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ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА 

 

УДК 51(072) 

Валентина Бевз, Тетяна Годованюк 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У ПОБУДОВІ КУРСУ «МЕТОДИКА 

НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ» 

 

У статті розкривається необхідність оновлення змісту навчання 

методики математики. Висвітлюються окремі педагогічні інновації, що 

доцільно врахувати у навчанні методики математики майбутніх учителів. 

Показано необхідність врахування зв’язків методики навчання 

математики з методологією математики. Розглянуто особливості 

використання програмного забезпечення і впровадження наскрізних ліній 

ключових компетентностей. 

Ключові слова: методика навчання математики, педагогічні 

інновації, оновлення змісту, наскрізні лінії, програмне забезпечення, 

методологія математики. 

 

В статье раскрывается необходимость обновления содержания 

обучения методики математики. Освещаются отдельные педагогические 

инновации, которые целесообразно включить в обучение будущих учителей. 

Показана необходимость учета связей методики обучения математике с 

методологией математики. Рассмотрены особенности использования 

программного обеспечения и внедрения сквозных линий ключевых 

компетентностей. 

Ключевые слова: Методика обучения математике, педагогические 

инновации, обновление содержания, сквозные линии ключевых 

компетентностей, программное обеспечение, методология математики. 

 

The article is devoted to the problem of constructing the course 

«Methodology of Mathematical Education» for students of pedagogical 

universities. The need to update the content of the teaching methodology of 

mathematics is revealed. Some pedagogical innovations that are appropriate to 

take into account the teaching methods of mathematics for future teachers are 

highlighted. The expediency of the division of the «Methodology of Mathematics 

Training» course for bachelors into 6 content modules is revealed. The need to 

take into account the tricks of mathematics teaching methodology with the 

methodology of mathematics is shown. The peculiarities of the software use for 

the presentation of educational material, organization of distance learning and 

the implementation of operational control are considered. In defining the content 

of teaching the methodology of mathematics in the pedagogical university should 
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take into account the changes taking place in school, in particular the 

introduction of cross-cutting lines of key competencies. 

Key words: Methodology of teaching mathematics, pedagogical 

innovations, updating of content, cross-cutting lines, software, methodology of 

mathematics. 

 

Важливим фактором розвитку суспільства та його громадян була і є 

освіта. У новому законі «Про освіту» зазначається, що метою освіти є 

всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 

формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до 

свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь 

іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 

економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, 

підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку 

України та її європейського вибору. 

У системі вищої освіти одне з центральних місць відводиться 

педагогічній освіті. Її фахівці реалізують державну політику стосовно 

навчання і виховання підростаючого покоління, забезпечують 

функціонування інших освітянських ланок, здійснюють наступність і 

неперервність навчання. Така різноманітна і багатогранна діяльність 

педагогічних працівників покладає високі вимоги на їх підготовку. Фахівець 

у галузі освіти має глибоко усвідомлювати місце і роль змін, що 

відбуваються у науковому і культурному просторі, поєднувати глибокі 

фундаментальні теоретичні знання з практичною підготовкою, вільно 

орієнтуватися в соціальних, природних і освітніх процесах, розуміти 

особливості розвитку культури, оволодівати науковими надбаннями.  

Сьогодні сучасний учитель математики повинен мати високий рівень 

інтелекту, компетентно й оригінально мислити, генералізувати існуючі та 

продукувати власні ідеї, знаходити способи розв’язання проблем та шляхи 

здійснення прогресивних перетворень, проявляти ініціативність і творчість. 

Для дотримання зазначених вище вимог і підготовки високоосвіченого і 

конкурентноздатного вчителя необхідно суттєво змінити форми і методи 

навчання у педагогічному університеті. 

Освіта, як одна з найважливіших складових суспільства, з одного 

боку, залежить від процесів, що відбуваються в ньому, повинна швидко 

реагувати та відповідати стану науково-технічного прогресу, тенденціям 

розвитку економічної сфери країни, з іншого, безумовно, – впливає на всі 

процеси і сторони життя, оскільки готує фахівців, розвиває особистість, 

формує певні життєві погляди. Тому особливої уваги заслуговує сучасний 

стан, проблеми впровадження та перспективи інновацій в освіту. Повною 

мірою це стосується і курсу «Методика навчання математики». 
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В історії розвитку системи освіти та педагогічної науки проблема 

побудови та реалізації навчальної дисципліни «Методика навчання 

математики» неодноразово набувала актуальності та широкого 

обговорення.  

Фахова підготовка майбутніх учителів математики у різні була 

предметом дослідження провідних науковців і методистів: О. Астряба, 

Г. Бевза, М. Бурди, Н. Вірченко, О. Дубінчук, П. Ерднієва, М. Жалдака, 

Ю. Колягіна, К. Лебединцева, Г. Луканкіна, Д. Маєргойза, М. Метельського, 

Г. Михаліна, О. Мордкович, В. Моторіної, І. Новик, М. Потоцького, 

В. Сластьоніна, З. Слєпкань, А. Столяра, Н. Тарасенкової, І. Тесленка, 

Р. Черкасова, В. Швеця, І. Шиманського, М. Шкіля, Н. Шунди та інших. 

Останнім часом окремі та загальні питання осучаснення та 

удосконалення методики навчання математики у вищій та середній школі 

досліджують І. Акуленко, В. Ачкан, М. Бурда, М. Жалдак, І. Лов’янова, 

О. Матяш, Г. Михалін, М. Працьовитий, С. Раков, Ю. Рамський, 

С. Скворцова, Н. Тарасенкова, В. Швець, О. Школьний та інші. 

У підготовці майбутніх учителів значна увага приділяється теорії та 

практиці педагогічних інновацій. Різні аспекти інноваційної діяльності 

суб’єктів навчання під час професійної освіти розглядають М. Артюшина, 

В. Ачкан, Л. Буркова, Н. Василенко, Л. Ващенко, І. Гавриш, Л. Даниленко, 

Т. Демиденко, Н. Клокар, О. Козлова, В. Олексенко, О. Попова, С. Сисоєва, 

Ю. Триус, В. Химинець,О. Шапран та інші. 

Заслуговують на увагу роботи, що стосуються висвітлення основних 

тенденцій та напрямів інноваційного педагогічного досвіду математичної 

освіти країн Європейського союзу. У цьому контексті цікавою є стаття 

В. Ачкана [1], в якій зазначається, що реформування та глобалізація системи 

освіти, прагнення України інтегруватися у європейське співтовариство, 

спонукає до ретельного вивчення європейських підходів до оновлення 

освіти, пошуку оптимальних прикладів, що можуть сприяти покращенню 

вітчизняної шкільної математичної освіти, її орієнтації на підготовку 

випускника конкурентоздатного у сучасному швидкозмінному світі. 

Важливо орієнтувати педагогів на ознайомлення, врахування, апробацію, 

дослідження ефективності та впровадження інноваційного педагогічного 

досвіду як українських, так і закордонних науковців та вчителів-новаторів. 

Серед інновацій, започаткованих у країнах Європейського союз, для 

системи математичної освіти в Україні найбільш актуальними є такі: 

діяльність інноваційних навчальних закладів; посилення інтеграційних 

процесів; створення та поширення інновацій на основі інформаційно-

комунікаційних технологій; використання методів та форм інноваційного 

навчання; посилення уваги до рефлексії учнів; діяльність спеціальних 

центрів інновацій у математичній освіті та реалізація міждержавних 

проектів, спрямованих на розробку і впровадження інновацій.  

Мета статті – розкрити необхідність оновлення змісту і структури 



 

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 16, 2017 
 

 

11 

курсу «Методика навчання математики» в педагогічних університетах і 

висвітлити окремі педагогічні інновації, що доцільно врахувати у навчанні 

методики математики майбутніх учителів. 

Навчальний предмет «Методика навчання математики» є невід’ємною 

складовою підготовки майбутніх учителів математики. У Навчальному 

плані (основному нормативному документі, що визначає організацію 

освітнього процесу підготовки майбутнього вчителя математики) методика 

навчання математики віднесена до обов’язкових дисциплін (цикл 

професійної підготовки). За сучасними нормативними документами 

учитель математики, що отримав педагогічну освіту на рівні «бакалавр» має 

право викладати математику у всіх класах загальноосвітньої школи, крім 

профільних. Саме тому вже для бакалаврів доцільно структурувати курс 

«Методика навчання математики» так, щоб він містив 6 модулів: 

Модуль 1. Загальна методика навчання математики.  

Модуль 2. Методика навчання математики в 5–6 класах. 

Модуль 3. Методика навчання алгебри. 

Модуль 4. Методика навчання геометрії.  

Модуль 5. Методика навчання алгебри і початків аналізу. 

Модуль 6. Методика навчання стереометрії. 

Під час побудови курсу «Методики навчання математики» завжди 

враховувалися міжпредметні зв’язки. Методика навчання математики тісно 

пов’язана з математичними дисциплінами, дидактикою, психологією, 

логікою, фізіологією, філософією, педагогічним досвідом учителів. Для 

ефективної підготовки сучасних учителів математики слід також 

враховувати зв’язки методики математики з методологією математики. 

Сучасний розвиток суспільства характеризується швидким збільшенням 

кількості нової інформації, які мають опанувати майбутні вчителі. Як 

зазначає Н. Кугай у монографії [4], виникає потреба у пошуку внутрішніх 

прихованих резервів змісту математичної освіти. На перший план постає 

завдання цілеспрямованої підготовки студентів до самостійного розвитку 

набутих у процесі навчання математичних знань і досвіду їх використання. 

Підготовка учнів і студентів до самоосвіти вимагає опанування ними під час 

навчання знань про особливості математичного пізнання – методологічних 

знань. 

