation of artistic and creative activities 
experience by students; 2) introduction of educational and creative tasks to the 
process of performing training system; 3) reliance of educational and creative tasks 
system on interdisciplinary integration and enrichment of students’ experience of 
artistic and creative activities; 4) intention of the process of artistic and creative 
potential formation of Bachelors of Musical Arts to switch to the self-development 
mode. Implementation of the first pedagogical condition is realized due to the 
inclusion of students in artistic and creative activities and accumulation of their 
experience in it. The latter one is recognized as the creative educational and cognitive 
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activity aimed at the creation of totally new values and meanings for students that are 
comprised of creative, motivational, axiological, cognitive, reflexive and evaluative 
ones. Realization of the second condition happens due to the educational and creative 
tasks solution arising from students’ artistic and creative experience and needs. The 
third pedagogical condition is realized on the grounds of interdisciplinary integration 
through semantic, methodological and organizational aspects. The fourth pedagogical 
condition is based on the principal that efficiency of creativity positively and 
significantly correlates with orientation of the personality to self-improvement and 
self-development. Usage of reflexive tasks and techniques aimed at reflexive skills 
development acts as a teaching mechanism. Implementation of the following condition 
for the formation of artistic and creative potential formation of Bachelors of Musical 
Arts will provide introspection, self-cognition followed by self-regulation and self-
actualization. 

Keywords: artistic and creative potential, pedagogical conditions, artistic and 
creative activities, educational and creative tasks, interdisciplinary integration.  
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ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ 
ОСВІТІ 

 
 

УДК 378:7:377-027.233.2              Валерій Орлов,  
м. Київ 

 

ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН  

ПРО ПРОФЕСІЙНИЙ УСПІХ 
 

У статті розкрито концептуальні засади формування в учителів 
мистецьких дисциплін світоглядного уявлення про професійний успіх, 
висвітлено значення цього феномена в розвитку педагогічної етики й 
естетики, запропоновано рекомендації щодо створення сприятливих 
педагогічних умов та окреслено завдання, виконання яких сприятиме 
формуванню уявлень майбутніх учителів про професійний успіх. 

Ключові слова: учитель мистецьких дисциплін, уявлення, професійний 
успіх, педагогічні умови, рефлексивне мислення. 

Учителі мистецьких дисциплін – це категорія працівників 
освіти, предметом діяльності яких є формування художньо-
естетичної культури молоді засобами мистецтва. До учителів 
мистецьких дисциплін відносимо фахівців освітньої галузі, які 
працюють у загальноосвітніх школах, професійних навчальних 
закладах різних рівнів акредитації: вчителі образотворчого й 
театрального мистецтва, музики, світової художньої культури, 
хореографії та пластики, кіномистецтва тощо. 

Традиційно вимоги до професійної підготовки майбутніх 
учителів мистецьких дисциплін зорієнтовані на формування 
особистості, у якій гармонійно поєднувалися б потреби й мотиви 
діяльності з інтелектуальною, емоційною і вольовою сферами. 
Зважаючи на це, в освітньому просторі утворюється система з 
переважанням словесно-логічних схем опанування навчальної 
інформації, що негативно впливає на розвиток уяви, рефлексив-
ного мислення студентів мистецьких факультетів, їх самопізнан-
ня. Відтак, у майбутніх учителів мистецьких дисциплін формує-
ться неадекватна самооцінка, що в підсумку призводить до 

© В. Орлов, 2015 
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«формального» засвоєння змісту навчальних курсів, що на 
офіційно-нормативному рівні декларується як «засвоєння знань». 
Означені явища постають як причина і наслідок руйнування сис-
теми традиційних цінностей і десятиліттями виробленого в суспі-
льстві механізму естетизації та соціалізації поколінь, зниження 
інтересу до оволодіння основами знань у галузі мистецтва, 
переоцінки ролі освіти та недооцінки ролі художньо-естетичного 
виховання. 

Суттєвим недоліком системи професійної підготовки май-
бутніх учителів мистецьких дисциплін є істотне зростання кіль-
кості випускників, проте рівень якості фахової освіти не підвищу-
ється, низьким залишається рівень сформованості компетент-
ностей, морально-етичних норм, ставлення до мистецтва, мисте-
цької освіти, розвитку художньої культури поколінь нащадків. 
Особливу занепокоєність викликає занедбаність процесу ціле-
спрямованого систематичного формування професійних якостей 
особистості вчителя мистецьких дисциплін, зумовленого зако-
нами художньо-естетичного розвитку, дією багатьох об’єктивних 
і суб’єктивних факторів.  

Одним із напрямів виховного процесу, що значною мірою 
позначається на розвитку особистості, але не набув належного 
поширення у вітчизняній системі вищої освіти, є формування 
уявлення про життєвий і професійний успіх. Цей напрям робить 
неможливе можливим. Він формує в майбутніх учителів мислен-
ня спрямоване до досягнення найвищого ступеню успіху, а також 
здатність людини до планування своєї кар’єри.  

Ключові поняття публікації – це «уявлення» та «успіх». 
Уявлення у філософії, загальній і соціальної психології, педагогі-
ці, когнітивній психології репрезентують як міждисциплінарну 
категорію з відповідними смисловими відтінками. У праці «Світ 
як воля і уявлення» (1818) А. Шопенгауер висуває концепцію, за 
якою на певному етапі розвитку суспільної свідомості виникають 
два різних світи. Один – уявний – існує тільки в межах нашої 
уяви. Те, що ми називаємо дійсністю (природа, суспільство, 
культура, історія і наше життя), є лише видимістю, грою уяви, 
тим, що в індуїстській традиції називається «майя» (тобто обман, 
спокуса, привид). Другий – істинний – це світ таємної, невидимої 
сутності, волі, це кантівська «річ у собі». «Людина, – писав 
філософ, – завжди і скрізь служить не собі, не своїм інтересам, а 
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волі. Саме воля змушує її жити, яким би безглуздим та жалюгід-
ним не було людське існування. Воля є потойбічним ядром 
оболонки життя, а уявлення – це об’єктивація волі, її про-
яв» [5, с. 219]. Уявлення може бути представлене як відтворення 
у свідомості суб’єкта чуттєвих образів, що ґрунтується на основі 
попередньо отриманої інформації, минулих враженнях, відбитки 
яких зберігаються в пам’яті. 

У науці виокремлюються уявлення пам’яті – сприйняття в 
минулому образи предметів, а також уявлення як образи предме-
тів, що не сприймалися суб’єктом, а були сконструйовані ним на 
основі запасу вражень. Уявлення можуть бути більш чи менш 
узагальненими, хоча й при цьому ніколи не втрачають чуттєво-
наочного характеру. У здатності уявлення, враження, фантазії 
виявляється активна робота свідомості, зокрема, її можливість 
передбачати майбутнє, створювати ідеальні образи бажаних 
результатів діяльності. Процес пізнання неможливий без уявлень, 
які є проміжною ланкою діалектичного переходу від почуттєвого 
рівня до раціонального і у зворотному напрямі. 

Уява – це водночас і образ, і структура, і сенс того, що є в 
думках, що є лише продуктом фантазій. Не можна говорити, 
наприклад, «студент не мав ніякої уяви про професійну кар’єру», 
бо уява в нього була, тільки внаслідок її виявлення не сформува-
лося уявлення про предмет. Тобто студент мав уяву та не мав 
певного світоглядного уявлення. Тож треба розрізняти значення 
цих слів і не підміняти їх. Обидва поняття стосуються сфери 
людського мислення, ширше – внутрішнього світу людини.  

У педагогіці й загальній психології поняття «уявлення» 
використовується у вузькому і широкому сенсах. Історично 
первинним, а тому більш усталеним є трактування поняття про 
уявлення у вузькому значенні: це наочний образ предмета або 
явища, що виникає на основі минулого досвіду шляхом його 
відтворення в пам’яті або в уяві. Однак навіть таке трактування 
вказує на одну особливість уявлень, яка створює основу для 
подальшого розширення обсягу цього поняття в психолого-
педагогічних дослідженнях. Уявлення можуть бути не тільки 
конкретними, але й системними, загальними, тому вони відігра-
ють важливу пізнавальну роль, служать перехідним ступенем від 
сприйняття до абстрактно-логічного мислення. За допомогою 
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засобів мови у свідомості людини здійснюється трансформація 
уявлень, їх перетворення в абстрактні поняття.  

Поняття «успіх» міцно увійшло в нашу культуру, величезна 
кількість інформації про успішних людей, артистів, співаків, 
політиків культивуються засобами масової інформації, вплива-
ючи на свідомість людини. Сучасний соціокультурний контекст 
включає в себе конструкт «успіх», який у психології розгляда-
ється як гомеостатична рівновага в задоволенні інстинктивних 
потреб. Поняття «успіх» вітчизняні дослідники трактують у двох 
значеннях. Перше – це позитивний наслідок роботи, справи; 
значні досягнення, друге – громадське визнання, схвалення 
досягнень. Поняття успішності означає наявність успіхів у 
чомусь. Таким чином, успіх і успішність корелюють як одиничне 
і загальне, випадкове і системне. Успішність у деякому різновиді 
діяльності, повинна супроводжуватись наявністю успіхів, тобто 
досягнень, здобутків, перемог [3].  

У країнах Західної Європи професійний успіх представле-
ний як сукупність позитивних результатів, накопичених 
упродовж кар’єрного росту як у психологічному плані, так і в 
плані об’єктивних професійних досягнень [13; 14]. Початком 
аналітичного огляду зарубіжного досвіду є праця Е. Хьюгеса [12], 
у якій було запропоновано поділ успіху на об’єктивний і 
суб’єктивний. Такий поділ щодо професійного успіху був означе-
ний Дж. Ван Мааненом [16] і дотепер не втратив актуальності. 
У 1980 – 1990-і рр. значна частина наукових досліджень країн 
Західної Європи і США присвячувалися вивченню об’єктивного 
успіху [8]. Проте згодом означена тенденція піддалась гострій 
критиці [10]. Наразі розгляд лише одного виду професійного 
успіху вважається дефіцитарним [11]. Більшість дослідників 
пропонують прийняти тезу про взаємозалежність цих двох видів 
успіху і розглядати даний феномен як комплексне, багатовимірне 
явище [9].  

Складність вивчення феномену успіху обумовлена його 
суперечливим характером. По-перше, можна говорити про 
суперечності суб’єктивного та об’єктивного в успіху. З одного 
боку, успіх суб’єктивний, оскільки співвідноситься з особистіс-
ними критеріями успішності-неуспішності, з індивідуалізацією 
своєї особистості в довкіллі. З іншого боку, успіх об’єктивний, 
оскільки обумовлений певними стереотипами успішності, праг-
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ненням бути визнаним у професійному товаристві, учнівській 
групі, самоутвердитися в ній. По-друге, професійний успіх є 
результатом життєдіяльності особистості, вибудуваної в логіці 
послідовних досягнень, а також відправним пунктом, метою, що 
спрямовує особистість на шляху її професійного розвитку. По-
третє, існує суперечність між життєвими домаганнями і реальни-
ми можливостями для їх реалізації у професійній діяльності. Це 
обумовлено, з одного боку, нестабільністю соціального середови-
ща, з іншого – неготовністю особистості до проектування профе-
сійної кар’єри. 

У визначеннях професійного успіху мають місце два підхо-
ди. Перший із них був розроблений Р. Г. Тернером [15]. Автор 
виконав компаративне дослідження двох країн – Великобританії і 
США – на предмет наявних у них відмінностей у системі освіти і 
в стратегіях просування по службі. Дослідник зробив висновок, 
що побудова кар’єри в цих країнах базується на кардинально 
різних принципах. У США таким принципом є особисте зусилля 
людини, тоді як кар’єра у Великобританії більше залежить від 
відносин людини з іншими людьми. Р. Г. Тернер дійшов висно-
вку, що саме послідовність «зусилля – результат» дозволяє в 
США досягти успіху і вибудувати кар’єру. Особиста залученість і 
набуття нових умінь і навичок – це та база, яка забезпечує людині 
бажаний професійний розвиток і кар’єрне зростання. У Велико-
британії такою основою є здатність зарекомендувати себе як успі-
шного молодого фахівця, що має певне визнання і вагу в професі-
йному співтоваристві. Праця Р. Г. Тернера сприяла появі безлічі 
емпіричних досліджень, які вивчають роль освіти, наставництва 
та особистісних якостей у досягненні професійного успіху [17].  

Проблематика вивчення успішності в Україні представлена 
понятійним і функціональним аспектами досліджуваного фено-
мену. Дефініція феномена «успішність професійної діяльності» 
дозволяє сформулювати основні показники професійного успіху, 
визначити єдність ключових параметрів успішності діяльності й 
кар’єрного розвитку. Отже, ця проблематика створює простір для 
нових досліджень у сфері пізнання «людини успішної» та її 
уявлень про перспективи кар’єрного росту. За лексико-змістовим 
значенням поняття «успішність» синонімічне до лексеми «ефек-
тивність». Проте, на відміну від останнього, охоплює не тільки 
об’єктивні показники результативності діяльності (продуктив-



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 9 

156 

ність праці, якість продукції тощо), але й суб’єктивні показники – 
задоволеність працею, переживання включеності особи в діяль-
ність, власну оцінку досягнутих результатів, а також самоефек-
тивність як особистісну складову успішності діяльності [2]. 

Уявлення про професійний успіх і можливості реалізації 
професійної кар’єри вважаємо особистісним світоглядним утво-
ренням, одним із соціальних уявлень особистості фахівця про 
довкілля. Дослідження уявлень майбутніх фахівців про професій-
ний успіх уможливлює з’ясування індивідуально-особистісних 
смислів студентів про успіх як феномен, а відтак – власної ролі й 
значущості для держави, суспільства, ринку праці, самого себе, а 
також сприяє оцінюванню власних знань, навичок, рівня 
розвитку професійної компетентності, визначення шляхів і 
способів побудови кар’єри тощо. 

Кожній людині притаманне власне уявлення про розвиток 
кар’єри, професійний і життєвий успіх. Одні мріють про матеріа-
льне благополуччя і вимірюють свій успіх кількістю зароблених 
грошей. Якщо цілі не пов’язані з матеріальними статками, то 
успіх може асоціюватися з гармонією життя і внутрішньою 
духовною рівновагою, із стабільним і щасливим сімейним 
життям, вступом до бажаного навчального закладу і набуттям 
омріяної професії, досягненнями у кар’єрному зростанні, спор-
тивними здобутками, подоланням страху і перешкод або 
отриманням задоволення від життя, яке людина сама собі обрала.  

Питання формування уявлень про життєвий і професійний 
успіх, визначення поведінкових стратегій особистості як індика-
торів успішності, соціально схвалюваних практик є надзвичайно 
актуальним та перспективним у вирішенні проблем професійного 
становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін. Це дає 
можливість з’ясувати, якою вони бачать перспективу власного 
життєвого шляху, наскільки значущою є готовність докладати 
зусилля для постановки і досягнення цілей, утвердитися у 
важливому для них соціальному середовищі.  