Формувати методологічні знання і вміння майбутнього вчителя 

математики доцільно під час вивчення кожного модуля і кожної теми курсу. 

З цією метою доцільно пропонувати студентам такі запитання: 

1. Які фундаментальні математичні поняття розглядаються у даній 

темі? Які терміни для цих понять використовуються? Якими символами 

вони позначаються? Чи дається означення цьому поняттю у ШКМ? У курсі 

вищої математики? Якщо тільки у курсі вищої математики, то під час 

вивчення якої саме навчальної дисципліни? 

2. Чи доводяться фундаментальні факти (теореми, властивості, 
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закони) цієї теми? Якщо ні, то за допомогою яких міркувань вони 

обґрунтовуються? Під час вивчення яких навчальних дисциплін 

математичного циклу (у ВНЗ) ці факти доводяться? Яким методом?  

Для знаходження відповіді на ці питання на заняттях з методики 

навчання математики варто застосовувати технології ситуативного 

моделювання, за яких студент – майбутній учитель математики – не тільки 

засвоює, розширює і поглиблює свої знання, а й одночасно виступає в ролі 

вчителя.  

У Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти наголошується 

на необхідності приведення змісту підготовки педагогічних і науково-

педагогічних працівників до вимог інформаційного суспільства та змін, що 

відбуваються у соціально-економічній, духовній та гуманітарній сфері, у 

різного рівня навчальних закладах. У цьому контексті однією з необхідних 

інновацій є включення у курс «Методики навчання математики» відомостей 

про значення інформаційної культури в професійній освіті людини, вплив 

засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на науково-

технічний і соціально-економічний розвиток суспільства. Майбутніх 

учителів потрібно не лише ознайомити з існуючими програмними засобами 

навчання а й створити умови для набуття студентами досвіду використання 

ІКТ. Про це підкреслюється у Концепції нової української школи: 

«Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів 

у системний процес, який охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво 

розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким 

чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні 

компетентності» [6]. 

В умовах сучасного інформаційного суспільства інформаційно-

комунікаційна компетентність педагога, його здатність вирішувати 

професійні педагогічні завдання з залученням інформаційних та 

комунікаційних технологій, стає важливою складовою його професіоналізму. 

Сьогодні практикуючі учителі активно використовують програмне 

забезпечення для унаочнення навчального матеріалу. Найбільш 

поширеними для створення презентацій є такі сервіси: 

 Power Point для створення розгалужених презентацій, в яких 

передбачена можливість використання гіперпосилань.   

 Sway для організації дистанційної освіти, онлайн створення та 

обговорення презентацій.  

 PowToon для створення анімованої презентації. 

 Google Презентації для групової роботи над однією презентацією, 

для створення електронних підручників, задачників чи інтегрованих 

посібників. 

Для інтенсифікації навчального процесу та індивідуалізації навчання 

сучасні вчителі математики часто здійснюють відеозаписи, які 

використовують для дистанційного навчання або безпосередньо на уроці. 
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Зручним інструментом для цього є, наприклад, програма Camtasia Studio. 

За допомогою ІКТ-технологій можна не лише здійснювати 

візуалізацію навчального матеріалу, а й здійснювати ефективний та 

швидкий зворотний зв’язок під час різного виду діяльності вчителя та учнів. 

З цією метою вчителі математики можуть використовувати багато різних 

сервісів. Найпростішими у використанні є Kahoot, Quizizz, Quizalize, 

Triventy, Plickers. За наявності в учнів класу планшета або ж смартфона, 

перші чотири сервіси можна використовувати на уроці. В інших випадках – 

краще запланувати роботу з ними вдома або ж в комп’ютерному класі. 

Інакший принцип дії має сервіс Plickers. Для того, щоб використовувати цей 

сервіс в навчальній роботі досить, щоб тільки у вчителя був смартфон з 

підключенням до Інтернету. В основі роботи програми покладена 

технологія зчитування QR-кодів на особистих картках студентів. Переваги 

Plickers: проста технологія використання; необхідність лише одного 

смартфона (у викладача), студенти працюють з особистими картками; 

студенти не користуються власними гаджетами, що часто відволікає їх від 

навчального процесу; швидкість опитування. 

Використання даного середовища забезпечує мінімальні затрати часу, 

всі студенти перебувають в однакових умовах, результати тестування видно 

відразу, що дає можливість в разі необхідності зробити аналіз відповідей, 

опрацювати ті питання, у відповідях на які студентами найбільше допущено 

помилок. 

Інновацією в організації та проведенні занять з методики навчання 

математики є впровадження елементів дистанційного навчання. Серед 

основних переваг дистанційного навчання варто зазначити:  

 можливість навчатися в зручний для студента час; 

 можливість навчання в своєму темпі; 

 можливість навчатися в будь-якому місці; 

 доступність всіх навчальних матеріалів. 

У системі дистанційної освіти сьогодні широко використовується 

платформа Moodle – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище. Це програмний комплекс для створення і проведення курсів 

дистанційного навчання. Однією з найбільших переваг Moodle є широкі 

можливості для комунікації. Система підтримує обмін файлами будь-яких 

форматів – як між викладачем і студентом, так і між самими студентами. 

Реалізація дистанційного навчання передбачає створення та 

розміщення електронного навчально-методичного комплексу дисципліни 

(ЕНМКД) в системі дистанційного навчання університету. Структура, зміст 

та наповнення документів, представлених в ЕНМКД, визначаються 

Положенням про навчально-методичний комплекс дисципліни, 

затвердженого наказом ректора (директора) навчального закладу. 

Враховуючи специфіку підготовки майбутніх учителів математики, 

нами розроблено та розміщено на платформі Moodle навчально-методичний 
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курс з методики навчання математики, структура якого передбачає 

наявність таких складових: передмова, робоча програма з курсу «Методика 

навчання математики», навчальні модулі, індивідуальні науково-

дослідницькі завдання, тестовий контроль, підсумковий контроль, 

презентації.   

Наступна інновація стосується змісту навчання. Визначаючи зміст 

навчання методики математики в педагогічному університеті слід 

враховувати зміни, що на практиці відбуваються у навчальних закладах 

різного рівня. Сьогодні ці зміни найбільш помітні в основній школі. В 

оновлених програмах з математики [5] з метою формування в учнів 

здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях 

виокремлено 4 наскрізних лінії ключових компетентностей: 

«Екологічна безпека й сталий розвиток» – націлена на формування в 

учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, 

готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку 

суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх 

поколінь. 

«Громадянська відповідальність» – спрямована на формування 

відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і 

механізми функціонування суспільства, розвиває в учнів готовність до 

співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.  

«Здоров’я і безпека» – спрямована на становлення учня як емоційно 

стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і 

формувати навколо себе безпечне життєве середовище.  

«Підприємливість і фінансова грамотність» – націлена на розвиток 

лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному 

швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями 

практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, 

інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які 

допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, 

розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. Ці 

лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, 

навчальних предметів та предметних циклів, а тому їх необхідно 

враховувати при формуванні шкільного середовища. Шкільні підручники з 

математики вже кілька років поспіль включають питання, що стосуються 

ціннісних орієнтацій учнів. Детальний аналіз цього питання здійснений 

Д. Васильєвою у роботі [2]. Безумовно студенти мають бути ознайомлені з 

шляхами формування ціннісних орієнтацій підростаючого покоління і 

реалізації відповідних наскрізних ліній ключових компетентностей в 

процесі навчання математики. 

Існує кілька способів ознайомлення студентів з реалізацією 

наскрізних ліній ключових компетентностей: 
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 Самостійне опрацювання пояснювальної записки до програми з 

подальшим її обговоренням на спеціальному семінарському занятті; 

 Організація групової проектної роботи з подальшим захистом 

проектних робіт у вигляді загально факультетської конференції; 

 Розгляд окремих питань, що стосуються наскрізних ліній, на 

окремих семінарських і лекційних заняттях до відповідних навчальних тем. 

Розглянемо детальніше, як в процесі навчання методики математики 

майбутні вчителі можуть набути досвіду впровадження наскрізної лінії 

«Здоров’я і безпека». 

Одним із інноваційних методів навчання, який набуває особливого 

поширення у загальноосвітніх і вищих закладах освіти та сприяє якісній 

підготовці майбутніх учителів математики до впровадження наскрізної лінії 

«Здоров’я і безпека» в шкільному курсі математики є метод проектів. 

Підготовка студентів до організації проектної діяльності при вивченні 

дисципліни «Методика навчання математики» може здійснюватися як під 

час аудиторної роботи, так і під час позааудиторної роботи. Більш детально 

про це можна дізнатися у статті [3], в якій висвітлюється актуальність 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу з використанням проектної діяльності. Автор пропонує на 

лекційних заняттях із загальної методики ознайомити студентів зі змістом 

таких понять, як «проектна діяльність», «метод проектів», типологією 

проектів, вимогами до їх створення, способами організації роботи над 

проектами з математики, прийомами організації дослідницької діяльності 

учнів у межах навчального проекту тощо. На практичних заняттях дібрати 

теми, сформулювати проектну проблему валеологічного змісту, яка була б 

близькою і цікавою для учнів та розробити навчальні проекти зі шкільного 

курсу математики. Для прикладу наводиться фрагмент презентації 

навчального проекту на тему «Математика та вітаміни» розробленого у 

програмі AutoPlayMediaStudio8.0.7.0. 