Середовище, яке нас оточує, здатне піднести на вершину 
успіху або опустити на саме дно життя. Спілкуючись із закомп-
лексованими людьми, – пише А. Джексон, – ми мимоволі перей-
маємося їхніми страхами, боягузтвом і песимізмом. І навпаки – 
активні, вольові люди пробуджують віру у власні сили; поруч із 
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ними ми демонструємо краще, на що ми здатні, і легко доcягаємо 
успіхів, про які і мріяти не могли за інших обставин [7]. 

Формування уявлень майбутніх учителів мистецьких дисци-
плін про життєвий і професійний успіх залежить від цінностей, 
які домінують у певному суспільному середовищі чи культурі. 
Успіх або неуспіх особистості оцінюється соціальним оточенням 
з огляду на наявність або відсутність об’єктивного результату 
(досягнення мети). Значущість виконуваної діяльності відповідно 
до системи суспільних цінностей, урізноманітнення форм і мето-
дів самопізнання й самовдосконалення, формування уявлень про 
професійний успіх є показниками професійного становлення май-
бутніх фахівців, творчої діяльності викладачів, які є тим найбли-
жчим оточенням, де формуються ціннісні орієнтири студентів.  

Дослідницьке поле проблеми формування уявлень про 
професійний успіх із ціннісних позицій особистості формується 
на перетині декількох гуманітарних наук: психології і педагогіки, 
соціології і культурології, аксіології і філософії. У такому просто-
рі уявлення про професійний успіх розглядається як особлива 
форма активності людини в пошуках смислу життя і усвідом-
лення цінностей, що є для неї особистісно значущими і до яких 
варто долучатися. 

Одним із перших таку форму активності виокремив 
В. Франкл, досліджуючи філософські підходи до проблеми 
пошуків людиною сенсу життя і сенсу діяльності. Намагаючись 
допомогти людині в пошуках власного смислу життя, В. Франкл 
визначав ті шляхи, за допомогою яких людина спроможна надати 
власному буттю особистісного сенсу і тим самим зробити своє 
життя осмисленим. Серед таких способів, з одного боку, – наша 
творча самовіддача, цінності творення, з другого – наші 
позитивні емоції, переживання, почуття – цінності переживань, з 
іншого – прийняття власної долі, знаходження смислу свого 
існування в ситуаціях, що здаються безвихідними і безглуздими, 
цінності відношення [4, с. 37, 89, 127]. 

Проблема формування смислу, яка детермінує активність 
свідомості, особистісної діяльності, здатна актуалізувати і проб-
лему професійного розвитку. Навпаки – усвідомлення, осмис-
лення проблеми професійного розвитку людини активізує саме ті 
напрями руху свідомості, які активізують пізнавальні процеси, 
процес самовдосконалення майбутнього фахівця. Пізнання смис-
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лу дає знання, розуміння, тяжіє до глибини. Природа смислу 
діалогічна, як діалогічна природа людської свідомості. Тільки 
смисл виправдовує людське життя, діяльність і пізнання. З цього 
приводу Антуан де Сент-Екзюпері писав: «Той, хто працює кир-
кою, хоче, щоб у кожному її ударі був сенс. Коли киркою працює 
каторжанин, кожен її удар лише принижує каторжанина, але як-
що кирка в руках дослідника, кожен її удар звеличує дослідника. 
Каторга не там, де працюють киркою. Вона жахлива не тим, що 
це тяжка праця. Каторга там, де удари кирки позбавлені смислу, 
де праця не єднає людину з людьми» [6, с. 145-146]. 

Усвідомлення сенсу життя передбачає вільний вибір 
індивіда. Необхідною його умовою є свобода як людська форма 
самодетермінації (самообумовленості) буття. Доцільність сенсу 
життя, зауважує В. Кремень, виявляється в його генеральному 
особистісному функціонуванні, яке ґрунтується на всезагальному 
суспільному визнанні, всезагальній об’єктивній істинності та 
соціальній значущості. Сенс життя, на думку філософа-педагога, 
не узгоджується з егоїзмом, індивідуалізмом, із відстороненням 
від себе обов’язків стосовно світу, інших людей. Якщо людина 
виявилася потрібною тільки самій собі і весь її інтерес зводиться 
до власної персони, вона втрачає сенс життя, перед нею відкри-
вається прірва, її охоплює безнадійний песимізм. Широта зв’язків 
людини із зовнішнім світом, з іншими людьми збільшує повноту 
її буття. Сенс людського життя, вважає В. Кремень, передбачає 
зв’язок індивідуального сенсу з універсальним, але такий зв’язок, 
який відрізняється від абсолютного поглинання індивіда загаль-
ним, де вже губиться будь-яка індивідуальність і де індивід 
виявляється лише засобом реалізації законів універсуму. Пози-
тивне значення цього зв’язку можливе лише там, де не тільки є 
призначення, хоч і високе, але і його вільне визнання людиною, 
де зберігається самоцінність особистості, однак її роль не 
зводиться до використання лише як засобу. Сенс життя полягає у 
забезпеченні прогресу як об’єктивного світу, так і особистості, 
який втілюється у формі та визначається змістом ідеалу, який 
повинен вести вперед і разом із тим бути досяжним, викликати 
підйом життя індивіда і, таким чином, збагачувати життя [1]. 

Проблема сенсу життя пов’язана з проблемою особистості. 
Серед викладачів і студентів мистецьких факультетів педагогіч-
них університетів існують усталені стереотипні уявлення про 
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сенс життя, успіх і успішну людину, прототипи успішної особис-
тості, наявні в культурі. Ідеальна успішна людина в ціннісних 
уявленнях викладачів і студентів відрізняється цілеспрямова-
ністю, товариськістю, розумом, матеріальною забезпеченістю, 
відповідальністю. При описі ідеальної успішної людини зверта-
ється увага на особистісні характеристики та способи досягнення 
успіху, і лише потім – на конкретні результати діяльності та інші 
прояви успіху. 

При визначенні основних критеріїв оцінки успішної особис-
тості в реальній ситуації найчастіше звертається увага на 
зовнішні, соціально значущі досягнення. Це пояснюється тим, що 
зовнішні показники ціннісного ставлення об’єктивно більш 
доступні для особистості, що істотно скорочує процес соціаль-
ного пізнання, інтерпретації дійсності та віднесення конкретної 
людини до певної соціальної групи. 

Не варто залишати поза увагою і те, що формування 
системи цінностей молодого покоління відбувається в умовах 
дегуманізації засобів масової інформації й неконтрольованого 
простору Інтернету. Це дієвий чинник, що активно втручається у 
формування морального, естетичного, ціннісного світу учнівської 
молоді.  

У динамічному і водночас стабільному суспільстві засоби 
масової інформації демонструють декілька моделей досягнення 
успіху. Всі ці моделі об’єднані стійким ставленням до загаль-
ноприйнятих цінностей: визнанням цінності добра, правди і 
засудженням зла, насильства. 

У нестабільному суспільстві, яким є сучасне суспільство в 
Україні, ЗМІ транслюють суперечливі моделі досягнення успіху. 
Їх суперечливість обумовлена неоднозначним ставленням до 
цінностей: з одного боку, йдеться про цінності Добра, Краси, 
Правди, з іншого – «романтизується» насильство, нав’язуються 
цінності зла, неподобства, брехні як способів досягнення успіху. 
Наразі засоби масової інформації демонструють насамперед 
модель самоствердження одної людини за рахунок придушення 
інших, меншою мірою модель самоствердження завдяки особис-
тим зусиллям, спрямованим на творення матеріальної чи духов-
ної культури. 

Формування в майбутніх учителів мистецьких дисциплін 
уявлень про професійний успіх вимагає створення педагогічних 
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умов, необхідних для підвищення ступеня суб’єктності студента 
за допомогою розкриття його потенційних можливостей та акти-
візації внутрішніх особистісних ресурсів, що сприяє успішному 
професійному самовизначенню, проектуванню та реалізації 
особистої професійної перспективи в майбутньому. 

Успішному формуванню уявлень про професійний успіх 
сприяє ряд педагогічних умов, що охоплюють зміни в ціннісних 
орієнтаціях, розробку моделі педагогічного супроводу й відобра-
жають зміст і логіку формування в майбутнього вчителя уявлень 
про професійний успіх. Реалізація таких умов і моделі педагогіч-
ного супроводу здійснюється за допомогою розвивальних і еврис-
тичних технологій. 

Відтак серед пріоритетних завдань професійного станов-
лення майбутніх учителів мистецьких дисциплін, що реалізують-
ся в рамках психолого-педагогічного супроводу їх особистісно-
професійного розвитку, можна виділити такі: 

– допомога студентам в уточненні, конкретизації та підви-
щенні реалістичності уявлень про професійну діяльність за 
обраною спеціальністю; 

– надання педагогічної і психологічної підтримки у форму-
ванні уявлень студента про його професійне майбутнє і допомоги 
у професійній самоідентифікації; 

– сприяння усвідомленню майбутнім учителем мистецьких 
дисциплін власних професійних намірів, прагнень і приведення їх 
у відповідність із ціннісними орієнтаціями; 

– допомога майбутнім фахівцям у виявленні факторів 
схильності до обраної професійної діяльності (тобто у виявленні 
професійно важливих якостей, проблемних якостей, проблемних 
зон розвитку та ресурсів). 

Упровадження механізмів становлення і функціонування 
рефлексивного мислення демонструє, що самоаналіз, самопізнан-
ня і самооцінка надає навчально-виховному процесу особистісно 
значущого характеру. Рефлексія перетворює засвоювані знання 
на емоційно насичені, активізує пізнавальний процес. Важливою 
умовою розвитку рефлексії є оволодіння технологією самопізнан-
ня й самооцінки. Навчанню такої технології у професійній 
педагогіці допоки не приділяється належної уваги. Недостатньо 
даних про вікові та індивідуальні особливості рефлексії. Разом із 
тим, педагоги визнають пріоритет рефлексії в реалізації особис-
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тісної обумовленості процесу підготовки фахівця до проектуван-
ня професійної кар’єри. 

Створення означених педагогічних умов і реалізація практи-
чних завдань сприятиме розвитку професійної рефлексії студен-
тів і викладачів мистецьких факультетів, визначенню системи 
ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця, впровадженню 
технологій взаємодії студента і викладача, визначенню можливих 
ролей, позицій учасників навчально-виховного процесу, 
підвищенню впевненості майбутнього вчителя у своїх силах і 
певної незалежності поглядів, розвитку здатності в художньо-
естетичному спілкуванні породжувати нові, нестандартні ідеї, що 
не збігаються з традиційними, але визначають чіткі орієнтири 
успішного професійного майбутнього. 
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Валерий Орлов 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УСПЕХЕ 

В статье раскрыты концептуальные основы формирования у учителей 
художественных дисциплин мировоззренческого представления о профессио-
нальном успехе, освещено значение этого феномена в развитии педагогической 
этики и эстетики, предлагаются рекомендации по созданию благоприятных 
педагогических условий и очерчены задания, выполнение которых будет 
способствовать формированию представлений будущих учителей о 
профессиональном успехе. 

Ключевые слова: учитель художественных дисциплин, представления, 
профессиональный успех, педагогические условия, рефлексивное мышление. 

Valery Orlov  
THE FORMATION OF IDEAS OF THE FUTURE TEACHERS OF ARTISTIC 

DISCIPLINES ABOUT PROFESSIONAL SUCCESS 
The article deals with the conceptual foundations of the formation of teachers’ of 

artistic disciplines ideas about professional success, highlights the importance of this 
phenomenon in the development of teaching ethics and aesthetics. It is proved that one 
of the ways of the educational process, which significantly affects the development of 
the individual, but not yet in the proper distribution of the national system of higher 
education is to form an idea of the life and professional success. This area forms the 
future teachers’ thinking aims to achieve the highest degree of success and the human 
capacity to plan their careers.  The formation of  future teachers’ of artistic disciplines 
ideas of life and professional success definitely depends on the values that dominate in 
a particular social environment or culture and also is an indicator of future 
professional development of experts, teachers’ creative activity  who make the 
atmosphere , which influences students’ value standarts. The author proves that 
among the priorities of future teachers’ professional artistic disciplines are the 
following: to help students to clarify specific and realistic ideas about improving 
professional work in the chosen speciality; to provide educational and psychological 
support in shaping perceptions of students abot their professional future and assist in 
the professional identity; to promote awareness of their professional intentions, 
aspirations and bring them in line with the value orientations; to help future 
professionals to identify factors susceptibility to selected professional activities (i.e. to 
identify professionally important qualities, problematic qualities of  areas and 
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resources). It is generalized that creating solemn teaching conditions and 
implementation of practical tasks contribute to the development of professional 
reflection of students and teachers of art schools, the definition of value orientations of 
students, the utilization of student and teacher interactions, identification of possible 
roles, positions of members of the educational process, improving confidence in the 
future teacher confidence, developing the ability to produce new, innovative ideas that 
do not coincide with the traditional, but define clear guidelines for successful 
professional future. 

Keywords: teacher of artistic disciplines, ideas, professional success, 
pedagogical conditions, reflexive thinking. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ 

МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

У статті визначаються найважливіші чинники реформації 
навчання у вищих мистецьких навчальних закладах. Розглядається 
організаційно-методична система, спрямована на оволодіння оцінно-
рефлексивними, ціннісно-креативними та комунікативно-виражальними 
механізмами, що спонукають студентів до оволодіння особистісно-
фаховою культурою. Таке методичне підґрунтя спрямовує вищі 
мистецькі заклади на програмно-креативну індивідуалізацію навчання, 
яка формує професіоналізм як особистісний феномен, що акумулює в 
собі аксіологічно-регулятивну, ціннісно-творчу, художньо-технічну 
культуру музиканта-виконавця. У межах даної проблеми аналізуються 
основні тенденції досконалої спеціалізації студентів мистецьких вузів. 

Ключові слова : програмно-креативна індивідуалізація навчання, 
рефлексивно-аксіологічні дії, ціннісно-творча та художньо-технічна 
культура музиканта-виконавця. 

 
Упровадження в практику вищого мистецького навчаль-

ного закладу дидактичної системи індивідуалізованого навчан- 
 © О. Андрейко, 2015 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 9 

164 

ня потребує відповідних змін в організації навчального процесу 
та дотримання таких умов: вмотивоване й аргументоване 
конструювання змісту навчання (добір репертуару), що врахо-
вуватиме і зберігатиме зміст професійної діяльності; наявність 
детально розроблених загальних і спеціальних цілей навчання; 
альтернативні варіанти курсів методики навчання гри на 
музичних інструментах і методично-спеціалізованих курсів за 
вибором; розробка достатньо повної науково обґрунтованої 
фахової моделі музиканта-виконавця; наявність методики 
самовивчення і вивчення особистості студента; структурування 
змісту навчання у вигляді завершених предметних модулів; 
розвиток системи суб’єкт-суб’єктної взаємодії; впровадження 
енергомістких, інноваційних методик навчання; наявність 
попередньої фази навчання, виконавсько-адаптаційних видів 
занять для гармонійного входження і розвитку особистості 
студента в навчально-фаховий процес [2]. 

Мистецька, зокрема музична вища освіта, здебільшого базу-
ється на формах індивідуального навчання студентів, де учасни-
ками є викладач та студент. Однак, застосування такої форми 
навчання не означає, що вона автоматично насичується змістом 
індивідуалізованого фахового навчання, тобто враховує своєрідні 
властивості особистості, насамперед, духовно-виконавські орієн-
тири, фахово-ціннісну спрямованість, змістовно-навчальні пріо-
ритети студента вищого навчального закладу (М. Берлянчик, 
Г. Падалка, М. Ситнікова). Звідси виникає потреба впровадження 
в навчальний процес принципів мистецько-персоналізованого 
підходу до формування фахової культури музиканта та розробки 
педагогічних обставин їх організаційно-методичної реалізації, 
метою яких постає формування у вищих навчальних мистецьких 
закладах фахової культури майбутніх бакалаврів, спеціалістів, 
магістрів (І. Зязюн, О. Отич, О. Рудницька). 

Метою розробки даної методичної системи є підвищення 
ефективності процесу формування виконавської культури музи-
канта-виконавця в умовах застосування мистецько-персоналі-
зованого підходу у вищих мистецьких навчальних закладах, 
який забезпечується створенням і дотриманням відповідних 
педагогічних умов.  
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Формування виконавської культури музиканта-виконавця 
у вищих мистецьких навчальних закладах ґрунтується на 
модернізації методичної системи індивідуалізованого навчання, 
що забезпечується, в першу чергу, розробкою відповідного 
змістовно-практичного середовища навчання. Насамперед це 
спонукання студентів до самостійного осягнення виконавського 
мистецтва та до художнього самопізнання в контексті фахової 
діяльності сприяє формуванню у студентів потреби до оволо-
діння оцінно-рефлексивними механізмами у процесах само-
осмислення набутого виконавського досвіду в ціннісно-пріори-
тетному середовищі виконавського мистецтва. Спонукання до 
оцінно-рефлексивного аналізу особистісно-фахових і художньо-
виконавських здобутків виконавського мистецтва. 

Музикант-виконавець вступає у вищий навчальний заклад 
з певним рівнем сформованості виконавського досвіду. Метою 
навчання у вузі, основою його мотивації навчання є досягнення 
вершинних рівнів виконавської діяльності на ґрунті активізації 
самостійно-творчої роботи, розвитку мотивації на постійне 
фахове самовдосконалення скрипаля [1].  

У зв’язку з цим, виникає потреба розвитку у студентів 
потреби до виконавського рефлексивного самопізнання та само-
оцінки власного рівня професіоналізму з метою визначення 
траєкторії його подальшого перспективного індивідуально-
особистісного фахового становлення [3]. 

У цих умовах першочерговим завданням викладача є 
спонукання студента до самопізнання власного фахового розви-
тку в умовах навчання у вузі, самооцінки характеру задіяності у 
фаховій діяльності індивідуально-особистісних характеристик, 
самоаналіз ступеня їх виявлення та доцільності в інтерпрета-
ційному процесі, а також самовизначення в доборі актуальних 
для його рівня фахового розвитку прогресивно-творчих мето-
дик навчання гри на скрипці.  

З метою формування у студентів особистісно-фахової 
потреби-мотивації до оволодіння оцінно-рефлексивними меха-
нізмами викладач залучає студента до самостійного вивчення 
протягом короткого терміну нового твору на вибір (мініатюра) з 
подальшою вербальною конкретизацією на уроці за завчасно 
поданою схемою, яка містить: відомості про композитора та 
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стиль твору; визначення художньо-технічної та художньої-
образної домінанти твору та визначення індивідуально-особис-
тісного потенціалу їх виконання. Тобто здійснюється формулю-
вання мети – визначення та відтворення художньо-технічних 
особливостей музичного твору, який у свою чергу диференці-
юється на співставлення наявних можливостей виконавця для 
відтворення даного твору і визначення потенційно-необхідних 
для його художньо-вартісної реалізації. У процесі опанування 
твору самоосмислення спрямовується на визначення ступеня та 
типу персоналізації виконавцем твору, а також визначення 
рівня розвитку індивідуальної техніки скрипаля (раціональна, 
художньо-стильова). Лише після такого виконавського експрес-
аналізу студенту пропонується проаналізувати виконання дано-
го музичного твору в інтерпретації відомого виконавця за напе-
ред визначеними ознаками: емоційність, змістовність, віртуоз-
ність, наявність виконавської новизни – виконавське новатор-
ство. Таким чином, такий диференційований підхід до виконав-
ської діяльності, з суб’єктивної та об’єктивної точок зору, дає 
можливість майбутньому виконавцю здійснювати самопізнання 
та самооцінку на тлі аналізу ціннісних досягнень інтерпрета-
торського мистецтва. Майбутній виконавець, здійснивши дета-
лізовану диференціацію та самоаналіз власного фахового розви-
тку через механізми інтеріоризації та екстеріоризації змісту 
музичного навчання, визначає прогресивні та негативні сторони 
власного художньо-технічного розвитку, чим фактично само-
спрямовується на пошук подальшої індивідуальної стратегії 
навчання.  

Забезпечення цієї умови має на меті інтенсифікацію 
процесів самоіндивідуалізації навчання, що, насамперед, озна-
чає стимуляцію задіяності у процесі становлення мотивації 
музиканта-виконавця особистісно-фахового самозвернення, що 
виражається через задіяність чинників самосвідомості – само-
пізнання, самооцінки. Важливого значення у процесі формуван-
ня у студентів самостійного осягнення виконавського мистец-
тва та власного художнього самопізнання набуває спонукання 
майбутнього виконавця до зовнішнього та внутрішнього 
самоспостереження як основи фахового самопізнання. Перший 
вид самоспостереження спрямовується на спостереження 
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виконавцем власної практичної діяльності зі співвіднесенням її 
з особистісними цілями та установками, а також із художніми 
потребами загального фахового розвитку скрипаля. Другий вид 
самоспостереження спрямовується в середину «Я» виконавця. 
У даному процесі самоспостереження виступає як засіб пізнан-
ня виконавцем власних персональних диспозицій їх спрямова-
ності на вирішення проблем, які виконавець ставить перед 
собою сам, і які перед ним ставляться в процесі навчання у вузі. 
Така диференціація процесу самопізнання необхідна для пізнан-
ня особистісних властивостей, за допомогою механізмів інтері-
оризації виконавця та її подальшої гармонізації з фаховою 
діяльністю за допомогою механізмів екстеріоризації, що 
становить основу рефлексивно-аксіологічних дій виконавця. 

Таким чином, упровадження даної педагогічної обставини 
у навчальний процес сприяє поетапному, цілеспрямованому 
самопізнанню виконавської особистості скрипаля та її подаль-
шої взаємогармонізації з потребами, вимогами навчального 
процесу. Від задіяності рефлексивно-аксіологічних дій у стано-
вленні виконавця-скрипаля залежить подальше акместановлен-
ня його виконавської культури.  

Важливого значення в самостійному осягненні виконавсь-
кого мистецтва та художнього самопізнання надається сформо-
ваності адекватної виконавської самооцінки. Саме самооцінка 
дозволяє виконавцю критично ставитися до самого себе, 
постійно співвідносити свої можливості та здібності з фаховими 
вимогами, напрацьовувати вміння ставити перед собою реальні 
цілі. Виконавець повинен уміти аналізувати суб’єктивну оцінку 
та співставляти її з об’єктивними вимогами фахового розвитку.  

Отже, дана педагогічна умова спрямовується на інтенси-
фікацію самоіндивідуалізації навчання через розвиток внутріш-
нього та зовнішнього виконавського самоспостереження, а 
також напрацювання аналізу суб’єктивної самооцінки та її 
об’єктивації для подальшої взаємогармонізації особистісної та 
фахової сфер виконавця-скрипаля в навчальному процесі. 

Забезпечення творчо-діалогової взаємодії між викладачем 
та студентом визначається важливою педагогічною умовою у 
процесі реалізації принципів формування виконавської куль-
тури музиканта-виконавця, за якої діалог будується на стосун-
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ках рівноправних партнерів по спілкуванню, емоційній відкри-
тості й довірі, сприяє творчо-пошуковій спрямованості навчаль-
ного процесу, під час якого викладач і студент взаємообмі-
нюються власними самоспостереженнями, самооцінками і 
спільно визначають генеральну стратегію фахового розвитку.  

Однак, виступаючи організатором навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, педагог виконує функцію наставника в 
активізації їхньої самоосвіти, саморозвитку. Забезпечення озна-
ченої умови спонукає студентів до глибинного розкриття та 
подальшого розвитку індивідуальних виконавських рис. Для 
цього педагог лише спрямовує, орієнтує студента на виправлен-
ня недоліків. При цьому він повинен диференційовано 
визначити основні недоліки та позитивні риси студента в 
розвитку його художніх і технічних умінь. У зв’язку зі склад-
ністю розвитку художньо-технічних умінь скрипаля, викладач 
вузу зобов’язаний на першому етапі індивідуальних уроків 
спільно з учнем здійснити їх взаємоаналіз, визначити основні 
проблеми технічного розвитку студента, запропонувати методи-
ку їх усунення. Студент повинен самостійно проаналізувати 
дані настанови педагога в процесі самостійної роботи над 
визначеними недоліками через задіяність рефлексивно-аксіоло-
гічних процесів і, в подальшому, вже спільно з викладачем 
конкретизувати методику їх корекції. Таким чином, усунення 
недоліків відбувається з урахуванням особистісного, персоналі-
зованого ставлення студента до процесу фахової корекції, що 
створює ефект самокорекції, ненав’язливості інформації 
педагога, і тим самим активізує його подальшу потребу в 
самоаналізі власних виконавських умінь і навичок. 

Великого значення набуває творчо-діалогова взаємодія 
викладача і студента в процесах диференціації та аналізу 
механізмів його художньо-образної творчості. Тут задіюються 
ті ж самі процеси самоспонукання студента до самоусвідом-
лення власних образно-асоціативних уявлень, що і в ситуації 
розвитку технічних умінь скрипаля. Педагог, внутрішньо даючи 
оцінку наявного художньо-творчого рівня студента, озвучує 
вже визначені ним самим орієнтири індивідуально-потенцій-
ного розвитку, без зайвих акцентів на відсутність того чи 
іншого чинника, складової виконавської творчості. Найважли-
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вішим і найпродуктивнішим для засвоєння нового та корекції 
набутого у процесі роботи викладача зі студентом є позитивна, 
емоційно-інтелектуальна атмосфера на уроці та підтримання 
партнерських, рівноправних взаємин за дотримання етичної 
субординації. Адже студенти, порівняно з учнями шкіл та 
училищ, мають цільніше сформовану «Я-концепцію», принай-
мні намагаються це показати. За таких обставин, викладач 
повинен поступово, помірковано здійснити взаємоаналіз, взає-
мооцінку наявного виконавського досвіду студента і визначити 
орієнтири для подальшого спільного пошуку індивідуальної 
траєкторії його розвитку на засадах задіяності чинників само-
усвідомлення, що спонукає до персоналізації фахового станов-
лення студента – інтеріоризації та екстеріоризації розвитку 
художньо-технічних умінь. Такий рівень взаємоопрацювання 
викладачем і студентом компонентів виконавської культури 
сприяє їх стабілізації та індивідуалізації, а також сприяє форму-
ванню особистісно-виконавських систем скрипаля, які визна-
чають його персоналізований стиль виконання та надають 
своєрідної особистісної змістовної процесу інтерпретації музич-
ного твору.  

Вибудувана на засадах творчо-діалогової взаємодії між 
викладачем та студентом педагогічна співтворчість (спілкуван-
ня-взаємодія) сприяє досягненню емоційно-позитивної атмо-
сфери занять, що, у свою чергу, підсилює сприйняття 
студентами фахової інформації, стимулює самоконтроль 
виконавських самостійних віднайдень майбутнього фахівця. 

У процесі забезпечення творчо-діалогової взаємодії 
викладач повинен володіти системністю в навчанні, цілісним 
розумінням теоретико-практичної бази виконавської діяльності 
скрипаля, компетентнісною спеціалізацією, здатністю до впро-
вадження самоусвідомлюючих механізмів у процес навчання – 
самооцінювання, саморефлексії, самокорекції, саморегуляції, 
самоорганізації, самореалізації, що в результаті сприяє вибудові 
позитивно-творчої виконавської «Я-концепції» скрипаля.  

У контексті даної педагогічної обставини відбувається 
взаємодія особистісних і професійних властивостей педагога та 
студента на індивідуально-психологічному, естетико-менталь-
ному (духовному) та художньо-технологічному рівнях.  
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Серед важливих завдань, які стоять перед педагогом у нав-
чальному акмепроцесі, є завдання формування виконавської 
особистості майбутнього творця-музиканта. Це вимагає від 
педагога уміння допомогти студентові усвідомити свою персо-
нально-диспозиційну, креативно-діяльнісну та виконавсько-
досвідну структури, визначити рівень активності самосвідо-
мості у професійних процесах, особистісну самоцінність, ство-
рити умови для вияву студентом своєї неповторності, самості, 
самоідентичності для забезпечення формування творчо-
позитивної «Я-концепції» майбутнього музиканта-виконавця.  

Отже, для того, щоб педагогічне спілкування мало риси 
творчої діалогічності необхідно визнавати рівність особистіс-
них позицій між викладачем і студентом, зосереджуватись на 
взаємовпливі поглядів, персоналізованій манері викладу інфор-
мації, володіти поліфонічною взаємодією, що є антиподом до 
монологічного спілкування, яке репрезентує лише думку вчите-
ля. У процесі творчої взаємодії необхідно використовувати 
двоплановість позиції педагога у спілкуванні, що означає вести 
діалог не лише із студентом, але і з собою для аналізу 
ефективності втілення власного задуму. 