Вивчення курсу «Методика навчання математики» забезпечує 

методичну підготовку майбутніх учителів математики, яка має містити всі 

компоненти їхньої майбутньої педагогічної діяльності: знання (спеціальні, 

психолого-педагогічні, конкретно-методичні тощо), способи діяльності 

вчителя математики, певне бачення себе в такій діяльності, а також досвід 

творчої діяльності в теорії і практиці навчання математики. Важливу роль у 

цьому відіграють форми, методи та засоби навчання, сучасні інноваційні 

технології, прикладна і професійна спрямованість навчання. 

Таким чином, невпинне зростання наукової інформації, особливості 

розвитку сучасного суспільства та його економіки, піднесення соціальної 

ролі особистості та інтелектуалізації її праці, швидка зміна технологій 

потребують від вищих закладів освіти України забезпечення якісно нового 

рівня навчально-виховного процесу. Саме тому, методична підготовка 

майбутніх вчителів математики передбачає не лише засвоєння певного 
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обсягу знань, а вироблення вміння користуватися ними, опанування 

методом видобування нових знань, формування фахових компетентностей, 

необхідних для успішної самореалізації у житті, подальшому навчанні та 

професійній діяльності. 

Перспективи подальших досліджень пов’язуємо з інтерактивним 

навчанням майбутніх учителів математики, зокрема з розробкою кейс-

технологій для кожного модуля курсу «Методика навчання математики». 
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УДК 613:378.03 

Юлія Бойко 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ТА АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ 

«УСТАНОВКА ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ» 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ 

 

Важливим для окресленої проблеми є визначення сутнісних 

характеристик установки до здорового способу життя, як до професійної 

цінності, що і стало метою написання даної статті. У статті 

проводиться аналіз психолого-педагогічної літератури та досліджень 

науковців, які вивчали та аналізували сутність наукових понять: 

«цінність», «ціннісне ставлення», «ціннісні орієнтації» та їх взаємозв’язок 

з поняттями «установка», «аксіологічна установка», які є ключовими 

термінами даної статті. Визначається актуальність розробки 

аксіологічного напряму у дослідженні здорового способу життя. У 

висновках, на основі аналітичного огляду змісту наведених визначень, 

виділені суттєві ознаки досліджуваних понять та окреслені перспективи 

подальших досліджень.  

Ключові слова: здоров’я, спосіб життя, здоровий спосіб життя, 

цінність, ціннісні установки.  

 

Важной проблемой, которая рассматривается в статье есть 

определение сущностных характеристик установки на здоровый образ 

жизни, как профессиональной ценности. В статье проводится анализ 

психолого-педагогической литературы и исследований ученых, изучавших 

сущность научных понятий: «ценность», «ценностная установка», 

«здоровье», «образ жизни», «здоровый образ жизни» с позиции 

педагогической аксиологии. Определяется актуальность разработки 

аксиологического направления в исследовании здорового образа жизни. В 

выводах, на основе аналитического обзора содержания приведенных 

определений, выделены существенные признаки исследуемых понятий и 

намечены перспективы дальнейших исследований.  

Ключевые слова: здоровье, образ жизни, здоровый образ жизни, 

ценность, ценностные установки. 

 

The thesis has presented a theoretical synthesis and grounded a new 

approach to the formation of axiological aims to a healthy lifestyle in the 

university students. The urgency of the topic has been proved and the state of the 

problem’s development has been analyzed. The paper analyzes the psychological 

and educational literature and research scientists who have studied and analyzed 

the nature of scientific concepts «health», «lifestyle», «healthy lifestyle» from the 

standpoint of teaching of values. Determine the urgency of developing axiological 
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direction in the study of a healthy lifestyle. In conclusion, based on desk review 

of the content of the definitions, highlighted the essential features of the studied 

concepts and outlines the prospects for further research.  

Key words: health, lifestyle, value, axiological aims, a healthy lifestyle, the 

model of the formation of axiological aims to a healthy lifestyle of the university 

students, pedagogical conditions, values.  

 

У сучасній педагогічній теорії та практиці проблема формування 

здоров’я та здорового способу життя займає одне з пріоритетних місць. 

Вона потрапляє в два смислових контексти педагогіки: перший ‒ 

формування здорової особистості, другий ‒ розвиток її індивідуальності, 

виділених як пріоритети державної політики в галузі освіти. Посилення 

акцентів на особистісну орієнтованість освіти, спонукають розвиток 

наукових знань і педагогічної практики до формування здорового способу 

життя, хоча вони нівелюють в цьому процесі індивідуальність до 

усереднених форм життєдіяльності, що не сприяє адекватному вирішенню 

означеної проблеми. 

Залучення майбутнього педагога до здорового способу життя - одне з 

найголовніших завдань реформування й удосконалення системи освіти, і 

поліпшення підготовки педагогічних кадрів. Вчитель з послабленим станом 

здоров’я навіть при достатньо високій дидактичній підготовці не може 

виконувати свій професійний обов’язок на належному рівні. Розробка 

аксіологічного напряму у дослідженні здорового способу життя 

майбутнього вчителя особливо актуальна в умовах кризи культури і 

суспільства, яка склалася в сучасній Україні.  

Здоровий спосіб життя студенту не можна нав’язати ззовні. Він має 

можливість вибору значущих для себе форм життєдіяльності і типу 

поведінки. Маючи своє ставлення до цінності «здоровий спосіб життя», 

кожний студент формує свій взірець дій і мислення.  

Важливим для окресленої проблеми представляється визначення 

сутнісних характеристик установки до здорового способу життя, як до 

професійної цінності, що і стало метою написання даної статті.  

Постає необхідність розкрити сутність та застосування понять 

«цінність», «ціннісне ставлення», «ціннісні орієнтації» та їх взаємозв’язок з 

поняттями «установка», «аксіологічна установка», які є ключовими 

термінами даної статті.  

У дослідженнях психологів Л. Божович, В. Водзинської, О. Леонтьєва, 

В. Мясищева, С. Рубінштейна, Д. Узнадзе розглянуто психофізіологічні 

механізми формування ціннісних орієнтацій через систему установок як 

ефективного способу дати навколишньому світу оцінку, тобто установка 

може визначити нашу відповідну реакцію. 
Цінність за своєю психологічною сутністю ототожнюють з 

категоріями «значущість» (Н. Добринін), «установка» (Д. Узнадзе), 
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«ставлення» (В. Мясищев), «особистісний сенс» (О. Леонтьєв). 
Цінність як аксіологічна категорія має багаторівневу структуру. 

Загальним, об’єднуючим є той факт, що цінності відображають світ людини, 
її культуру. Цінності можуть існувати як суб’єктивні утворення, що 
відображаються у свідомості людини. Діалектика даної аксіологічної 
категорії показує, що в історії розвитку суспільства вищою цінністю стає 
людина як особистість, як самоціль суспільного розвитку. 

Розглядаючи здоровий спосіб життя, як категорію, що належить до 
людських цінностей, ми наповнюємо його власним змістом, опираючись 
при цьому на аксіологічний підхід до проблеми формування. Сутність 
аксіологічного підходу до досліджуваної нами проблеми, полягає в його 
спрямованості на розумінні значень і на розвитку здатності студентів до 
осмислення феномена здорового способу життя та наділенню його змістом. 

Таким чином, у світлі аксіологічного підходу здоровий спосіб життя ‒ 
це історично сформована індивідуалізована цінність, що вимагає 
усвідомленого відношення до себе, як до мети й засобу збереження й 
зміцнення здоров’я людини, досягнення нею довголіття. 

Роль та вплив цінностей та ціннісних орієнтацій на становлення 
особистості висвітлено у працях Є. Барбіної, І. Беха, А. Богуш, 
М. Боришевського, В. Бутенка, І. Зязюна, Л. Крицької, Л. Ломако, 
Л. Савченко, Р. Скульського, В. Струманського, І. Тараненко, Л. Хомич та 
ін. Проблема формування, розвитку ціннісних орієнтацій в науково-
педагогічних дослідження розглядаються та аналізуються за різними 
напрямами: аксіологічним (О. Булинін, В. Гриньова, М. Нікандров, 
В. Повзун, А. Сєрий та ін.), діяльнісним (В. Анненков, Т. Брайченко, 
О. Вершловський, В. Воронцова, Н. Нікітіна, С. Новікова та ін.), 
особистісним (В. Дзюба, О. Медведенко та ін.), системним (Є. Андрієнко, 
І. Лушников, М. Ситникова, О. Ярмоленко та ін.). 

Цінності людини екстеріорізуются в її ціннісних орієнтаціях, в яких 
проявляється органічна єдність провідних інтересів особистості і суспільства. 
Саме така єдність дозволяє людині регулювати направленість її активності.  

Проаналізуємо сутність поняття «ціннісна орієнтація на здоровий 
спосіб життя». Під ціннісною орієнтацією особистості на здоровий спосіб 
життя О. Ігнатьєв розуміє таку установку особистості, яка визначає, 
спонукає і направляє її подальшу поведінку і діяльність на збереження і 
зміцнення свого здоров’я і здоров’я інших людей, надає цій діяльності 
особистісного смислу [9, с. 10]. 

Окремі дослідники визначають ціннісні орієнтації через ідеали, 
спрямування, цілі (Б. Ананьєв, В.  Аннєнков, В. Ольшевським Е. Соколов). 
Інші вчені визначають ціннісні орієнтації, як систему установок (І. Кон, 
Д. Узнадзе). «Орієнтації, спрямовані на будь-які соціальні цінності, 
називаються ціннісними орієнтаціями», ‒ зазначає І. Кон [11, с. 26]. На 
думку С. Новикової, ціннісні орієнтації виступають як соціальна 
властивість особистості, яка орієнтує індивіда на досягнення основних цілей 
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життєдіяльності, на активну участь у процесі засвоєння та відтворення 
матеріальних і духовних цінностей, в яких задовольняються вищі потреби 
людини. Нерідко ціннісні орієнтації визначаються як важливий елемент 
структури особистості, закріплений життєвим досвідом індивіда, всією 
сукупністю переживань, який дозволяє розрізняти значуще, суттєве для 
даної людини і незначуще, несуттєве [16, с. 291‒292].  