Оптимальне збалансування теоретично-пізнавальної і 
практично-виконавської діяльності студента забезпечує форму-
вання у них здатності до виконавської інтерпретації як резуль-
тату осягнення образного змісту музичного твору та пошуку 
доцільних засобів художньо-технічної експресії через механіз-
ми інтеріоризації та екстеріоризації здобутків виконавського 
мистецтва. Виконавська об’єктивація знань із теорії та історії 
музичного мистецтва не нівелює самоусвідомлювальні інтер-
претаційні чинники студентів, а сприяє визначенню власних 
виконавських досягнень у річищі розвитку загальносвітової 
культури. Індивідуальні естетичні орієнтири молодих вико-
навців формуються на тлі осягнення загальних тенденцій 
розвитку музично-естетичних явищ. Забезпечення означеної 
умови в підсумку спонукає до забезпечення теоретико-прак-
тичної синхронізації навчального процесу, тобто музично-
теоретичне пізнання студентів має передбачати його 
обов’язкове наочно-практичне випробування. Дотримання цієї 
умови також спрямовує навчання на досягнення синтезу таких 
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процесів, як глибоке осмислення теоретико-методичного під-
ґрунтя виконавської майстерності, зокрема, способів практи-
чного технічно-доцільного опрацювання музичних творів із 
одночасним визначенням їх образно-смислового навантаження 
(образно-змістовних характеристик). 

Сутність теоретико-практичної синхронізації навчального 
процесу полягає в забезпеченні: гармонізації властивостей 
виконавської особистості скрипаля (виконавський світогляд, 
стиль, індивідуальна техніка) зі змістом навчання; досягнення 
оптимальної взаємокоординації у володінні механізмами 
художньо-персоналізованої творчості виконавця та індивідуаль-
ної техніки, через добір методики проблемно-розвиваючого 
навчання (інструктивний метод викладання, евристичний, 
дослідницько-евристичний, програмований). Проблемність 
навчання визначається за рівнем синхронізації у студентів їх 
теоретико-практичної діяльності зі змістом навчання (зовнішнє 
протиріччя) та збалансованості між художньо-персоналі-
зованою творчістю та її індивідуально-технічною реалізацією 
(внутрішнє протиріччя). Отже, у процесі збалансування теоре-
тично-пізнавальної та практично-виконавської діяльності вико-
навця-скрипаля у вузі набуває значущості досягнення відповід-
ності між набутим виконавським досвідом студента та новими 
завданнями навчального процесу у вищих мистецьких навчаль-
них закладах. У зв’язку з цим, педагог повинен визначити 
спрямованість теоретико-практичної синхронізації навчального 
процесу шляхом застосування методів проблемно-розвива-
ючого навчання в залежності від особливостей виконавця 
(мотивація, емоційно-пізнавальні можливості, рівень самоусві-
домлення, артистичні здібності), стану його базового фахового 
розвитку, характеру спрямованості на досягнення нових 
теоретичних знань і практичних умінь. 

Таким чином, умови забезпечення досягнення мети та 
завдання мистецько-персоналізованого підходу до формування 
виконавської культури скрипаля у вищих навчальних закладах 
повинні спрямовуватись на: досягнення системного взаємо-
зв’язку теоретичної та практичної підготовки скрипаля, 
опанування проблемно-пошуковою діяльністю (самостійність 
пізнавально-творчих процесів, вміння вести індивідуальний 
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пошук, здатність визначати головне в змісті навчання), 
готовності до самостійної роботи.  

Отже, у процесі забезпечення збалансованості теоретично-
пізнавальної та практично виконавської діяльності студента на 
ґрунті педагогічного спілкування як діалогу між педагогом і 
студентом розробляються мотиваційно-пізнавальні, аксіологіч-
но-креативні (евристично-пошукові) та артистично-проективні 
(дослідницько-програмні) методи реалізації основних завдань 
мистецько-персоналізованого підходу до формування виконав-
ської культури скрипаля. 

Актуалізація перспективно-творчих рис навчального 
досвіду студентів, що спонукає студентів до самореалізації 
персональних диспозицій у музично-виконавському процесі на 
основі визначення власної програми фахового розвитку з 
урахуванням власних виконавських можливостей, визначається 
як умова, спрямована на рефлексивно-аксіологічне розуміння та 
дослідницько-програмне (творчо-програмне) формування осно-
вних завдань мистецько-персоналізованого підходу до форму-
вання виконавської культури скрипаля, до яких відносимо 
формування художньо-персоналізованої інтерпретаційної 
творчості та цілісно-системного розвитку художньо-виконав-
ської техніки скрипаля. Дотримання цієї умови стимулює 
студента до кристалізації ближніх і дальніх перспектив профе-
сійного розвитку, визначення фахової програми-мінімум та 
максимум, постійного самоаналізу та самооб’єктивації худож-
ньо-виконавських досягнень із метою напрацювання нових 
установок і забезпечення постійної спрямованості на самовдос-
коналення виконавського досвіду. В практиці навчання реалі-
зація даної умови передбачає усвідомлене визначення студен-
тами змісту навчання, зокрема скрипкового репертуару, вибір 
індивідуальної методики його опрацювання та презентації 
(академконцерт, концертний виступ, участь у конкурсі тощо). 
Таким чином, упровадження умови актуалізації перспективно-
творчих рис навчального досвіду студентів спрямовує навчаль-
ний процес на виявлення потенційно новаторських можливос-
тей студентів, а також спонукає їх до художньо-перспективного 
самовизначення у музично-виконавському вдосконаленні. 
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Дана умова спонукає до активізації механізмів самосві-
домості у процесі формування художньо-персоналізованої твор-
чості майбутнього митця, що уможливлює активізацію у проце-
сі фахової творчості рефлексивно-аксіологічно-креативних 
механізмів із метою визначення програми актуалізації худож-
ньо-персоналізованої творчості на основі цілісно-системного 
розвитку виконавської майстерноcті скрипаля, у ході якої 
напрацьовуються нові установки, досягається формування 
виконавської новизни музиканта. 

Отже, програмно-проективний спосіб актуалізації творчих 
рис навчального досвіду студентів у навчальному процесі 
набуває домінантних рис. Йому притаманний певний алгоритм 
в умовах опанування процесу персоналізації виконавської 
особистості та її діяльності. У програмах творчого мінімуму 
ставляться завдання визначення особистісно-вартісного скрип-
кового репертуару виконавця з метою визначення та індивідуа-
лізованого розвитку його фахових кардинальних персональних 
диспозицій. Програма творчого максимуму поряд із опрацюван-
ням особистісно-значущого репертуару, має включати опрацю-
вання нормативного художньо-ціннісного скрипкового реперту-
ару, який не є конгруентним для виконавця, тобто не співпадає 
з його художньо-технічним розвитком, із його кардинальними 
персональними диспозиціями. Опанування програми максиму-
му вводиться в навчальний процес із метою цілеспрямованої 
фахової самооб’єктивації студента, що сприяє створенню 
нових установок, можливої трансформації виконавських цінно-
стей та пошуку доцільності в розвитку індивідуальної техніки їх 
актуалізації. Лише після опанування особистісно-вартісного ре-
пертуару як виконавсько-персоналізованого та навчально-
нормативного репертуару як об’єктивацію персонального, 
виконавець визначає власну особистісно-оптимальну та худож-
ньо-вартісну програму змісту навчання. Так створюються 
умови для усвідомленої творчої саморегуляції виконавської 
особистості та самовизначення індивідуальної траєкторії її 
фахового розвитку через спонукання до проблемно-розвиваю-
чого виконавського самопошуку, що спонукає до самотворення 
виконавської новизни як ознаки своєрідності його виконавської 
інтерпретації музичного твору. 
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Таким чином, вища, зокрема мистецька, школа повинна 
спрямовуватися на формування не просто висококваліфікованого 
фахівця, а висококультурного фахівця, що передбачає станов-
лення професіоналізму з урахуванням духовно-ментальних, 
індивідуально-психофізіологічних, творчо-потенційних засад 
особистості студента. 
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Оксана Андрейко 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

В статье определяются важнейшие факторы реформирования 
обучения в высших художественных учебных заведениях. Рассматривается 
организационно-методическая система, направленная на овладение оценочно-
рефлексивными, ценностно-креативными и коммуникативно-выразительными 
механизмами, которые целеустремляют студентов к овладению личностно-
профессиональной культурой. Такая методическая база сопутствует направ-
лению высших художественных заведений на программно-креативное 
индивидуализированное обучение, которое формирует профессионализм как 
личностный феномен, аккумулирующий в себе аксиологически-регулятивную, 
ценностно-творческую, художественно-техническую культуру музыканта-
исполнителя. В рамках данной проблемы анализируются основные тенденции 
усовершенствования специализации студентов художественных вузов. 

Ключевые слова: программно-креативная индивидуализация обучения, 
рефлексивно-аксиологические действия, ценностно-творческая и художест-
венно-техническая культура музыканта-исполнителя. 

Oksana Andrejko 

MODERNIZATION OF DIDACTIC SYSTEM OF INDIVIDUALIZED 
LEARNING IN HIGHER ARTS EDUCATION INSTITUTIONS 

In an article main factors of reformation in teaching in high artistic learning 
institutions are determined. Organizational-methodic system, directed to mastering 
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estimative-reflective, worth-creative and communicative-expressive mechanisms is 
reviewed. These mechanisms induce students to master personalized-professional 
culture. Such methodic basis directs higher artistic institutions to programed-
creative individualization of learning, which forms professionalism as personal 
phenomena, which accumulates axiological-regulative, worth-creative, artistic-
technical culture of musician performer. Within this problem main tendencies of 
perfect student’s specialization in artistic institutions are analyzed.  

Introduction of higher artistic educational institution didactic system of 
individualized teaching into practices requires appropriate changes in organization 
of learning process and abide by such conditions: motivated and argumentative 
constructing of learning content (choice of repertoire), which will consider and save 
content of professional activity; presence of general and special purposes of 
learning designed in detail; alternative variants of methodical courses of learning to 
play musical instruments and musical specialized courses for choice; working of 
sufficient and full scientifically based professional model of musician-performer; 
presence of methodic concerning self-learning and learning of student’s personality; 
structuring of learning content in a look of completed objective modules; 
development of subject subjective system of interaction; introduction of energy-
intensive, innovational methods of teaching; presence of pre phase of learning, 
performing adaptation types of lessons for harmonic entry and development of 
student’s personality into learning professional process. 

Artistic, in particular, musical higher education is mostly based in forms of 
individual student’s learning, where the participants are the teacher and the student. 
However, application of such education form does not mean that it is automatically 
saturated with the content of individualized professional learning, in other words, it 
considers special peculiarities of personality, firstly spiritual performing marks, 
professional worthy focus, content learning priorities  of the student of higher 
educational institution. 

Keywords: program and creative individualization of learning, reflective 
axiological deeds, worthy creative and artistic technical culture of musician 
performer. 

Одержано 14.12.2014 р. 
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УДК 371.134(4):792 – 057.87                                                    Лідія Лимаренко, 
м. Херсон 

 

ВИКОРИСТАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО ТЕАТРУ  
В ЄВРОПЕЙСЬКИХ СИСТЕМАХ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
 

У статті проаналізовані можливості впровадження прогресивних 
ідей використання студентського театру в європейських педагогічних 
системах з метою їх реалізації в професійно-педагогічній підготовці 
вчителів України.  

Автор окреслює питання розробки нових технологій розвитку 
особистості майбутнього педагога у студентських театрах 
європейських університетів. Зазначається, що художньо-творча 
діяльність, органічно включена в навчально-виховний процес вищого 
навчального закладу, є універсальним засобом розвитку особистісно-
професійних якостей майбутнього педагога. Підкреслюється, що театру 
притаманні загальні закономірності процесу навчання особистості, що 
зумовлює доцільність його використання у вітчизняній практиці 
професійної підготовки фахівців педагогічної галузі. 

Ключові слова: студентський театр, мистецтво, європейська 
педагогічна система, професійна підготовка майбутніх педагогів. 

 
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в кожній країні Європи 

й світу відбуваються пошуки шляхів покращення роботи школи 
відповідно до нових соціально-економічних потреб і очікувань 
суспільства. Підвищення якості шкільної освіти залежить від 
компетентності вчителів, їхньої високоякісної професійної 
діяльності. Тому проблеми вчительської підготовки і формування 
професійних компетентностей учителя стали пріоритетом 
соціальної та освітньої політики в розвинутих країнах світу, 
зокрема, в Європі [14, c. 63]. Модернізація європейської системи 
багаторівневої освіти має на меті здійснювати підготовку нового 
покоління педагогічних кадрів зі сформованим комплексом 
якостей конкурентоздатності та потенціалом творчої діяльності. 
Отже, виникає необхідність сприяння максимальному розкриттю 
творчих, особистісних якостей студентів – майбутніх педагогів. 
 

© Л. Лимаренко, 2015 
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Аналіз наукової літератури та практичного досвіду з 
удосконалення методів реалізації навчально-виховного процесу в 
європейських педагогічних системах у контексті професійної 
підготовки майбутніх педагогів дозволив визначити, що однією з 
оптимальних умов актуалізації творчого потенціалу майбутнього 
спеціаліста у вищому навчальному закладі є театр [17, c. 92]. 
Підтвердженням доцільності використання студентського театру 
в системі професійної підготовки майбутніх педагогів може 
слугувати досвід використання театрального мистецтва в 
навчально-виховному процесі вищої школи Великобританії, 
Італії, Німеччини, Польщі, Словаччини, Франції, Чехії. 

Провідні напрями сучасного реформування вищої педаго-
гічної освіти Великобританії досліджував А. Парінов; проблемам 
підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 
Німеччині присвячені роботи В. Гаманюк, Т. Вакуленко; стандар-
тизацію професійної підготовки вчителів у Англії та Уельсі в 
кінці ХХ – на початку ХХІ ст. вивчала Н. Авшенюк; аналіз 
процесу підготовки вчителів у країнах Західної Європи здійснила 
Л. Пуховська; цінними є наукові доробки О. Бочарової, А. Макси-
менко, О. Романенко, Л. Шаповалової з питань розвитку, модер-
нізації та реформування університетської освіти Франції; процес 
артистичного виховання особистості в освітній системі Франції 
досліджувала Л. Зязюн [13, c. 15].  

Мета статті – на підґрунті аналізу прогресивних ідей 
використання студентського театру в європейських системах у 
процесі професійної підготовки майбутніх учителів накреслити 
шляхи їх реалізації в педагогічній освіті України. 

Театр як явище культурного життя являє собою не тільки 
видовище, що викликає естетичне задоволення, але насамперед 
це панорама людського життя, досвіду, спілкування, взаємодії. 
Художні емоції стають імпульсами для створення нею кращої 
дійсності [4]. Театральне мистецтво як мистецтво людинознав-
ства [2, с. 100] дозволяє здійснювати підготовку до професійної 
діяльності, являє собою середовище для продуктивної творчої 
праці в навчально-виховному просторі вищого навчального 
закладу, оскільки досвід творчої самореалізації студента задає 
траєкторію професійних та особистісних проявів майбутнього 
спеціаліста [16, c. 71]. З урахуванням даного аспекту в системі 
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вищої педагогічної освіти Німеччини акцентується увага на 
фаховій і фахово-дидактичній підготовці, на вивченні дисциплін 
психолого-педагогічного циклу та на практиці. Наприклад, на 
вивчення загальнопедагогічних дисциплін у всіх типах програм 
підготовки вчителів відведено 25% сукупного навчального часу, 
75% становлять дисципліни фахового та фахово-дидактичного 
циклу, куди входить і театральне мистецтво (студентський театр), 
у межах якого відбувається опанування навчальних дисциплін 
«Методи драма-педагогіки» та «Режисура уроку» [19, с. 30].  