Отже, особливо значущим регулятором життєдіяльності й поведінки 
людини є цінності та ціннісні орієнтації. Вони виконують подвійну 
функцію: з одного боку, вони є елементами когнітивної структури 
особистості, з іншого боку – елементами її мотиваційно-потребової сфери, 
що спричинено двоїстим характером системи цінностей, які зумовлюються 
одночасно індивідуальним і соціальним досвідом. 

Так, Л. Божович, Б. Донов, М. Дьомін розглядають ціннісні орієнтації, 
як систему установок особистості, що забезпечують її діяльність і 
включають оцінку значущості предметів або явищ. У дослідженнях 
А. Здравомислова, В. Ядова дається визначення поняття ціннісних 
орієнтації, як системи установок, становлення яких зумовлюється життєвим 
досвідом особи, в яку включено рівні саморегуляції соціальної поведінки 
особистості, що є етапами усвідомлення особистістю системи цінностей, яка 
існує в суспільстві [8, с. 63].  

В. Дряпіка в своїй роботі зазначає, що ціннісна орієнтація спирається 
на певну систему установок, що є зв’язуючою ланкою між потребами особи 
та її мотивами. Вона стає перехідною властивістю цілісного суб’єкта, тому 
що потреба може втілюватись у різних мотивах. Якщо ж установка виступає 
як готовність до певних дій у відповідності до бажаних моделей про 
довершеність, то така установка набуває форми ідеалу [6].  

Ціннісна орієнтація є сукупністю прийнятих і усвідомлених 
особистістю цінностей, які виступають як соціально-психологічні 
утворення, що відображають в собі цілі, мотиви, ідеали, установки та інші 
світоглядні характеристики особистості. Відповідно до цього ціннісні 
орієнтації особистості розглядаються як елементи його соціально-
психологічної структури, що представляють собою систему цінностей, які 
відображають її життєві і навчальні цілі, які є для неї найбільш важливим і 
особистісним змістом.  

Відповідно до цього ціннісна орієнтація майбутнього вчителя на 
здоровий спосіб життя розглядається як особистісне утворення, яке включає 
стійкі уявлення про здоровий спосіб життя як цінності, а також передбачає 
їх оцінку з позиції особистісної значущості, прояв дбайливого ставлення до 
свого здоров’я та здоров’я оточуючих, здійснення лінії поведінки, що 
ґрунтується на пріоритеті здоров’я. 

Ціннісні орієнтації виражають внутрішній світ особистості, 
виконуючи організуючу, спрямовуючу, регулюючу поведінку. Вони 
прописують особистості певні норми, правила, принципи поведінки, що 
відповідають тому соціальному оточенню, в якому протікає 
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життєдіяльність. Ціннісні орієнтації визначають сприйняття особистістю 
соціальної ситуації і вибір дій, вони пов’язані з установками особистості, 
адже й ті й інші виникають на основі потреб і конкретних ситуацій; 
взаємовідносини між особистістю і суспільством регулюються за 
допомогою як установок, так і ціннісних орієнтацій, установки виступають 
у якості конкретної форми існування й прояву ціннісних орієнтацій.  

Однак між ними існують і відмінності: якщо установка конкретно-
предметна, спрямована на визначений об’єкт, то система ціннісних 
орієнтацій виявляє загальне ставлення особистості до всього кола об’єктів, 
з якими вона стикається в процесі життя; якщо ціннісні орієнтації 
сформувались у процесі взаємодії з тими чи іншими сторонами дійсності, із 
системою знань, інформації, норм і спрямовані на вироблення поведінки, то 
установки – це лише більш стійка, відносно вужча частина системи 
ціннісних переваг, спрямована на об’єкт у визначеній ситуації, а орієнтація – 
загальне спрямування суб’єкта на види соціальних цінностей. Отже, 
ціннісні орієнтації особистості – особистісні вибори ідеалів, особистісна 
спрямованість на світ цінностей, побудова їхньої індивідуальної ієрархії, 
включення їх у цілі і мотиви життєдіяльності. Ціннісні установки 
особистості ‒ це цілеспрямований вплив соціуму на формування освітньої 
орієнтації особистості. 

Теоретичний аналіз наукової літератури свідчить про те, що цінності 
й ціннісні орієнтації, впливаючи на ситуативні мотиви особистості, її 
свідомість та підсвідомість, є базисом для формування життєвої позиції. 
Ціннісні орієнтації здатні визначати спрямованість діяльності, інтелекту, що 
зумовлює важливість формування стійких ціннісних орієнтацій для 
професійного становлення майбутніх педагогів [1, с. 10]. 

Однак для учителя як, професіонала, ціннісні орієнтації, належні 
йому, повинні характеризуватися професійною направленістю. І в плані 
професійного становлення і росту майбутнього спеціаліста назріває 
необхідність формування у нього професійно-ціннісних орієнтацій. 

Як і категорія «цінності», поняття «ціннісні орієнтації» також не має 
єдиного визначення. Звернемо увагу на те, що розробка концепту «ціннісні 
орієнтації» пов’язана з діяльнісним аспектом цінностей. Так, в 
«Українському педагогічному словникові» С. Гончаренка, ціннісні орієнтації 
трактуються як «вибіркова, відносно стійка система спрямованості інтересів 
і потреб особистості, зорієнтована на певний аспект соціальних цінностей. 
Ціннісні орієнтації форсуються в процесі соціального розвитку індивіда, 
його участі в трудовому житті. Виховання людини можна розглядати як 
керування становленням або зміною ціннісних орієнтацій» [5, с. 357]. 

Відповідно ціннісні орієнтації педагога визначаємо як систему 
стійких відношень особистості до педагогічної праці, що формуються на 
основі усвідомлених педагогічних цінностей і втілюються в професійній 
діяльності, визначаючи її змістове наповнення і шляхи досягнення 
професійних цілей. 
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В результаті теоретичного дослідження проблеми Л. Києлев’яйнен 
вдалося сформулювати визначення ціннісного ставлення до здорового 
способу життя, яке передбачає усвідомлення людиною здоров’я як цінності 
життя, осмислення власних дій, внутрішніх станів, почуттів і вироблення на 
цій основі здоров’язберігаючих переконань, установок, способів поведінки, 
орієнтованих на активну фізкультурно-оздоровчу діяльність [10, с. 14]. 

Ціннісне ставлення студента до здорового способу життя представляє 
єдність об’єктивного і суб’єктивного змісту. Об’єктивний стан особистості 
студента і майбутнього педагога є основою його продуманої вибіркової 
спрямованості на цінності здорового способу життя, в якій виявляються 
усвідомленість, емоційність і інтелектуально-вольова активність 
особистості, стимулюючі соціальну та професійно-педагогічну активність. 
Суб’єктивний компонент в формуванні ціннісного ставлення О. Плаксіна 
вбачає в трансформації структурних складових здорового способу життя, 
переході суспільно значущих цінностей в особистісні, реалізацію їх в 
діяльності студента. Ставши особистісно значущими, цінності виступають 
в якості внутрішніх регуляторів діяльності студента [14]. 

Ціннісне ставлення до здоров’я є складним психічним 
новоутворенням особистості, що характеризується сформованістю знань і 
уявлень про здоров’я як про цінність, позитивною валеологічною 
активністю, усвідомленим ставленням до здоров’я, термінальним 
характером цінності здоров’я, сформованістю умінь і навичок збереження 
та зміцнення здоров’я. 

Опираючись на основні положення філософської теорії цінності, ми 
пропонуємо вважати здоровий спосіб життя однією з людських цінностей 
на таких підставах: по-перше, здоровий спосіб життя є орієнтиром, ідеалом, 
до якого має прагнути людина, що бажає зберегти й зміцнити своє здоров’я; 
по-друге, він служить засобом формування, зміцнення й збереження 
здоров’я; по-третє, здоровий спосіб життя ‒ це мета, здійснення якої 
дозволяє людині відмовитися від шкідливих звичок, підвищити соціальну 
активність і соціальний статус, реалізувати потреби в самоактуалізації, 
досягти високої працездатності й раціональної організації всієї 
життєдіяльності; по-четверте, здоровий спосіб життя наділений змістом, 
завдяки чому наповнюється змістом і життя людини, що максимально 
наближається до реалізації його принципів. 

Докладно розглянувши категорії цінності, ціннісних орієнтацій та 
ціннісного ставлення, що склалися в науці на основі філософської теорії 
цінності й психологічної концепції суб’єктивного відношення, ми 
звертаємося до поняття аксіологічних установок.  

На думку вчених, важливість установки для людини визначається 
трьома чинниками. Один із них ‒ власні інтереси: чим вище зацікавленість 
людини, тим важливіше установка. Другий ‒ соціальна ідентифікація: чим 
сильніше група, до якої належить людина, дотримується даної установки, 
тим вона важливіше. Третій ‒ важливість установки визначається ціннісною 
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релевантністю: чим тісніше установка пов’язана з особистісними 
цінностями людини, тим вища її важливість.  

Отже, взаємозв’язок установки з основними соціальними й 
індивідуальними потребами і цінностями підвищує її важливість. 

Термін «установка» введено до наукового обігу в соціології завдяки 
спільній праці американських соціологів У. Томаса і Ф. Знанецького. 
Загальнопсихологічна теорія установки на основі чисельних 
експериментальних досліджень розроблена Д. Узнадзе.  