Створення студентських театрів при Вищій педагогічній 
школі (Вайнгартен, Гейдельберг, Карлсруе, Людвігсбург, Фрай-
бург, Швебіш-Гмюнд) має за мету опанування студентами 
художньо-естетичної практики, яка концентрується на індивіду-
умі (націлена на самого студента), його ідеях і можливостях 
самовираження, що виявляється у студентському театрі. Практи-
чний курс включає розгалужену систему «театрально-педаго-
гічних методик» і націлений на формування ерудиції майбутніх 
учителів в галузі культури, особистісне зростання, розвиток 
соціальних навичок [20]. 

Таким чином, діяльність у студентському театрі є одним із 
засобів виховання та навчання у вищій школі Німеччини, яка не 
тільки відтворює світ соціальних відношень, взаємодію особис-
тості з соціумом, але й дозволяє перебороти невпевненість, 
скутість, агресивність, бо колишні школярі, не маючи 
достатнього соціального й культурного досвіду, опиняються в 
новому для них студентському середовищі [5, с. 40]. 

Театр стає тим простором, де встановлюється рівновага й 
гармонія. У процесі художньої творчості студент отримує можли-
вість самовираження, створення образу всіма доступними 
засобами – рухом, мімікою, інтонацією, жестом. Літературні 
твори знайомлять студентів із накопиченим людським досвідом 
комунікації, взаємодії, моделями поведінки, а театральне середо-
вище перетворює цей досвід на індивідуальний. Театральна 
діяльність має синтезований характер, що є вагомим фактором 
впливу на особистість. Так, студентський театр стає провідним у 
магістратурах педагогічного спрямування у вищих навчальних 
закладах Франції: Вищій педагогічній школі Ужиткового 
мистецтва, Інституті театральних занять (м. Париж), Інституті 
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освіти вчителів. Магістерська програма навчання передбачає 400 
годин на опанування освітніх модулів («Методологія театральної 
дії», «Мистецтво Арт-Терапії», «Терапія драмою» та 300 годин 
стажування [11, с. 175].  

Студентський театр сприяє розвитку як загальнокультурних, 
так і деяких загальнопрофесійних і професійних компетенцій 
майбутніх педагогів. До загальнокультурних компетенцій, які 
можна сформувати за допомогою студентського театру, варто 
віднести: здатність «розуміти значення культури як форми 
людського існування та керуватися в своїй діяльності базовими 
культурними цінностями, сучасними принципами толерантності, 
діалогу та співробітництва» [8, с. 59]. Робота у театрі ґрунтується 
на вивченні культурного контексту, в якому була створена обрана 
для постановки п’єса, на аналізі базових культурних цінностей у 
процесі зіставлення з рідною культурою, розробці програми 
поведінки героїв. Участь у студентському театрі допомагає 
сформувати професійні комунікативні вміння та навички, 
необхідні в подальшій професійній діяльності [7]. Навчально-
виховний процес у студентському театрі базується на засадах 
поваги до своїх колег-студентів, відповідальності за загальний 
результат. Він спрямований на формування навичок безконф-
ліктної взаємодії, що сприяє здатності в майбутньому працювати 
в колективі (педагогічному колективі школи).  

До загальнопрофесійних компетенцій, що формуються 
завдяки участі у студентському театрі, слід віднести «володіння 
засадами мовленнєвої професійної культури». У рамках опану-
вання сценічного мовлення розвивається монологічне та діалогіч-
не мовлення, а також створюються необхідні передумови для 
вдосконалення навичок професійного спілкування, педагогічної 
діяльності. Так, студентський театр сприяє розвитку здатності 
організовувати співробітництво учнів, підтримувати їх актив-
ність, ініціативність, самостійність, мотивацію, творчість.  

У галузі культурно-просвітницької діяльності студентський 
театр допомагає сформувати здатність «розробляти та реалізо-
вувати з урахуванням вітчизняного та європейського досвіду 
культурно-просвітні програми» [1, с. 12]. За приклад послугову-
ється діяльність студентських театрів вищих навчальних закладів 
Польщі. Театри існують у Варшавському університеті (teatr 
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Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego); Лодзькому (Teatr 
«Pstrag-Grupa 80»), Гданському: театр руху (Teatr Ruchu «Sfere») і 
театр пантоміми «Кабінет рухомих образів» («Gabinet Ruchomych 
Obrazow»). В Опольському університеті діють театр руху «In 
Initio», театр одного вірша «Teatr jednego wiersza», театр 
«Piktogram», театр «Zapadnia». Однією з найпопулярніших 
театральних форм у Польщі стали «Кабаре», які з успіхом 
влилися у студентське середовище Ягеллонського та Варшав-
ського університетів (Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowe 
PAKA – Краків; Zimowe Konfrontacje Kabaretowe та Ogolnopolski 
Przeglad Kabaretow PAKA – Варшава) [3, с. 73]. 

Театри вищих начальних закладів включать до свого 
репертуару класичні твори всесвітньо відомих авторів і молодих 
сучасних драматургів. Поряд із традиційними виставами студент-
ські театри представляють альтернативні проекти. Одним із таких 
проектів є «Читальня драми», який реалізується театральними 
колективами Люблінського університету Марії Кюрі-Склодо-
вської. Проект спрямований на популяризацію мистецьких здобу-
тків сучасних польських авторів. Учасники студентських колек-
тивів разом із професійними акторами люблінських театрів чита-
ють на сцені тексти молодих авторів. Читання супроводжується 
зустрічами з авторами. Проект «Читальня драми» передбачає 
виступи в радіовиставах університетського радіоцентру [3, с. 74]. 

У процесі професійної підготовки, що реалізується в межах 
позааудиторного середовища, діяльність театру розглядається як 
чинник, що уможливлює розвиток особистості глядача, актора-
аматора, інтелектуальну активність і демонстрацію творчих мож-
ливостей особи. Ця мета реалізується у двох напрямах: 1) участь 
у театральному колективі, де студенти опановують театр як мис-
тецтво; 2) об’єднання любителів театру, які одержують різнома-
нітні знання про нього, беручи участь у театральних виставах як 
глядачі, пізнають особливості акторської праці та життя [3, с. 77]. 

Театр – одна з домінант культури, її елемент, без якого 
культура не може успішно виконувати базові соціальні функції. 
Основним засобом виразності театру є актор (педагог), який 
через дію, використовуючи різні театральні прийоми та форми, 
намагається донести до глядачів (учнів) зміст вистави (уроку). 
Студентський театр актуалізує весь спектр почуттів і емоцій 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 9 

181 

особистості студента, збагачує людське спілкування [8, c. 57]. У 
вищих навчальних закладах Чехії (Карловий університет, Універ-
ситети Масарика, Палацького) та Словаччині (Університет Матея 
Бела в Банській Бистриці, Першовський університет, Трнавський 
університет, Університет Костянтина Філософа в Нітрі, Універси-
тет Ганса Сельє в Комарно) студентський театр розглядається як 
обов’язковий компонент професійної підготовки студентів. Отже, 
педагог, який має досвід участі в театрі, є більш конкуренто-
спроможним у сучасних умовах, бо він має розвинені здібності та 
особистісні якості, які дозволяють бути суб’єктом діяльності. 

В історичному контексті університети Італії надавали біль-
шої уваги традиційній академічній підготовці випускника як 
фахівця в певній галузі знань, науковця, але не вчителя. З другої 
половини ХХ ст. вони починають зосереджувати увагу на підго-
товці майбутнього вчителя. Над цим працювали визначні італій-
ські педагоги Марія Корда Коста, Маріо Гатулло, Рафаелє 
Лапорта. І лише наприкінці 90-х рр. ХХ ст. простежуються значні 
зміни у стратегії нової діяльності університетів – базовій підго-
товці вчителя. Серед головних осіб процесу реформи – Джуніо 
Луццатто, Умберто Марджотта, Лучану Павоні [10, с. 218]. 
Реформи, що розпочалися в базовій підготовці італійського 
вчителя наприкінці 90-х рр., витримали чималу критику значної 
частини академічної спільноти. Їхнім результатом став розвиток 
позитивного досвіду співпраці в системі «університет – школа». 
Підтвердженням чому є присвоєння поряд із усталеними квалі-
фікаціями (вчитель початкової, основної та реальної школи) 
кваліфікації вчителя театральних дисциплін, педагога додаткової 
освіти з художнього профілю (театр), зокрема, у Болонському, 
Генуезькому, Катанійському, Мессінському, Падуанському, Па-
лермітанському університетах. Для отримання відповідної квалі-
фікації студенти повинні засвоїти та підтвердити (постановка й 
показ етюдів, номерів, вистави) знання з таких дисциплін: 
«Історія театру», «Ритмізований пластичний і мовленнєвий тре-
нінг», «Засоби виразності», «Пластичне виховання», «Теорія та 
практика режисерського аналізу та сценічного втілення творів 
художньої літератури: поезія, драматургія, проза», «Драматична 
дія та її структура». На думку Л. Павоні, включення театральної 
діяльності, зокрема, студентських театрів, у процес підготовки 
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майбутніх учителів надає можливість студенту одержати психо-
лого-педагогічні, спеціальні, методичні знання для успішного 
розв’язання дидактичних завдань, аналізу педагогічних ситуацій, 
для вибору засобів взаємодії. Така практика розвиває вміння 
синтезувати матеріал, знаходити для нього відповідне психоемо-
ційне забарвлення; розвиває і формує ідеали, інтереси, ціннісні 
орієнтації, професійну ідеологію педагога; допомагає його само-
ствердженню, вибору засобів педагогічного впливу на учнів; 
спрямовує на особистість іншої людини, на розвиток учня, 
утвердження найвищих духовних цінностей, моральних норм 
поведінки і стосунків. Навчальним планом для опанування 
вищезазначеної кваліфікації передбачено 450 годин (150 год. – 
тренінгів та 300 год. – практичних занять) упродовж одного року 
та п’яти місяців [21].  

На нашу думку, заслуговує на увагу педагогічний досвід із 
підготовки викладачів для керівництва шкільною театральною 
діяльністю, що давно склалася й успішно функціонує в Англії. У 
Великобританії драма в школі використовується в різноманітних 
напрямах, зокрема, як засіб більш ефективного оволодіння 
змістом таких предметів, як історія, література, історія культури, 
англійська мова. По закінченню курсу з використання елементів 
театральної педагогіки як самостійної навчальної дисципліни 
передбачено обов’язкове складання випускниками іспиту.  

Крім того, у Великобританії функціонує значна кількість 
шкільних і студентських студій під назвою «Театр в освіті» з 
мобільною групою акторів, що також виконують обов’язки деко-
раторів, гримерів, костюмерів, світлотехніків. Такою студією, як 
правило, керує професійний режисер – представник викладаць-
кого складу. Це природно, так як у Великобританії приділяється 
серйозна увага спеціальній підготовці викладачів до керівництва 
шкільною театральною діяльністю. Зокрема, в університетах 
Глазго, Райхемптону існують відділення драми й ораторського 
мистецтва. В Лондоні та Уельсі при педагогічних коледжах функ-
ціонують школи драми, де викладаються такі курси: драма і 
ораторське мистецтво; мовленнєва пантоміма; режисерська 
сценічна постановка. У Райхемптонському університеті проводи-
ться курс вивчення драми у виставах. Мета програми – вивчення 
на належному рівні драми як явища в межах класичної 
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академічної підготовки через лекції, семінари, а також на підставі 
практичної діяльності шляхом безпосередньої участі студентів у 
студентських виставах [18, с. 41]. 

Цікавим для нашого дослідження є зміст навчального плану 
Центральної школи усного мовлення та драми Темзького політех-
нічного університету [22]. Навчальним планом передбачено 
вивчення курсу драми та розмовної мови, який спрямовується на 
забезпечення студентів необхідними знаннями, вміннями та 
навичками для роботи з дітьми в школі. Випускники завершують 
цей курс, опанувавши загальну вчительську кваліфікацію і 
додаткову кваліфікацію режисера шкільної сценічної постанов-
ки [18, с. 42]. Підходи щодо поширення класичної системи 
професійної підготовки фахівців шляхом введення в її структуру 
позааудиторних блоків дають позитивний результат, спрямову-
ючи майбутніх фахівців до активного саморозвитку. 

Педагогічна громадськість Великобританії зробила важли-
вий крок щодо реалізації науково-мистецької парадигми освіти, 
започаткувавши національний освітній проект «Шекспір і школа» 
(директор Р. Гібсон). В університеті Глазго, Бірбек-коледжі 
Лондонського університету та інших вищих навчальних закладах 
Великобританії до змісту професійної підготовки майбутніх учи-
телів введено такі курси і спецкурси, як: «Мистецтво і вихо-
вання», «Мистецтво мовлення», «Образотворче мистецтво і мате-
матика», «Музика і фізика», «Хореографія і література», «Мисте-
цтво створення автобіографій», «Драматичне мистецтво і загаль-
на освіта учнів», «Образотворче мистецтво і музика під час 
викладання академічних дисциплін», «Казка в педагогічному 
процесі» тощо [13, с. 87]. Професори британських вищих закладів 
освіти ведуть активний науковий пошук педагогічно виправданих 
форм вдосконалення цього процесу та поширення спектру профе-
сійних мистецьких знань майбутніх педагогів. Серед них відомі 
такі праці: «Мистецтво і уява», «Естетика архітектури» 
(Р. Скратон), «Мистецтво, судження, віра» (М. Тіппет), «Міф і 
виховання» (Т. Г’юджес), «Місце міфології у вихованні», 
«Виховання, фантазія та внутрішнє життя почуттів» (П. Еббс).  

Центральною метою навчальних курсів мистецького спря-
мування визначається формування у студентів педагогічних 
спеціальностей умінь впливати на учнів та стимулювати їхній 
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інтерес до художньої діяльності у сфері творчості, в розвитку 
особистісного потенціалу для розкриття духовного світу, вихо-
вання справжньої творчої індивідуальності. У мистецьких курсах 
формуванню технологічних навичок (вміння малювати, співати, 
танцювати тощо) відводиться другорядна роль [13, с. 87].  

З метою підвищення ефективності використання потенціалу 
театральної педагогіки у процесі формування особистості майбу-
тніх педагогів створено Міжнародну всесвітню асоціацію «Drama 
education» (навчальна драма). Основним напрямом діяльності її 
учасників є розробка теоретичних питань, конкретних методич-
них аспектів і практичних шляхів широкого впровадження 
елементів театрального мистецтва в освітню практику. 