Д. Узнадзе розглядав установку як особливий стан єдності 
внутрішнього (потреба суб’єкта) і зовнішнього (ситуації задоволення 
(потреби). Установка вважається основою активізації, а поведінка ‒ 
реалізацією лежить в її основі [17]. 

В. Мясищев в якості внутрішнього поведінкового регулятора розглядав 
ставлення людини, як стан, що передує її вчинкам не тільки в природних, а 
й в соціальних ситуаціях. Це свого роду ціннісні установки [12]. 

Сутність ціннісної установки можна інтерпретувати з позиції теорії 
функціональних систем П. Анохіна. Функціональні системи виступають, як 
складні одиниці інтегративної діяльності організму. Динамічно і системно 
організована активність різних елементів, забезпечує досягнення 
необхідного результату. Ціннісну установку можна назвати динамічною 
функціональною системою, що регулює поведінку особистості по 
відношенню до об’єкта. Регулююча функція ціннісної установки ‒ це її 
зв’язок з «власним» для даної установки об’єктом (явища, інтереси, 
процеси, захоплення) [3].  

Аналіз змістовних характеристик ґрунтується на уявленні про 
ієрархічність рівневої природі установки (А. Асмолов). Відповідно до цієї 
концепції, в залежності від співвідношення різних форм установок з 
об’єктивними факторами та структурними моментами діяльності слід 
виділяти різні рівні установки: смислова яка виявляється в діяльності 
ставленні особистості до об’єктів, що мають для неї особистісний сенс; 
цільова як стабілізатор дії, викликаного конкретною метою; операційна як 
готовність до здійснення дій, заснованих на минулому досвіді та поведінці 
в подібних ситуаціях. Установка ‒ це готовність людини до певної дії або до 
певного сприйняття навколишньої дійсності. Установка формується на 
основі мотивації під безпосередньою корекцією системи цінностей, тому 
одні й ті ж мотиви у різних людей можуть дати початок різним установкам, 
залежних від системи цінностей індивідуума. 

Ставлення до здоров’я іноді позначають терміном «валеоустановка». 
Однак, якщо поняття «установка» застосовувати в тому вихідному сенсі, 
який воно набуло в класичних експериментах Д. Узнадзе, то мова йде про 
«цілісний стан суб’єкта», який не є свідомим, але представляє «своєрідну 
тенденцію до певних змістів свідомості» [18]. Тут має місце не просто 
певний зміст психічного життя, а «момент його динамічної визначеності», 
тобто спрямованості на певну активність. Відповідно, валеоустановка 
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визначає особистість в її спрямованості на підтримку здоров’я і подолання 
хвороби; вона характеризується готовністю до певного способу сприйняття, 
ставлення і реагування в ситуаціях, які зачіпають здоров’я суб’єкта. 

Як вказує В. Мясищев, установка (динамічний стереотип) повністю 
визначається минулим досвідом. «Свідоме ставлення, виростаючи з 
минулого орієнтується на перспективи майбутнього. Тому ні зі 
стереотипом, ні з установкою його ототожнювати не можна» [13, с. 32].  

В. Буторін розводить поняття «установка» і «ставлення», так як під 
установкою він розумів готовність до дії, а ставлення як вибірковість, 
тяжіння або відштовхування [4, с. 83]. 

Аналіз наукових праць вищезазначених авторів дав можливість 
сформулювати поняття «установка», під якою розуміємо цілісний 
динамічний стан суб’єкта у вигляді схильності до сприйняття майбутніх 
подій, яке обумовлюється двома факторами: потребою суб’єкта і 
відповідною об’єктивною ситуацією». 

Виступаючи як готовність до дії, установка забезпечує стійкий 
цілеспрямований характер перебігу відповідної діяльності, служить 
основою доцільної виборчої активності людини. 

Традиція вивчення ціннісної установки склалася також й у західній 
соціальній психології й соціології, де для її позначення використався термін 
«аттитюд» [7, с. 54]. 

Уперше це поняття було уведено в соціально-психологічну 
термінологію американськими вченими У. Томасом і Ф. Знанецким у 1918 
році, які визначили аттитюд як «психологічне переживання індивідом 
цінності, значення, змісту соціального об’єкта» або як «стан свідомості 
індивіда щодо деякої соціальної цінності» [15].  

Основні ознаки установки або аттитюда: соціальний характер 
об’єктів, з якими пов’язані ставлення та поведінка людини, усвідомленість 
і емоційний компонент цих відносин, регулятивна роль ціннісної установки. 
Соціальні об’єкти розуміються, в даному випадку, в самому широкому сенсі: 
інститути суспільства, держави, явища, події, процеси, норми особистості 
[20]. 

Згідно Адлеру, стиль життя особистості найбільш чітко проявляється 
в її установках і поведінці, направлених на вирішення трьох основних 
життєвих завдань: робота, дружба і любов. Спираючись на оцінку ступеня 
вираженості соціального інтересу і ступеня активності по відношенню до 
цих трьох задач, Адлер розрізняв чотири основні типи установок, супутніх 
стилю життя: керуючий, який одержує, уникаючий і соціально-корисний 
типи [19]. 

У наступні роки вживали численні спроби подальшого опису 

властивостей і структури ціннісної установки. Зокрема, М. Рокич 

висловлював ідею одночасного існування двох аттитюдов: на об’єкт і на 

ситуацію, які можуть «включатися» поперемінно.  

Таким чином, існують два взаємопов’язаних види суб’єктивного 
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ставлення до здоров’я: усвідомлене (свідоме) і неусвідомлене (установка).   

З точки зору значущості для суспільства і особистості окремі ціннісні 

установки займають нерівноправне становище, утворюють ієрархію. Цей 

факт відбитий в диспозиційній концепції регуляції поведінки особистості 

В. Ядова, який запропонував об’єднати різні регулятори, які діють у різних 

соціальних сферах. Ієрархія диспозицій, тобто психологічних станів 

готовності до певних поведінкових дій, в свою чергу визначається ієрархією 

потреб і ієрархією ситуацій, в яких ці потреби реалізуються, ступенем 

включеності в систему соціальних відносин. В. Отрут виділяє чотири рівні 

диспозицій. Перший рівень диспозицій складають елементарні фіксовані 

установки. Вони формуються на основі елементарних потреб в самих 

найпростіших «предметних» ситуаціях. Другий рівень ‒ визначає складнішу 

диспозицію, при якій соціально фіксовані установки формуються в малих 

групах на основі потреби в спілкуванні і висловлюють певне відношення 

особистості до соціальних об’єктів на цьому рівні. Третій рівень 

визначається такими диспозиціями, в яких фіксується загальна 

спрямованість інтересів особистості (базові соціальні установки), стосовно 

конкретної сфери соціальної активності (робота, область інтересів, 

дозвілля). Четвертий рівень диспозицій утворюється системою ціннісних 

орієнтацій особистості, виражає її ставлення до цілей життєдіяльності, до 

засобів досягнення цих цілей, що визначаються загальними соціальними, 

економічними, політичними, ідеологічними умовами існування суспільства. 

Для кожного індивіда існує суб’єктивне підпорядкування ціннісних 

установок, яке не завжди збігається з суспільно прийнятою ієрархією. 

Зустріч потреби і ситуації (умови) формують установку або диспозицію. 

Набір диспозицій утворюють ієрархію [2, с. 297‒295]. 

Визначення рівнів регуляції соціального поводження особистості 

здійснюється на підставі схеми Д. Узнадзе, де установка виникає при 

наявність певної потреби з одного боку, і ситуації задоволення цієї потреби ‒ 

з іншого [2, с. 295].  

Описуючи ціннісні установки, ми використовували одну з трьох 

характеристик, які варто вивчити як абетку установок: афект (почуття), 

поведінка (намір) і пізнання (думки). 

На силу зв’язку «установка ‒ поведінка» впливають численні 

чинники. Це й аспекти ситуації, наприклад, функціонування соціальних 

норм і тиск часу; аспекти самих установок, наприклад, їхня сила, важливість 

і доступність; особистісні аспекти, наприклад, самоконтроль. 

Сильні установки не тільки впливають на поведінку, вони також 

більш стійкі до змін, більш стабільні в часі і впливають на різні аспекти 

соціального пізнання. При цьому, чим важливішою є та чи інша установка, 

тим більше людина використовує її для обробки інформації, прийняття 

рішень і в процесі здійснення певних дій. 

Для того, щоб вести здоровий спосіб життя необхідно створити 
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установку на здоровий спосіб життя та знати механізми формування 

аксіологічних установок студентів.  

Отже, аналіз праць науковців, дозволив обґрунтувати термін 

«аксіологічна установка на здоровий спосіб життя», під якою розуміємо 

сукупність компонентів, що відображають спосіб життя особистості 

відповідно до її знань, інтересів, мотивів, потреб, прагнень в забезпеченні 

позитивної валеологічної активності, усвідомленого ставлення до здоров’я, 

сформованістю умінь і навичок збереження і зміцнення здоров’я, що 

сприяють тривалим позитивним змінам поведінки. 

Осмислення двох родинних понять ‒ суб’єктивного ставлення й 

ціннісної установки, дозволяє зробити висновок про те, що дані категорії 

дійсно є спорідненими на таких підставах: по-перше, в основі обох лежать 

потреби; по-друге, обидва виступають спонукальною силою, що направляє 

й організовує активність людини. Однак, ці поняття невірно було б 

розглядати як ідентичні, тому що вони мають ряд відмінностей: 

по-перше, на психологічному підґрунті ведучим є емоційно-вольовий 

компонент, а в структурі аксіологічної установки найбільш вагома роль 

когнітивного й поведінкового компонентів; 

по-друге, аксіологічні установки запозичуються й некритично 

засвоюються під впливом інших людей, засобів масової комунікації, 

культури, тоді як психологічне ставлення формується як вагоме, особисто 

пережите, глибоко емоційне явище, що виникає з індивідуальних станів 

людини; по-третє, аксіологічні установки формуються тільки стосовно до 

соціально значимих об’єктів, сфера ж дій особистості на основі відносин 

практично безмежна.  
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УДК 378.14 

Тетяна Вакалюк  

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ 

ІНФОРМАТИКИ 

 

У статті наведено особливості та специфіку підготовки бакалаврів 

інформатики. На прикладі освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів інформатики уточнено особливості підготовки фахівців 

зазначеної спеціальності. Окреслено цілі та завдання системи вищої освіти 

у напрямку підготовки бакалаврів інформатики, а також визначено 

специфіку навчання бакалаврів інформатики з педагогічної точки зору. 

Наведено ряд законодавчих документів, на основі яких здійснюється 

підготовка бакалаврів інформатики.  

Ключові слова: бакалаври інформатики, підготовка, підготовка 

бакалаврів інформатики, особливості, специфіка, хмарні технології, 

змішане навчання, хмаро орієнтоване навчальне середовище. 

 

В статье приведены особенности и специфику подготовки 

бакалавров информатики. На примере образовательно-профессиональной 

программы подготовки бакалавров информатики уточнены особенности 

подготовки специалистов указанной специальности. Определены цели и 

задачи системы высшего образования по направлению подготовки 

бакалавров информатики, а также определена специфика обучения 

бакалавров информатики с педагогической точки зрения. Приведен ряд 

законодательных документов, на основе которых осуществляется 

подготовка бакалавров информатики. 

Ключевые слова: бакалавры информатики, подготовка, подготовка 

бакалавров информатики, особенности, специфика, облачные технологии, 

смешанное обучение, облако ориентированная учебная среда. 

 

The article presents the peculiarities and specifics of the preparation of 

bachelor of computer science. On the example of the educational and professional 

program of preparation of bachelors of computer science the specifics of training 

specialists of the specified specialty are specified. The goals and tasks of the 

higher education system in the direction of preparation of bachelors of 

informatics are outlined, as well as the specifics of the training of bachelors of 

informatics from the pedagogical point of view are determined. A number of 

legislative documents are presented, on the basis of which the preparation of 

bachelors of informatics is carried out. It is determined that realization of mixed 

learning is possible with the use of cloud technologies, namely the design of a 



 

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 16, 2017 
 

 

29 

model and the development of a method for the use of cloud-oriented learning 

environment for the preparation of bachelors of computer science. 

Key words: bachelor of computer science, preparation, preparation of 

bachelors of computer science, features, specifics, cloud technologies, mixed 

learning, cloud-oriented learning environment. 

 

В умовах реформування системи вищої освіти важливого значення 

набуває проблема підготовки висококваліфікованих фахівців різних 

спеціальностей, у тому числі й бакалаврів інформатики. Власне процес 

реформування вищої школи викликаний стрімким розвитком інформаційно-

комунікаційних технологій у ХХІ столітті. А оскільки вища освіта є 

стратегічним ресурсом зміцнення держави та її конкурентоспроможності у 

світі, то інформатизація освіти вцілому (як вищої, так і загальноосвітньої), 

унормування її у відповідності до міжнародних стандартів та вимог 

сучасності є, безсумнівно, завданням першочергового значення [1].  

Проблеми підготовки фахівців з інформаційних технологій 

досліджували у своїх наукових працях такі науковці, як Т. Вдовичин, 

А. Власюк, М. Жалдак, У. Когут, Н. Морзе, З. Сейдаметова, С. Семеріков, 

Я. Сікора, О. Спірін, Ю. Триус та ін. 

З огляду на вище зазначене метою статті є огляд особливостей та 

специфіки підготовки бакалаврів інформатики. 

Як зазначають науковці, важливим у підготовці бакалаврів 

інформатики є не лише належна організація власне навчально-виховного 

процесу, а й ефективна взаємодія всіх суб’єктів навчання, що не можливе 

без врахування педагогічних умов освітнього процесу [3].  

Запровадження усіх урядових програм в галузі освіти спрямоване «на 

досягнення нової якості освіти на сучасному етапі формування 

інформаційного суспільства, удосконалення науково-методичного і 

матеріально-технічного забезпечення процесу інформатизації, реформування 

і розвиток інформаційного середовища навчання, поліпшення якості засобів 

ІКТ для загальноосвітніх навчальних закладів, підвищення загального рівня 

е-навчання» [4]. 

Завдяки зростанню популярності використання хмарних технологій, 

для усіх навчальних закладів з’являється багато можливостей управління 

навчально-виховним процесом. Освітня платформа на основі хмаро 

орієнтованих технологій дозволяла б ефективно застосовувати наявні 

ресурси ВНЗ, а студентам надавалася б можливість використовувати 

сучасні технології на практиці [5]. Створення та використання хмаро 

орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів 

інформатики забезпечить такі безперечні переваги [7]: економія коштів на 

придбання ліцензійного і не тільки програмного забезпечення; зниження 

потреби в приміщеннях, які спеціально облаштовані; виконання різних 

видів навчальної роботи, контролю і оцінювання знань online; поєднання 
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традиційних форм навчання з автоматизованими; конфіденційність даних 

суб’єктів системи; наявність функції реалізації механізму зворотного 

зв’язку; наявність таких функцій середовища: контролюючої, навчальної, 

розвивальної, вихованої, стимулювально-мотиваційної, систематизуючи-

регулятивної; єдина цілісна система моніторингу начальних досягнень 

бакалаврів інформатики; дистанційне спілкування суб’єктів навчального 

процесу, не порушуючи їх особистісний простір; дистанційне інформування 

суб’єктів навчального процесу; економія пам’яті комп’ютера; антивірусна 

безпека освітнього середовища; відкритість навчального середовища для 

викладачів та студентів [7]. 

Для того, щоб спроектувати хмаро орієнтоване навчальне середовище 

для підготовки бакалаврів інформатики, варто окреслити цілі та завдання 

системи вищої освіти у напрямку підготовки бакалаврів інформатики, а 

також визначити специфіку навчання бакалаврів інформатики з 

педагогічної точки зору. 

Підготовка бакалаврів інформатики здійснюється на основі ряду 

законодавчих документів: 

1) Закон України «Про вищу освіту», 

2) Положення «Про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах»  

3) Національна доктрина розвитку освіти в Україні (ХХІ століття) 

4) Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік напрямів, за 

якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» [3].  

Зазначимо, що на основі вищезазначених документів робочою групою 

вищого навчального закладу створюється освітньо-професійна програма 

підготовки бакалаврів інформатики.  

Метою програми підготовки є набуття професійної кваліфікації для 

викладацької, навчально-виховної, методичної і організаційної діяльності 

[9].  

Освітньо-професійна програма «є галузевим нормативним документом, 

у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні 

форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й 

рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня певного напрямку» [10, с. 5]. 

Згідно опису освітньо-професійної програми [9], бакалавр напряму 

підготовки «Інформатика» отримує кваліфікацію бакалавр середньої освіти 

(Інформатика). Вчитель інформатики.  

Освітньо-професійна програма для напряму підготовки середня освіта 

(Інформатика) передбачає такі цикли підготовки: загальної та професійної 

підготовки, практику та державну атестацію. 

Цикл загальної підготовки бакалаврів зазначеної спеціальності 

містить нормативну та варіативну частини. Щодо дисциплін нормативної 
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частини, то саме тут у випускника мають сформуватись філософські та 

політичні погляди, його знання історії та культури України, різних розділів 

математики (математичного аналізу, алгебри, геометрії, теорії ймовірностей 

тощо), національної та іноземної мови, правила поведінки у суспільстві та у 

надзвичайних ситуаціях. Варіативна частина поділяється на два блоки: блок 

дисциплін за вибором університету та за вибором студента. 

У блоці за вибором університету студенти мають здобути основні 

знання із основ медичних знань, екології, фізики, основ мікроелектроніки а 

також із деяких спеціальних дисциплін: методів оптимізації та дослідження 

операцій, алгоритмів та структур даних, основ комп’ютерної графіки тощо. 

Дисципліни вільного вибору студента містять ряд дисциплін, які 

студент може сам обрати для вивчення, на яких базуватиметься зростання 

майбутнього фахівця. Для прикладу наведемо фрагмент освітньо-

професійної програми, який містить перелік дисциплін загальної підготовки 

варіативної частини вільного вибору студента (див. табл. 1).  

Таблиця 1 

Фрагмент освітньо-професійної програми 
 

1. Цикл загальної підготовки 

1.2.Варіативна частина 

1.2.1 Дисципліни вільного вибору студента 

Дисципліни вільного вибору студента для 

Блоку 1 
Дисципліни вільного вибору студента для 

Блоку 2 

Програмне забезпечення обчислювальних 

систем 
Комп’ютерні технології в тестуванні 

Операційні системи та системне 

програмування  
Основи педагогічних вимірювань 

Захист інформації в комп’ютерних 

системах 
Захист інформаційних ресурсів 

Бази даних Конструювання тестів 

Системи штучного інтелекту 
Математично-статистичні методи в 

педагогічних вимірюваннях 

Web-технології та web-дизайн Прикладна статистика 

Аналіз даних 
Основи зовнішнього-незалежного 

оцінювання 

Технології створення дистанційного 

курсу 

Соціальні і професійні питання 

інформатики 

Java-програмування Web-програмування 

Функціональне та логічне програмування  Технології програмування 

Основи економічної теорії  Культурологія 

Правознавство Релігієзнавство 
 

У підготовці бакалаврів інформатики фундаментальним є 

професійний цикл дисциплін, який забезпечує можливість вивчення  

студентами професійно орієнтованих дисциплін, що є, в свою чергу, 

основою, на якій базується подальше професійне зростання майбутнього 

фахівця. 
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Для прикладу наведемо фрагмент освітньо-професійної програми, 

який містить перелік дисциплін професійного циклу (див. табл. 2).  