До XX ст. європейські школи і коледжі зосереджували увагу 
на студентському театрі виключно як на засобі навчання та 
виховання. Перші п’єси, написані й поставлені англійською 
мовою, належали британським школам (Оксфорд і Сент-Пол). У 
XX ст. дисципліни театрального напряму були включені до 
навчальних планів британських і американських коледжів. Тож 
проблема використання мистецтва театру в гуманітарній освіті, в 
тому числі професійній підготовці вчителя, залишається актуаль-
ною і потребує свого подальшого вирішення. Свідченням заціка-
вленості цією проблемою є наукові праці педагогів, психологів і 
соціологів, а також представників інших професій. Зокрема, 
набуває розвитку нова галузь педагогіки – драмогерменевтика, в 
основі якої лежить спільне «переживання та проживання» уроку 
всіма його учасниками, включаючи вчителя [6, с. 101]. 

У процесі навчання та виховання майбутніх педагогів звер-
нення до театру є виправданим, бо театральне мистецтво зачіпає 
душу людини глибше та сильніше, ніж інша галузь знань, і має 
більше можливостей для перетворювального, гармонізуючого 
впливу на її життя [9, с. 97]. 

Використання театру в процесі навчання дозволяє студентам 
пережити багато образів, ситуацій, вчинків, що сприяє 
формуванню в майбутнього педагога емпатії, без якої неможлива 
ефективна педагогічна дія. Театр розвиває здатність до рефлексії, 
яка є інструментом самопізнання через створення художнього 
образу у процесі практичної художньо-творчої діяльності, 
діалогічної за своєю природою, формується гармонічне сприй-
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няття навколишнього світу. Для досягнення зазначених цілей такі 
британські педагоги-практики, як Сьюзен Айзекс, Христіан 
Шиллер і Моллі Бреллі, намагаються розробити та впровадити в 
навчально-виховний процес вищих закладів Великобританії нові 
методи, завдяки яким процес навчання та виховання стане більш 
ефективним [15, c. 112]. 

Отже, світовий досвід використання театрального мистец-
тва, зокрема, студентських театрів у педагогічному процесі 
доцільно систематизувати та враховувати при розробці й 
удосконаленні сучасної системи підготовки майбутніх педагогів. 
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Лидия Лимаренко 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕАТРА 
В ЕВРОПЕЙСКИХ СИСТЕМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
В статье проанализированы возможности внедрения прогрессивных идей 

использования студенческого театра в европейских педагогических системах с 
целью их реализации в профессионально-педагогической подготовке учителей 
Украины. Автором характеризируются новые технологии развития личности 
будущего педагога в условиях использования студенческого театра в 
европейских университетах. Отмечается, что художественно-творческая 
деятельность, органично введённая в учебно-воспитательный процесс высшего 
учебного заведения, является универсальным средством развития личностно-
профессиональных качеств будущего педагога. Поскольку театру присущи 
общие закономерности процесса обучения личности, которые продуктивно и 
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эффективно используются в целях профессиональной подготовки специалистов 
педагогической области. 

Ключевые слова: студенческий театр, искусство, европейская 
педагогическая система, профессиональная подготовка будущих педагогов. 

 
Lydia Lymarenko 

THE USAGE OF STUDENT THEATER IN EUROPEAN SYSTEMS 
OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS 

The paper analyzed the possibility of introducing progressive ideas using 
student theater in European educational systems to implement them in professional –  
pedagogical training of teachers in Ukraine.  

The author outlines the issue of developing new technology development of 
future teachers in the usage of student theater in European universities.  

It is reported that the artistic and creative activity, organically included in the 
educational process of higher education institution is a universal means of personal 
and professional qualities of future teachers.  

The theater is characterized by general patterns of the individual learning 
process that is used efficiently and effectively to professional training and educational 
field threefold solve educational problems - firstly, mental development, the second – 
education, training and education of the third person, because the theater is as 
knowledge of the world as self promotes human understanding of the world and 
feeling it.  

Theatre appeals to all the stock of human emotions, to the totality of human 
feelings and inclinations.  

The paper emphasizes that the theater representing patterns of behavior and 
actions of stage characters has the ability to reflect the realities of human 
relationships, influences attitudes, feelings and behavior as spectators and actors 
themselves.  

So to prepare future teachers it is neccessary to use a system of teaching 
methods and forms that meet the creative activity and at the same time were aimed at 
mastering the system of psychological and pedagogical knowledge and skills outlet.  

The article emphasizes the essential function of the theater as a model of human 
interrelations with other individuals and society, and nature.  

The author stresses the need to include student theater in the educational 
process of higher education, which should be modernized with sporadic presence in 
university theater system modeling to its educational function.  

Keywords: a student theater, art, European educational system, training of 
future teachers.. 
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УДК 37.1       Ярослава Стемковська,  
м. Миколаїв 

 
УПРОВАДЖЕННЯ ТРИВЕКТОРНОЇ ТРЕНІНГОВОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМУ НАУКОВО-
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ ХУДОЖНЬО-

ЕСТЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ 
 

У статті визначено особливості науково-методичної роботи школи 
художньо-естетичного профілю (на прикладі Миколаївської 
спеціалізованої школи мистецтв та прикладних ремесел «Академія 
дитячої творчості»). Акцентовано увагу на важливості вдосконалення 
системи науково-методичної роботи школи шляхом упровадження 
тривекторної тренінгової технології, яка ґрунтується на концепції 
культуро творчої освіти. Тривекторна тренінгова технологія включає 
навчальний курс для учнів «Розвиток творчої особистості», постійно 
діючий семінар «Культуротворчі основи педагогічної дії» та 
загальношкільну програму «Батьки і школа: працюємо на партнерських 
засадах». 

Ключові слова: загальноосвітні навчальні заклади художньо-
естетичного профілю, система науково-методичної роботи, 
тривекторна тренінгова технологія. 

 
У сучасному світі найважливішим чинником стійкого роз-

витку суспільства стає здатність особистості швидко адаптувати-
ся до змін, що відбуваються в соціумі. Прогрес науки й техніки, 
широке застосування інноваційних технологій змінюють роль 
освіти у структурі громадського життя суспільства. Це вимагає 
від загальноосвітніх закладів адекватного й гнучкого реагування 
на виклики сьогодення. Одним із варіантів вирішення цих 
завдань стало створення профільних загальноосвітніх закладів 
(навчальних закладів нового типу), зокрема загальноосвітніх 
навчальних закладів художньо-естетичного профілю. 

У контексті зазначеного зростають вимоги до керівників і 
вчителів загальноосвітніх закладів, яким необхідно мати концеп-
туальне мислення, компетентно орієнтувавтися у змісті освіти, 
своєчасно включатися в інноваційні процеси, прагнути до 
саморозвитку й самовдосконалення. З огляду на це професійна 
 © Я. Стемковська, 2015 
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діяльність педагогів розглядається як уміння впроваджувати нові 
типи стосунків між вчителем і учнем, нові «технології» опану-
вання знань, нову прозорість навчального процесу. Визначені 
тенденції актуалізують потребу дослідження організації науково-
методичної роботи, яка налагоджує, корелює та допомагає 
професійній освіті вчителів. 

Аналізуючи сучасні напрацювання вітчизняних і зарубіжних 
науковців, слід звернути увагу на теорію педагогічних технологій 
В. Беспалька, Л. Васильєва, В. Гузеєва, О. Пєхоти, О. Колеченка, 
Г. Селевка та ін. Методологічні та теоретичні основи науково-
методичної роботи розглядаються у працях Ю. Бабанського, 
В. Бондаря, І. Жерносєка, М. Скаткіна, Т. Шамової, які розкри-
вають проблеми управління всіма структурними підрозділами 
школи та відзначають стратегічні напрями розвитку освіти. До 
наукових досліджень, які дають можливість значно підвищити 
рівень внутрішньошкільної науково-методичної роботи, належать 
праці О. Бандури, І. Єрмакова, Н. Клокар, В. Нечипоренка, 
В. Пєтухова, Д. Пузікова. 

Мета статті – окреслити напрями вдосконалення науково-
методичної роботи школи художньо-естетичного профілю 
шляхом упровадження тривекторної тренінгової технології. 

Одним із показників розвитку загальноосвітнього навчаль-
ного закладу є високий рівень педагогічної майстерності вчите-
лів, формуванню якого сприятиме врахування специфічних особ-
ливостей навчального закладу в системі науково-методичної 
роботи школи. На думку І. Зязюна, «педагогічна майстерність – 
це комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоор-
ганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній 
основі» [2, с. 8]. 

Педагог стає майстром і ним залишається, оскільки постійно 
прагне до високої кваліфікації й удосконалення. Педагоги-
майстри, як правило, є не тільки прекрасними професіоналами, а 
й зрілими особистостями: мають широкі межі свого «Я», активно 
цікавляться не лише роботою, а й політикою, релігією тощо. 
Такий учитель здатний до теплих, дружніх стосунків, демонструє 
реалістичність прийняття світу, досвід, прагнення, цілісну 
життєву філософію.  
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У процесі науково-методичної роботи здійснюються 
підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засво-
єння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне 
ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін 
і методик викладання, вивчення й упровадження у шкільну 
практику передового педагогічного досвіду, творче виконання 
перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й 
досконалими методами й засобами навчання, удосконалення 
навичок самоосвіти вчителя, надання йому кваліфікованої 
допомоги з теорії та практичної діяльності. 

Науково-методична робота школи художньо-естетичного 
профілю, має свою специфіку, яка полягає у створенні художньо-
естетичного середовища, сприятливого для формування поваж-
ного ставлення учнів до культури, мистецтва, традицій свого 
народу, засвоєння вікової духовної спадщини.  

Одним із оптимальних шляхів удосконалення системи 
науково-методичної роботи школи художньо-естетичного профі-
лю ми визначили розробку інноваційної педагогічної технології, 
що на практиці забезпечить результативність відповідної роботи. 

У сучасній дидактиці педагогічні технології мають досить 
велику популярність, що обумовлюється значною ефективністю 
технологічного підходу. Проаналізуємо більш детально сутність 
поняття «технологія» в контексті педагогічної теорії та практики. 
Обґрунтовуючи систему основних педагогічних понять, О. Нові-
ков наголошує на тому факті, що «основна ідея технологічного 
підходу полягає в тому, щоб детально проектувати педагогічний 
процес із усіма його компонентами – змістом, формами, 
методами навчання й виховання, засобами навчання так, щоб 
отримати гарантований результат – досягнення запланованої 
освітньої мети» [4, с. 158]. У «Педагогічному словнику» В. Загвя-
зинського поняття «педагогічна технологія» пояснюється як 
«відпрацьована система операцій і дій із найбільш вірогідним 
забезпеченням отримання висхідних результатів, алгоритм 
педагогічного процесу, що використовується в типових 
ситуаціях» [1, с. 25]. 

З метою методичного забезпечення процесу вдосконалення 
науково-методичної роботи школи та реалізації її основних 
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компонентів у контексті діяльності навчального закладу нами 
було розроблено тривекторну тренінгову технологію. 

Обґрунтовуючи основи тренінгових технологій, Г. Селевко 
наголошує на тому, що «тренінг дозволяє учасникам свідомо 
переглянуті сформовані раніше стереотипи та вирішити свої 
особисті проблеми, він формує естетичні та етичні основи 
практичної поведінки» [8, с. 261]. Продовжуючи характеристику 
тренінгу, учений зазнає, що «будь-який тренінг є інтерактивним: 
він розрахований на активну суб’єктивну позицію учня (інте-
лектуальну, емоційну, дієво-практичну), на той або інший вплив 
на особистість» [8, с. 261]. 

Почнемо нашу роботу з визначення рівня та характерис-
тики застосування тренінгової технології в системі науково-
методичної роботи школи художньо-естетичного профілю. 

Запропоновані нами напрями представляють певні мікро-
технології, що мають яскраво виражений інтерактивний характер 
і можуть бути реалізовані в будь-якому навчальному закладі. 
Зміст кожного вектору технології орієнтовано на розкриття 
концептуальних, методичних і прикладних основ науково-мето-
дичної роботи закладу середньої освіти, формування знань, умінь 
і навичок визначення цілей, напрямів, етапів, методів удоскона-
лення науково-методичної роботи для забезпечення процесу 
відкритої взаємодії між учасниками навчально-виховного 
процесу, підвищення ефективності й конкурентоспроможності 
навчального закладу. 

Характерною особливістю розробленої нами тривекторної 
тренінгової технології є певні цільові орієнтації, що будуються на 
відкритій взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. 
Беззаперечним фактом є те, що реалізація такої взаємодії потре-
бує створення відповідних педагогічних, психологічних і соціаль-
них умов. Комплекс таких умов на сучасному етапі розвитку 
загальної освіти здебільшого створюється в межах організації 
навчально-виховного процесу в інноваційних навчальних закла-
дах. Із такою науковою позицією погоджується і Н. Крилова. 
Досліджуючи проблему культуровідповідності освіти в сучасних 
умовах, учена наголошує на тому, що «особливості культурних 
механізмів розвитку освіти дуже добре простежуються на прик-
ладі інноваційної школи, тобто таких шкіл, які існують у режимі 
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постійного пошуку, перевірки нових культурних форм організа-
ції, до того ж зберігаючи та вдосконалюючи якість нових культу-
рних спільнот» [3, с. 11]. Однак ця позиція не є догматичною й 
організація відповідних умов може бути реалізована в будь-якому 
навчальному закладі, якщо він опікуватиметься проблемою 
розвитку організаційної культури вчителів. 

Другим параметром обґрунтовування тривекторної тренін-
гової технології вдосконалення науково-методичної роботи роз-
глянемо наукову концепцію, що сприятиме поширенню інновацій. 
Ураховуючи особливості досліджуваної теми, за основоположну 
ми прийняли концепцію культуротворчої освіти. 

Аналізуючи культурологічний контекст етногенезу, Б. По-
пов звертає увагу на важливість процесу культуротворення. З цієї 
позиції вчений розглядає культуру як «специфічно національну 
парадигму життєтворення, яка, акумулюючи в матеріальних та 
духовних цінностях, знакових системах певні знання, значення, 
творчі здібності й уміння народу, є особливим, стосовно інших, 
способом буття певного етносу» [5, с. 40]. Концепція культуро-
творчої освіти, безумовно, є похідною теоретичною основою для 
вдосконалення науково-методичної роботи. Зазначимо, що 
основними в нашому дослідженні є робота з педагогами, учнями і 
батьківським колективом. У контексті вказаних напрямів у 
сучасній педагогічній теорії є чимало цінних напрацювань. 