Таблиця 2 

Фрагмент освітньо-професійної програми 
 

2. Цикл професійної підготовки 

2.1. Нормативна (обов’язкова) частина 

1 Психологія 

2 Педагогіка та історія педагогіки 

3 Інформаційно-комунікаційні технології 

4 Методика навчання інформатики 

5 Програмування 

6 Курсова робота з програмування 

7 Курсова робота з інформаційно-комунікаційних технологій 

8 Курсова робота з педагогіки, психології та методики навчання інформатики 

2.1. Варіативна частина 

Дисципліни самостійного вибору університету 

9 Основи наукових досліджень 

10 Математична логіка та теорія алгоритмів 

11 Комп’ютерні мережі та Інтернет 

12 Комп’ютерна дискретна математика 

13 Методи обчислень 

14 Вступ до спеціальності 

Дисципліни вільного вибору студента 

Дисципліни вільного вибору студента для 

Блоку 1 

Дисципліни вільного вибору студента 

для Блоку 2 

1 Вибрані питання комп’ютерної інженерії 
Вибрані питання інформаційних 

технологій 

2 Проблеми сучасної інформатики 
Вибрані питання педагогічних 

технологій 

3 
Моделювання соціально-економічних 

процесів 

Проектування систем штучного 

інтелекту 

4 
Алгоритми та технології паралельних 

обчислень 
Паралельне програмування 

5 
Архітектура комп’ютера та конфігурація 

комп’ютерних систем 
Програмування комп’ютерної графіки 

 

Усі студенти, які навчаються за зазначеною освітньо-професійною 

програмою мають пройти декілька видів практики: неперервна психолого-

педагогічна, педагогічна, обчислювальна, інформаційно-технологічна, 

практика з виготовлення мультимедійних програмних засобів. Останні дві з 

перелічених видів практики передбачають створення студентами спільних 

проектів у команді, що є аналогом при реалізації більших проектів у фірмах, 

які займаються розробкою програмного забезпечення. 

Освітньо-професійна програма загальні вимоги до випускників ВНЗ 

визначає у вигляді переліків компетентностей [9], фахові компетентності 

наведені у табл. 3.  
Таблиця 3 
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Фрагмент освітньо-професійної програми 
 

Спеціальні 
(фахові) 

1. Здатність взаємодіяти із своїми колегами, учнями, іншими 
партнерами в освіті. Це включає в себе здатність аналізувати складні 
ситуації, що стосуються людського навчання і розвитку в особливих 
контекстах; 
2. Здатність співпрацювати на місцевому, регіональному, 
національному, європейському і більш глобальному рівнях, 
включаючи розвиток відповідних професійних цінностей і здатності 
осмислювати практику та інші аспекти; а також розвивати здатності 
до рефлексії, включаючи спроможність аналізувати як власні, так й 
системи цінностей інших, розвиток і практику. 
3. Здатність до організації навчально-виховного процесу, добору 
форм, методів та засобів ефективної його організації, оцінювальних 
стратегій та розуміння теоретичних основ педагогіки та методики 
середньої освіти. 
4. Здатність створювати рівноправний і справедливий клімат, що 
сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-
економічного контексту. 
5. Здатність до використання математичних методів розробки та 
дослідження алгоритмів розв’язування задач у моделюванні об’єктів і 
процесів інформатизації та реалізації цих алгоритмів сучасними 
мовами програмування. 
6. Здатність до побудови та верифікації абстрактної архітектури 
комп’ютеризованої системи та знання апаратних платформ і 
програмних середовищ, що відповідають побудованій архітектурі. 
7. Здатність до проектування та моделювання програмного 
забезпечення комп’ютеризованих систем, реалізації методів 
планування життєвого циклу програмного забезпечення та 
розроблення моделі керування ресурсами. 
8. Здатність до створення концептуальної, логічної та фізичної 
моделей проектування систем керування базами даних. 
9. Здатність володіти моделями подання знань, методами добування 
та структурування знань, логічним виведенням для розроблення баз 
знань та інтелектуальних систем. 
10. Здатність проектування інформаційних WEB-ресурсів з 
інтеграцією зовнішніх даних і програмних продуктів, з 
використанням методів захисту інформації на основі знання основних 
протоколів Інтернет, моделі та структури Інтернет-серверів. 
11. Здатність розробляти проект локальної комп’ютерної мережі на 
основі стандартних протоколів і інтерфейсів, планувати мережну 
інфраструктуру, програмне та апаратне забезпечення, розробляти 
логічну та фізичну модель локальної комп’ютерної мережі, топологію 
структурованих кабельних систем, використовуючи методи захисту 
інформації. 
12. Здатність цифрового подання та обробки графічної, звукової та 
відео інформації, основ комп’ютерної графіки, проектування 
динамічних графічних об’єктів для програмних систем. 
13. Здатність ефективно застосовувати базові методики викладання 
інформатики, розробляти навчально-методичні матеріали, працювати 
з навчальними програмами. 

Як видно з наведених фрагментів освітньо-професійної програми, 
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бакалаври інформатики у процесі своєї фахової підготовки вивчають 

розробку програм різними мовами програмування, при цьому засвоюють 

методи проектування програм, вчаться створювати спільні проекти, 

працювати над ними в команді, вивчають технології програмування та 

багато іншого, що власне й відноситься до специфіки підготовки власне 

бакалаврів інформатики. 

За стандартами розробки освітньо-професійних програм та 

навчальних планів понад 60% матеріалу відводиться студентам для 

самостійного вивчення, що призводить до необхідності вести підготовку 

бакалаврів інформатики за допомогою змішаного навчання. Адже серед 

фундаментальних дисциплін для вивчення саме бакалаврами інформатики є 

дисципліни великі за обсягами матеріалу, необхідного для вивчення. 

Зазначимо, що реалізація змішаного навчання можлива з 

використанням хмарних технологій, а саме проектування моделі та розробка 

методики використання хмаро орієнтованого навчального середовища для 

підготовки бакалаврів інформатики.  

Проаналізувавши освітньо-професійну програму підготовки 

бакалаврів інформатики у вищих навчальних закладах, можна зробити 

висновок, що підготовку бакалаврів інформатики варто здійснювати з 

використанням хмаро орієнтованого навчального середовища.  
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УДК 378:78-051 

Петро Волошин 

 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ  

ДО НАВЧАННЯ МИСТЕЦТВУ СПІВУ 

 

У статті розглядаються важливі аспекти пов’язані з реалізацією 

індивідуальної творчості й високого рівня професійної майстерності 

музиканта у виконавській діяльності. Важливою умовою зростання рівня 

професійної підготовки майбутніх учителів музики є насамперед 

удосконалення вокальної підготовки через оновлення її змісту та 

упровадження в навчальний процес сучасних підходів та технологій. 

Особлива увага приділена аналізу специфічних вокальних здібностей дитини 

та фундаментальним розділам навчання вокалу (основи постановки 

дихання; опора звука; вокальна дикція; діапазон, сила, об’єм, яскравість; 

стиль, манера виконання). 

Ключові слова: професійна майстерність, виконавська діяльність, 

вокальна підготовка, постановка дихання, опора звука, вокальна дикція, 

вокальний діапазон, тембр, вокальна дикція, саморегуляція. 

 

В статье рассматриваются важные аспекты, повязанные с 

реализацией индивидуального творчества и высокого уровня 

профессионального мастерства музыканта в исполнительской 

деятельности. Важным условием повышения уровня профессиональной 

подготовки будущих учителей музыки является прежде всего 

усовершенствование вокальной подготовки через обновление ее 

содержания и внедрение в учебный процесс современных подходов и 

технологий. Особое внимание уделено анализу специфических вокальных 

способностей ребенка и фундаментальным разделам обучения вокалу 

(основы постановки дыхания; опора звука; вокальная дикция; диапазон, 

сила, объем, яркость; стиль, манера исполнения. 

Ключевые слова: профессиональное мастерство, исполнительская 

деятельность, вокальная подготовка, постановка дыхания, опора звука, 

вокальная дикция, вокальный диапазон, тембр, саморегуляция, стиль. 

 

The article examines important aspects associated with the implementation 

of individual creativity and high level of professional skill of the musician in 

performing activities. An important condition for improving the level of 

professional training of future music teachers is, first of all, the improvement of 

vocal preparation through updating its content and introducing modern 

approaches and technologies into the educational process. Particular attention is 

paid to the analysis of the specific vocal abilities of the child and the fundamental 

sections of vocal training (the fundamentals of breathing, sound support, vocal 
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diction, range, strength, volume, brightness, style, manner of performance. In 

front of contemporary music educational institutions of artistic direction there are 

complex tasks connected with realization of individual creativity and high level of 

professional skill of a musician in performing activity. The main task is to prepare 

graduates for performance at a high level of professionalism, to reveal the 

creative potential of the personality of the musician-performer, to ensure a high 

level of cooperation with other musicians. 

Key words: professional skill, performing activity, vocal preparation, 

breathing, sound support, vocal diction, vocal range, timbre, self-regulation, 

style. 

 

Побудова системи освіти в Україні, її корінне реформування 

засноване на відновленні інтелектуального і духовного потенціалу молоді. 

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ 

столітті вища освіта має забезпечити підготовку кваліфікованих 

спеціалістів, здатних до творчої праці.  