Узагальнюючи психологічні та педагогічні напрацювання в 
теорії особистості, В. Рибалка аналізує проблему розвитку особи-
стості у процесі зовнішньо та внутрішньо спрямованої культуро-
творчої діяльності. Науковець звертає увагу на «культуротворчу 
продуктивність, креативність діяльності, що виражає найголов-
нішу ознаку особистості, адже у продукуванні, власне у твор-
чості, формується предметний світ людства, культури; творення 
зовнішнього предметного світу пов’язано з креативністю, тобто 
здатністю до створення внутрішнього світу самої особис-
тості» [7, с. 512]. Можемо припустити, що концептуальні поло-
ження культуротворчої освіти цілком прийнятні для формування 
наукового базису управління процесом удосконалення науково-
методичної роботи школи. До того ж наявний науковий доробок 
із теорії культуротворчої освіти цілком забезпечує обґрунтування 
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вихідних позицій тривекторної тренінгової технології у системі 
науково-методичної роботи школи. 

Третім параметром тренінгової технології у системі 
науково-методичної роботи школи нами було визначено 
методичну забезпеченість запропонованої інновації. 

Слід звернути увагу на той факт, що активна розробка 
досліджуваної проблеми є результатом нашої безпосередньої 
участі в реалізації дослідно-експериментальної роботи на базі 
експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня 
Миколаївської спеціалізованої школи мистецтв і прикладних 
ремесел «Академія дитячої творчості». Саме в межах реалізації 
програми розвитку творчого потенціалу особистості учня на 
основі синтезу філософії, науки і мистецтв було започатковано 
навчальний курс «Розвиток творчої особистості». Цей курс 
пройшов експериментальну апробацію (12 років) і має відповідне 
навчально-методичне забезпечення, а саме: програму та розроб-
лений теоретико-практичний матеріал. Використання вказаного 
методичного доробку як одного з практичних складників тривек-
торної тренінгової технології удосконалення науково-методичної 
роботи цілком відповідає визначеним раніше завданням. 

Щодо методичного забезпечення зазначеного вектору слід 
звернути увагу на існування досить результативної системи 
науково-методичної роботи. Запровадження в науково-методичну 
систему роботи школи тематичного постійно діючого навчаль-
ного семінару «Культуротворчі основи педагогічної дії» є 
найбільш оптимальним варіантом реалізації програми 
вдосконалення науково-методичної роботи.  

Ураховуючи психофізіологічні особливості вчительської 
аудиторії, ми з усіх відомих форм роботи зосередили увагу на 
тренінгах. Незважаючи на той факт, що ігрова діяльність є 
домінантою дитячого й підліткового віку, дорослі з неменшою 
активністю залучаються до такої діяльності. На доцільність про-
ведення навчальних тренінгів у професійній підготовці вчителів 
звертають увагу у своїх роботах В. Абрамян, О. Булатова, 
О. Дубасенюк, В. Загвязинський, І. Зязюн, А. Кузьмінський та ін. 

До того ж слід зазначити, що запланована системність 
реалізації програми у межах науково-методичної роботи сприяти-
ме вдосконаленню та доповнюватиме обидва функціональні 
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напрями розвитку навчального закладу. Якщо ж деталізувати це 
питання, то можемо передбачити результативність у таких напря-
мах, як: розвиток педагогічної майстерності вчителів; форму-
вання управлінської культури всередині навчального закладу та 
презентація передових напрацювань серед педагогічної спільноти 
міста, області; створення сприятливого клімату для генерації 
педагогічних інновації, ідей; відпрацьовування гуманістичних 
основ педагогічної місії навчального закладу. 

Третім напрямом, що потребує детального методичного 
забезпечення, є робота з батьківською громадою. Тому в межах 
реалізації проблеми ми пропонуємо запровадження загально-
шкільної програми «Батьки і школа: працюємо на партнерських 
засадах». Сутність розробленої програми полягає в послідовному 
проведенні тренінгових занять, спрямованих, у першу чергу, на 
загальне осмислення важливості проблеми взаємодії навчального 
закладу з батьками школи. Усвідомлення батьками своєї значу-
щості у процесі формування освітнього середовища передбачає 
не тільки вирішення навчально-виховних завдань, але й завдань 
розвитку особистісних цінностей учнів, осмислення ними історії 
навчального закладу, його символіки та обрядів, традицій, що 
поступово стають надбанням усіх суб’єктів управлінського про-
цесу. Активна громадська позиція батьківської громади можлива 
тільки за умови сприйняття батьківства як соціальної інституції, 
яка є рівноправним членом, співдіячем шкільного життя.  

Узагальнюючи наведене обґрунтування методичного забез-
печення запропонованої інновації, можемо стверджувати, що 
використаний нами комплексний підхід до розв’язання проблеми 
дозволив створити тривекторну тренінгову технологію розвитку 
організаційної культури вчителів. 

Четвертим параметром обґрунтування впровадження 
тривекторної тренінгової технології у системі науково-методич-
ної роботи школи нами було визначено тип управління 
інноваційною програмою. Враховуючи особливості реалізації 
тренінгової технології, основним типом управління інноваційною 
програмою було визначено консультування. У словнику «Профе-
сійна освіта» за загальною редакцією Н. Ничкало термін «консу-
льтація» тлумачиться як «навчальна порада, пояснення компетен-
тного фахівця з будь-якого питання» [5, с. 156]. 
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Ураховуючи особливості контингенту, що визначений нами 
попередньо, можемо вважати абсолютно доцільним проведення 
консультування як основного методу тренінгової технології 
удосконалення науково-методичної роботи. Якщо розглядати 
учнівську аудиторію, то, виконуючи роль модератора програми 
розвитку творчої особистості, учитель здебільшого виконує роль 
консультанта, як у межах уроку, так і в позаурочній діяльності. 

Щодо роботи з педагогічним колективом, то саме консуль-
тативна функція є найбільш прийнятним видом професійно-
педагогічної підготовки вчителів. У межах науково-методичної 
роботи тематичне консультування вчителів може мати найбільшу 
результативність, адже репрезентується як порада, рекомендація, 
побажання, що забезпечує збереження професійної гідності та 
спонукає до особистісного осмислення порушеної проблеми. 

Не менш значущим є консультування і в роботі з батьків-
ською громадою. Орієнтуючись здебільшого на індивідуальну 
роботу з батьками, учитель визначає коло питань, які слід вирі-
шити з ними. До того ж, не завжди ці питання стосуються 
загальношкільного управління.  

Підбиваючи підсумки, можемо передбачити, що для реалі-
зації програми вдосконалення науково-методичної роботи школи 
художньо-естетичного профілю у професійному форматі потріб-
но залучати спеціально підготовлених модераторів-консультан-
тів, які вільно орієнтуються у вказаній проблемі, мають високий 
рівень комунікативних здібностей і здатні реалізовувати 
стратегічні завдання навчального закладу. 

П’ятим параметром обґрунтування тривекторної тренінгової 
технології ми визначили домінантні засоби реалізації інновації. 
Враховуючи особливості проведення тренінгів у ході реалізації 
технології ми виокремили вербальні, візуальні й технічні засоби.  

Отже, узагальнюючи обґрунтування тривекторної тренінго-
вої технології удосконалення системи науково-методичної робо-
ти школи, можемо зробити такі висновки. Тренінгова технологія 
являє собою тривекторну систему консультативної діяльності, 
спрямованої на формування відповідного середовища навчаль-
ного закладу, у якому на основі відкритої взаємодії розвивати-
муться всі учасники навчально-виховного процесу. 
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Науково-методична робота у школі художньо-естетичного 
профілю є цілісною системою взаємопов’язаних заходів, які ґрун-
туються на досягненнях психолого-педагогічної науки, наявних 
взірцях педагогічного й управлінського досвіду і спрямовані на 
підвищення фахової майстерності педагогів, їхнього творчого 
потенціалу задля формування людини культури й надання їй 
якісної освіти на культурологічних засадах. 

Реалізація тривекторної тренінгової технології удосконален-
ня системи науково-методичної роботи школи потребує враху-
вання відповідних теоретико-методологічних позицій, а саме: 
теорії культуротворчої освіти, аксіологічного, комплексного і 
діяльнісного підходів в організації відкритої взаємодії в межах 
навчально-виховного процесу.  

Результативність тривекторної тренінгової технології у сис-
темі науково-методичної роботи школи залежатиме від системної 
реалізації освітніх, навчально-виховних, тренінгових програм 
відповідно до визначених напрямів інноваційної діяльності. 
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Ярослава Стемковская 
ВНЕДРЕНИЕ ТРЕХВЕКТОРНОЙ ТРЕНИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
В СИСТЕМУ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РОБОТЫ ШКОЛЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
В статье определены особенности научно-методической работы школы 

художественно-эстетического профиля (на примере Николаевской специали-
зированной школы искусств и прикладных ремесел «Академия детского 
творчества»). Акцентировано внимание на важности усовершенствования 
системы научно-методической работы школы путем внедрения трехвекторной 
тренинговой технологии, основывающейся на концепции культуротворческого 
образования. Трехвекторная тренинговая технология включает учебный курс 
для учащихся «Развитие творческой личности», постоянно действующий 
семинар для учителей «Культуротворческие основы педагогического действия» 
и общешкольную программу «Родители и школа: работаем на партнерских 
началах». 

Ключевые слова: общеобразовательные учреждения художественно-
эстетического профиля, система научно-методической работы, 
трехвекторная тренинговая технология. 

Yaroslava Stemkovska 
IMPLEMENTATION OF THREE-VECTOR TRAINING TECHNOLOGY IN 
THE SYSTEM OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL WORK OF ARTISTIC 

AND AESTHETIC PROFILED SCHOOL  
In the article it is pointed that scientific and methodic work in school of artistic-

aesthetic profile is an integral system of interconnected actions grounding on the 
achievements of psychological and pedagogical science, obvious examples of 
pedagogical and managerial experience and aimed at the growth of the professional 
mastership of pedagogues, their creative potential for formation of a person of art and 
rendering them quality education on culturological basis. 

The realization of three-vector training technology of the improvement of  the 
scientific-methodical work in school requires the consideration of appropriate 
theoretical and methodological items like the theory of culture-creating education, 
axiological, complex and action approaches in the creation of an open interaction 
within the teaching and educational process. 

Three-vector training technology includes course «Development of creative 
personality» for students, regular seminar «Cultorological basis for pedagogical 
action» for teachers and school wide program «Parents and school: working in 
partnership».  

Keywords: secondary establishments of artistic-aesthetic profile, system of 
scientific and methodical work, three-vector training technology. 
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ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ СВІТОГЛЯД –  
ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

ВИКЛАДАЧІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Рецензія на колективну монографію «Розвиток художньо-естетичного 
світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного 

підходу» / О. М. Отич, С. О. Соломаха, І. В. Дубінець та ін. – 
Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. – 252 с.) 

 

Актуальність проблеми розвитку 
художньо-естетичного світогляду майбу-
тніх викладачів мистецьких дисциплін 
обумовлена необхідністю забезпечення 
цілісності їхнього особистісно-профе-
сійного становлення на основі нових 
педагогічних стратегій та опанування 
мистецько-педагогічних технологій нав-
чання і виховання молоді. Професійна 
педагогічна діяльність викладачів 
мистецьких дисциплін спрямована на 
розвиток художньо-естетичного світогля-
ду учнів і студентів, їх здатності до 

сприймання, оцінювання й творчої діяльності у мистецтві. 
Колективна монографія є результатом багаторічної науково-
дослідної роботи співробітників відділу педагогічної естетики та 
етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України і викладачів кафедри мистецьких дисциплін та методик 
їх навчання Бердянського державного педагогічного університету. 

У монографії висвітлено актуальні проблеми теорії, 
методики, історичного та сучасного досвіду розвитку художньо-
естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на 
основі інтегративного підходу. Зокрема, О. М. Отич розглядає 
духовність як прагнення людини до вищих цінностей на шляху 
від матеріального, біологічно заданого до нематеріального, 
нетлінного; від Природи – до Культури; від матерії – до Духа. 
 

© Л. Хомич, 2015 
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Гуманістичні вектори розвитку сучасної музичної освіти в Укра-
їні досліджує кандидат педагогічних наук, професор С. С. Гор-
бенко. Системоутворюючим фактором різноманітних культурних 
феноменів, на думку С. О. Соломахи, виступають світоглядні 
універсалії, які акумулюють історично накопичений суспільний 
досвід і в своєму взаємозв’язку формують цілісний узагальнений 
образ людського світу. Саме через них людина переживає, осмис-
лює та оцінює світ і своє місце в ньому. Г. І. Сотською висвіт-
люється феноменологічний, гуманістичний, культурологічний і 
соціокультурологічний аспекти формування естетичного досвіду 
викладача образотворчого мистецтва як ціннісно-орієнтаційного 
фактора його професійного становлення й регулятора усвідом-
лення естетичного сенсу професійної діяльності, її соціально-
гуманістичної значущості. О. М. Кутова підкреслює, що реалізу-
вати актуальні завдання естетичного виховання учнів у сучасних 
умовах може педагог, який має розвинутий художньо-естетичний 
світогляд, сформовані етичні ідеали. І. М. Пащенко аналізує 
сучасні підходи та методи формування в майбутніх учителів 
музики національного світогляду на матеріалі українського 
народнопісенного фольклору. Г. Ю. Гайнетдінова визначає 
підходи до формування світоглядної компетентності вчителів 
мистецького профілю. В. В. Григор’єва обґрунтовує необхідність 
формування в майбутніх вчителів музики художньо-педагогічної 
культури як інтегративної якості особистості та основи їхнього 
естетичного світогляду. Ю. В. Смаковський аналізує проблему 
формування професійного світогляду майбутніх учителів музики, 
визначає принципи та педагогічні умови формування професій-
ного світогляду майбутніх учителів.  

У другому розділі монографії розглянуті важливі й актуа-
льні для сучасної практики питання, а саме: Н. О. Філіпчук 
актуалізує проблему досвіду навчання й виховання музикантів-
педагогів через призму досягнень видатних українських музикан-
тів, що сприяє утвердженню етнокультурних світоглядних пріо-
ритетів у змісті підготовки викладачів мистецьких дисциплін. 
М. П. Вовк здійснила ретроспективний аналіз історико-педагогіч-
ного досвіду становлення українського етномузикознавства як 
ключового напряму фольклористики. П. Б. Косенко осмислює 
питання формування творчої особистості майбутнього вчителя 
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музики методами проблемного навчання. І. В. Дубінець дає 
визначення поняттю виконавського стилю у практиці видатних 
педагогів-піаністів, доводить, що стильовий підхід як повне 
втілення стилю композитора має на меті розвиток особистості 
виконавця, розширює його світогляд, підвищує загальну і музи-
чну культуру. О. В. Матвєєва розглядає проблему розвитку 
художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів музичного 
мистецтва на заняттях у класі постановки голосу, визначає зміст, 
методи і прийоми, зумовлені природою вокальної творчості. 
Н. П. Ткачова розкриває специфіку формування інтегративної 
спрямованості в підготовці майбутнього вчителя музики під час 
педагогічної практики, яка розглядається як цілісний процес і є 
умовою професійного зростання. А. І. Омельченко виявляє спе-
цифіку феномену художньо-естетичного світогляду, складові 
процесу його формування на уроках художньої культури. 
О. Д. Бузова розглядає умови поліхудожнього виховання майбут-
ніх учителів музики у процесі цілісного усвідомлення художніх 
особливостей синтетичного жанру – балету. С. М. Сергієнко 
представляє функціональну модель виховання культури дозвілля 
підлітків засобами педагогічної анімації. В. В. Бурназова 
розкриває питання змісту виконавської самостійності як чинника 
розвитку художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів 
музичного мистецтва у процесі інструментальної підготовки. 

Авторський колектив монографії висловлює щиру подяку за 
слушні поради та конструктивні пропозиції шановним рецензен-
там: доктору мистецтвознавства, професору, завідувачу кафедри 
мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Ско-
вороди» Т. В. Мартинюк; доктору педагогічних наук, професору, 
директору Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв 
БДПУ Л. В. Коваль. 

Монографія буде корисною для викладачів і студентів мис-
тецьких спеціальностей вищих навчальних закладів освіти і куль-
тури, слухачів інститутів післядипломної освіти, аспірантів, док-
торантів, педагогів загальноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів, усіх, кого цікавлять проблеми мистецької освіти.  

Рецензент – Лідія Хомич 
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ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЯК ПОТРЕБА 

СУЧАСНОЇ ШКОЛИ 
 

Рецензія на монографію Г.І. Сотської «Теоретичні і методичні 
засади формування естетичної культури майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва в педагогічних університетах»  

(К. : Ін-т обдарованої дитини, 2014. – 382 с.) 
 

Реформування національної 
освіти в Україні на засадах гумані-
зації та культуровідповідності 
вимагає нових підходів до органі-
зації змісту професійної підготовки 
майбутніх фахівців мистецьких 
спеціальностей, зокрема, вчителів 
образотворчого мистецтва. Підви-
щення вимог до навчально-
виховного процесу вищої школи 
стимулює до активних пошуків 
шляхів удосконалення тих складо-
вих системи підготовки педагога-
художника, які дозволяють 
формувати професіонала, 

висококультурну, творчу особистість із розвиненим почуттям 
прекрасного, естетичним смаком, а також учителя, який впливає 
на естетичний розвиток тих, кого навчає й виховує, залучає їх до 
загальнолюдських ідеалів і культурно-мистецьких досягнень. 
Тому презентована монографія Г. Сотської «Теоретичні і 
методичні засади формування естетичної культури майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва в педагогічних 
університетах» є актуальною у напрямі розкриття проблеми 
формування естетичної культури майбутніх педагогів-
художників.  

Зміст монографії характеризується науково-методологічною 
обґрунтованістю, відзначається  логічністю  побудови  структури.  

© С. Коновець, 2015 
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Заслуговує на увагу розділ монографії, де автором на підставі 
філософських, мистецтвознавчих джерел і праць із естетичної 
теорії культури здійснено теоретичний аналіз феномену «естетич-
на культура» в культурно-історичному контексті як підґрунтя 
методологічної основи дослідження. Розглянуто методологічні 
підходи (аксіологічний, культурологічний, діяльнісний, інтегра-
ційний, компетентнісний) до формування естетичної культури 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 

Необхідно відзначити достатньо високий теоретико-методо-
логічний рівень результатів дослідження, викладених у розділах, 
присвячених теоретичним засадам формування естетичної куль-
тури майбутніх учителів образотворчого мистецтва в педагогіч-
них університетах. 

На високу оцінку заслуговує ґрунтовність розділу моно-
графії, в якому презентовано методичну систему формування 
естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистец-
тва в педагогічних університетах і комплекс навчально-методи-
чного забезпечення художньо-педагогічної підготовки студентів 
педагогічних університетів, який включає навчальні та тематичні 
плани, робочі та модульні програми зі спецкурсу «Естетична 
культура вчителя образотворчого мистецтва» та варіативного 
елективного інтегрованого спецпрактикуму «Творчі естетико-
педагогічні майстерні» (естетико-педагогічна, естетико-художня, 
естетико-екологічна), словник мистецьких термінів, методичні 
розробки навчальних занять, творчі завдання клаузури, методичні 
рекомендації щодо виконання самостійної роботи, тематика 
рефератів, критерії оцінювання студентів за вимогами кредитно-
модульної системи. 

Видання розраховане на науковців, аспірантів, докторантів, 
викладачів і студентів мистецьких спеціальностей вищих навча-
льних закладів мистецько-педагогічного спрямування, учителів-
практиків, усіх, кого цікавлять проблеми вітчизняної мистецької 
освіти. 

 
Рецензент – Світлана Коновець 

 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2015. Вип. 9 

203 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ 
Й МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ 

 

 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО 
І ЦІННОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ  

 
(Круглий стіл «Тарас Шевченко і національне виховання 

сучасного вчителя», м. Київ, 23 лютого 2015  р.) 
 

 
 
У рамках співпраці Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, Інституту літератури НАН України, 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 
23 лютого 2015 р. на базі Літературно-меморіального будинку-
музею Тараса Шевченка відбувся круглий стіл на тему «Тарас 
Шевченко і національне виховання сучасного вчителя». Пробле-
матика круглого столу охоплювала такі актуальні для сучасної 
освіти і науки питання: спадщина Т. Г. Шевченка у вимірах 
педагогічної діяльності; мистецька педагогіка і педагогіка мисте-
цтва у творчості Т. Г. Шевченка; морально-естетичне виховання 
молоді у творчій спадщині Т. Г. Шевченка; погляди Т. Г. Шев-

© М. Вовк, 2015 
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ченка на формування національної ідентичності; творчість 
Т. Г. Шевченка та історичне самоусвідомлення українців. 

У привітальному слові до учасників круглого столу доктор 
педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, 
академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорос-
лих НАПН України Н. Г. Ничкало акцентувала увагу на тому, що 
Літературно-меморіальний будинок, у якому жив, працював, тво-
рив Тарас Григорович у 1846 – 1847 рр., пам’ятає трагічні події 
Революції Гідності 2014 р., пам’ятає Марш гідності, який відбув-
ся 22 лютого 2015 р. Творча спадщина Т. Г. Шевченка акумулю-
вала любов до України, до її народу, а все, що робиться з 
любов’ю, – наголосила Нелля Григорівна, – завжди красиве і 
вічне, саме тому ідеї Тараса Григоровича повинні бути покладені 
в основу підготовки вчителя, його національної свідомості. Від 
любові вчителя залежить виховання сучасної молоді. 

Голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка П. М. Мовчан охарактеризував знакову роль творчості 
Т. Г. Шевченка в розвитку нації, у формуванні її наукової, освітя-
нської еліти. Павло Михайлович зауважив, що «Тарас Григо-
рович задав алгоритм розвитку нації. Вихід друком «Кобзаря» – 
це блискавка, яка запалила національну свідомість народу… 
Слово Т. Г. Шевченка рідне, об’єднуюче, дивергентне… Як 
творець апокаліпсису, Тарас Шевченко залишався оптимістом, 
пророкуючи: «І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі». 

Доктор філологічних наук, академік, директор Інституту 
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України М. Г. Жулинський 
представив результати наукових пошуків у вимірі аналізу апос-
тольської місії Т. Г. Шевченка. Провівши історичні паралелі в 
контексті національного руху в Італії, Польщі, Швейцарії, учений 
обґрунтував значення Кирило-Мефодіївського товариства, ідей-
ним натхненником і засновником якого був Тарас Григорович. 
«Мета товариства, викладена у «Книзі буття українського наро-
ду» М. Костомарова, – проєвропейський розвиток української 
нації. Це був давній і закономірний процес, який протистояв 
політиці «панславізму». Микола Григорович висловив прогнос-
тичну думку про те, що «голос Т. Г. Шевченка – це був грім, його 
слово – місійне, про що свідчить цитування його творів у період 
Революції Гідності 2014 р.». 
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Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН 
України Г. Г. Філіпчук, обґрунтовуючи думку про те, що «світом 
не рухають ідеї, а світом рухають почуття», зауважив, що «про 
Т. Г. Шевченка необхідно говорити на рівні почуттів». Учений 
переконливо аргументував: «Тарас Григорович у дитинстві сам 
шукав людей, які б дали йому освіту. В результаті він сам дав 
українській освіті «Букварик» – книгу, у якій акумульована 
українознавча методологічна основа. У цій книзі є ті ідеї, які до 
цього часу ми не можемо реалізувати. Є важливою ідея, яка живе 
в людях, а не замурована. У цьому полягає наскрізна суголосність 
Шевченкового духу». 

Завідувач Літературно-меморіального Будинку-музею Тара-
са Шевченка Н. І. Орлова представила результати власних науко-
вих пошуків щодо малодосліджених сторінок життя і творчості 
Тараса Григоровича, зокрема, про його вчителювання в Імпера-
торському університеті Св. Володимира. Окремі факти з історії 
музейної колекції Літературно-меморіального будинку Тараса 
Шевченка повідомив кандидат філологічних наук, старший нау-
ковий співробітник, заступник директора Інституту літератури 
імені Т. Г. Шевченка НАН України С. А. Гальченко. Доктор 
філологічних наук, професор, завідувач відділу фольклористики 
Інституту мистецтвознавства, фольклористики і етнології 
імені М. Т. Рильського НАН України М. К. Дмитренко предста-
вив зразки переказів, легенд про Тараса Григоровича, здійснив 
екскурс в історію шевченкознавства. У контексті психопедагогіч-
них досліджень результати власних наукових пошуків з проблеми 
психологічних механізмів особистісної стійкості у складних жит-
тєвих обставинах у творах Т. Г. Шевченка представила кандидат 
психологічних наук, провідний науковий співробітник відділу 
педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України З. Л. Становських. 

На завершення роботи круглого столу всі присутні отримали 
естетичне задоволення після екскурсії Будинком-музеєм Тараса 
Шевченка. Серед експонатів були представлені особисті речі 
великого Кобзаря, художні витвори, картини старого Києва, що 
дозволило поринути в історико-культурний контекст середини 
ХІХ ст.  

Мирослава Вовк 
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«ПРОФЕСІЙНА СВОБОДА ОСОБИСТОСТІ 
У ВИМІРАХ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПАДЩИНИ 
АНТОНА МАКАРЕНКА ТА ІВАНА ЗЯЗЮНА» 

 
(ХІV Міжнародна науково-практична конференція, 

м. Полтава, 12-13 березня 2015 р.) 
 
12 березня 2015 року в Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулася 
ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна 
свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона 
Макаренка та Івана Зязюна». Співучасниками конференції були 
Полтавська обласна державна адміністрація, Полтавська міська 
рада, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН Ук-
раїни, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Міжнародна 
макаренківська асоціація, Італійська макаренківська асоціація, 
Лабораторія «Макаренко-реферат» Марбурзького університету 
(ФРН), Педагогічний університет імені Комісії національної 
освіти в Кракові (Польща) та ін. 

Перед початком пленарного засідання конференції відбу-
лося урочисте відкриття меморіальної аудиторії Учителя, 
Мудреця, Філософа, видатного земляка, колишнього ректора 
Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Ко-
роленка, академіка Івана Андрійовича Зязюна. 

Під час церемонії відкриття меморіальної аудиторії висту-
пили: доктор філологічних наук, професор, ректор Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
Микола Степаненко; доктор педагогічних наук, професор, голов-
ний науковий співробітник відділу педагогічної майстерності 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
Олександр Лавріненко, доктор педагогічних наук, професор, 
декан природничого факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка 
Марина Гриньова. У відкритті взяв участь зразковий хореогра-
фічний колектив «Карамболь» (керівник – Юрій Кучерук) із 
вокально-хореографічною композицією «Ти моя, Україно», 
солістка – учениця вокального відділу Малої академії мистецтв 

© І. Закомірний, 2015 
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імені Р. Кириченко Марія Троцька. Учасники ХІV Міжнародної 
науково-практичної конференції першими відвідали меморіальну 
аудиторію. Першу екскурсію в аудиторії імені Івана Зязюна 
провела засновниця кафедри педагогічної майстерності та 
менеджменту, професор Ніна Тарасевич. 

 

 
 

У пленарному засіданні конференції взяли участь: доктор 
філологічних наук, професор, ректор університету Микола 
Степаненко; доктор педагогічних наук, професор, декан природ-
ничого факультету Марина Гриньова; доктор педагогічних наук, 
професор, академік НАПН України Георгій Філіпчук; доктор 
педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-екс-
периментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України Лідія Хомич; доктор педагогічних наук, 
професор, головний науковий співробітник відділу педагогічної 
майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України Олександр Лавріненко; кандидат педагогічних 
наук, доцент Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М. В. Остроградського Людмила 
Пашко. 

По завершенню пленарного засідання учасники вирушили 
до музею-заповідника А. С. Макаренка (с. Ковалівка). Продов-
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ження секційних засідань конференції відбулося у Музеї-садибі 
А. С. Макаренка. Увечері гості конференції відвідали концерт 
українського народного хору «Калина» (художній керівник – 
завідувач кафедри музики ПНПУ імені В. Г. Короленка, 
заслужений працівник культури України, заслужений діяч 
мистецтв України, професор Г. С. Левченко). 

13 березня учасники конференції продовжили свою роботу в 
м. Комсомольську Полтавської області в НВК імені Л. І. Буга-
євської «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 – Ліцей». 
Пленарне засідання другого дня конференції відкрила доктор 
педагогічних наук, професор, декан природничого факультету, 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 
Марина Гриньова. З доповідями виступили начальник відділу 
освіти Комсомольської міської ради Полтавської області, заслу-
жений працівник освіти Шошина Ірина Володимирівна та дирек-
тор НВК, магістр управління навчальним закладом Тузікова Алла 
Миколаївна. 

Після пленарного засідання відбулась екскурсія по НВК та 
пройшов огляд ярмарки педагогічних технологій «Наші здобутки 
тобі, рідне місто».  

У ході обговорення нагальних педагогічних проблем сього-
дення (психолого-педагогічні та етико-естетичні орієнтири 
професійного розвитку особистості; педагогіка професійної 
діяльності: у пошуках гармонії вітчизняних традицій і 
європейських цінностей; свобода професійного «Я» вчителя в 
гуманістичній філософії А. Макаренка та І. Зязюна; інноваційні 
та компаративістські аспекти формування особистості майбут-
нього педагога та освітнього керівника; професійна культура і 
професійна самосвідомість освітнього менеджера тощо) учасники 
конференції дійшли висновку, що педагогічна спадщина 
А. Макаренка та І. Зязюна мають непересічну значущість для 
вдосконалення процесу підготовки Вчителя Майбутнього. 

 
Ігор Закомірний  
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