Перед сучасними музичними вищими навчальними закладами 

мистецького спрямування стоять складні завдання, пов’язані з реалізацією 

індивідуальної творчості й високого рівня професійної майстерності 

музиканта у виконавській діяльності. Головне завдання – підготовка 

випускників до виконавської діяльності на високому рівні професіоналізму, 

розкриття творчого потенціалу особистості музиканта-виконавця, 

забезпечення високого рівня співвиконавства з іншими музикантами. 

Важливою умовою зростання рівня професійної підготовки майбутніх 

учителів музики є насамперед удосконалення вокальної підготовки через 

оновлення її змісту та упровадження в навчальний процес сучасних підходів 

та технологій. Над даною проблемою працювали багато педагогів-

дослідників (І. Алієв, Л. Василенко, П. Гребенюк, В. Ємельянов, А. Іванов, 

І. Колодуб, Л. Масол, О. Маруфенко, Г. Панченко, О. Слєпцова, 

Ю. Юцевич). Але її ключові аспекти ще залишились недостатньо 

дослідженими. 

Для того, щоб виокремити шляхи удосконалення вокальної 

підготовки майбутнього учителя музики необхідно насамперед уточнити 

змістовий аспект цього поняття. Поняття «вокальна підготовка» включає в 

себе такі складові: підготовка зі спеціальності, накопичення суми 

спеціальних теоретичних знань і практичних навичок; поглиблене 

ознайомлення з методичними засадами і сучасними технологіями обраної 

спеціальності; формування професійних і моральних якостей особистості 

майбутнього вчителя музики. Це допоможе майбутньому учителю музики 

активно й творчо працювати в обраній ним музично-педагогічній сфері. А 

«вокальна підготовка», за визначенням вчених, [7] це вокально-

педагогічний процес вивчення історико-теоретичних й дидактичних основ 

вокальної педагогіки та виконавських умінь, що мають сприяти 
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формуванню необхідного обсягу знань і співацьких навичок у майбутній 

вокально-педагогічній діяльності студентів. 

Мета статті – визначити основні аспекти підготовки майбутнього 

вчителя до навчання мистецтву співу. Особлива увага звертається на 

початковий період  навчання вокалу, який спрямований на розкріпачення 

співака, на вдосконалення звука.  

Співацький голос не можна розвивати через проби і помилки. 

Закріплені помилки початкового етапу згодом бувають згубні. Не заклавши 

міцної основи, неможливо чекати співацьких успіхів. Якщо ж перші 

вокальні кроки встановлюють правильні нейром’язові координації, то 

подальший спів стає природним і більш керованим. 

Наявна вокально-методична література не лише спрямовує на успіх, 

допомагає у набутті вокальних навичок, але іноді й заважає. Проте все ж 

можна виявити в ній спільність. Адже є у різних авторів фрагменти істини 

у складних питаннях постановки голосу. Наше завдання – виявити їх, 

узагальнити і показати на живому прикладі. 

Кожному співакові, якщо враховувати його індивідуальні властивості, 

потрібно мати свій підручник, що, звичайно, неможливо. 

Тому, в першу чергу, ми маємо виявити індивідуальні вокальні 

здібності студента, що дозволить правильно дібрати вокальні вправи для 

розвитку основних вокально-технічних навичок, як: єдинорегістровий 

спосіб звукоутворення та висока позиція звука, нижньореберне-

діафрагматичне дихання, різноманітні види атаки звука з переважним 

використанням м’якої, відчуття опори звука та дихання, співацька 

артикуляція та чітка дикція, динаміка звука, що необхідна для художнього 

виконання музичної фрази, спів на legato, staccato. Для виховання 

виконавсько-технологічної культури студента, вироблення необхідних 

вокальних навичок, розвиток слухацької установки надасть можливість 

правильно дібрати репертуар відповідно до індивідуальних можливостей та 

художніх уподобань студента. Тобто, правильний добір вправ і репертуар 

сформує виконавсько-художню позицію студента, сформує професійні 

якості майбутнього вчителя музики. Це слугуватиме основою для: знань про 

особливості конкретного стилю і жанру; вироблення естетично-оцінних 

критеріїв та орієнтацій; формування звукового ідеалу, естетично-

художнього смаку, звукосмислового співацького мислення тощо. 

Окрім того, майбутньому вчителю музики потрібно не тільки 

професійно володіти власним голосом, а й вміти працювати з дитячими 

голосами. Важливість цього питання зумовлена тим, що: майбутні вчителі 

музики недостатньо обізнані щодо специфіки дитячого вокального 

виховання, вікових можливостей дитини; оволодіння механізмом співочого 

звукоутворення у шкільному віці є базою голосу майбутньої дорослої 

людини. У цьому плані роль учителя музики не тільки важлива, але й 

відповідальна. 
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Необхідність формування природного способу звукоутворення 

аргументується: особливостями психофізіологічного розвитку дитини, 

тобто їхніми віковим можливостями; задачами охорони дитячого голосу. 

Для того, щоб ефективно працювати з дитячими голосами 

майбутньому учителю необхідно, окрім того, знати специфічні вокальні 

здібності дитини: 

 анатомо-морфологічний розвиток звукоутворюючої системи на 

фоні росту всього організму дитини; 

 функціональне удосконалення центральних відділів мозку, що 

керують співочим процесом і всією системою оберненого зв’язку «голос – 

слух»; 

 накопичення вокальних навичок (організація співочого дихання, 

формування повноцінного резонуючого співочого звука, стабілізація 

положення гортані при зміні голосних і висоти тону, навичок правильної 

артикуляції); 

 удосконалення якостей звучання голосу (тембру, звукового й 

динамічного діапазонів, чистоти інтонування, рухомості голосу, чіткості 

дикції), які розглядаються з одного боку як результат зростання голосового 

апарату, а з  іншого – співочої діяльності; 

 розвиток музичного слуху, вокального слуху; 

 встановлення взаємозв’язку між слуховим сприйняттям звукового 

образу, вокально-слуховим уявленням та відтворенням голосу.  

Аналізуючи процес підготовки майбутнього вчителя музики, 

необхідно насамперед розглянути  основні і необхідні розділи в усіх 

«школах співу», які є фундаментальними: основи постановки дихання; 

опора звука; вокальна дикція; діапазон, сила, об’єм, яскравість; стиль, 

манера. 

У цьому сенсі викає також необхідність розглянути психологічні і 

фізіологічні чинники, що впливають на розвиток творчих здібностей. 

У процесі голосоутворення задіяні усі психофізичні аспекти людської 

істоти. Людський голос – це найпотужніший глибинний процес, керуючи 

яким, їй надаються великі можливості для втілення сокровенних прагнень, 

оздоровленню особистості і наданню психологічної допомоги оточенню. 

Кожній людині властивий свій індивідуальний тембр голосу, і в ньому 

відображаються усі риси характеру, властиві саме цій людині, нюанси 

інтонації, індивідуальна вимова, темп мови, тембр, артикуляція, міміка, 

сміх. У мові людини відбивається її настрій, душевний стан, радість, горе, 

духовний екстаз. Людина, не замислюючись, використовує свій голос, 

дарований їй природою, як для благих діянь, так, на жаль, і для поганих 

вчинків.  

Так само, як існують характерологічні особливості і типи особистості, 
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як і кожному властивий особливий тембр голосу, що відповідає виключно 

цій особі. 

Спів і звучання голосу під час співу особливо тонко передає стан 

людини – співака. Для дійсно красивого і мелодійного співу важливий 

щирий і спокійний душевний стан. Стан напруги і тривоги не властивий для 

співацького настрою. Навіть якщо це пісня сумного змісту або народний 

плач, співається вона з повною віддачею. Мова і голос нерозривно пов’язані 

зі свідомістю, мисленням, психікою людини і формуються на основі 

мовного середовища, що оточує його. Приступаючи до практики навчання 

вокалу, насамперед зіштовхуєшся із феноменом впливу емоційного стану на 

виконавську майстерність. Передусім, це проблеми пов’язані з недостатньо 

вільним диханням, з напругою, скутістю. Стан внутрішнього спокою і 

впевненості зазвичай приходить з великим досвідом, хоча важливо знати, 

що навіть прагнення до внутрішнього спокою відіграє важливу роль в житті 

кожного індивідума. 

Джерелом скутості можуть бути глибші переживання, сховані в далекі 

тайники душі, витіснені у підсвідомість. Найчастіше результатом є 

фрустрації, психічна напруженість, неврозоподібні розлади, депресивні 

стани. Як ми уже зазначали, емоційний і психологічний стан виконавця 

впливає насамперед на дихальну функцію. Саме тому емоції завжди 

виражаються у низці вегетативних реакцій: змінюється дихання, серцебиття 

тощо. Емоції завжди виражаються в міміці, в характері рухів, в мові. Під їх 

впливом змінюється тембр і висота глосу, манера словотворення і швидкість 

мовлення. 

Отже, стає зрозуміло, що емоційний стан безпосередньо відображається 

в диханні і голосі, а також безпосередньо впливає на фізіологічний стан 

голосового апарату.  

Як можна уберегти свій голос від цього? 

По-перше, необхідно навчитися зберігати спокій і врівноваженість у 

будь-якій ситуації, але не лише для того, щоб зберегти свій прекрасний 

тембр (таке ставлення загрожує черствістю і фанатизмом), а для того, щоб 

залишатися людиною – доброю, чуйною, уважною до чужої думки, 

справедливою і толерантною. По-друге, навчитися відчувати внутрішню 

свободу. Не залежати від ситуації, бути толерантним у спілкуванні з 

людьми, знаходити спільну мову, не замикатися в собі. По-третє, намагатися 

не підвищувати голос. 

Необхідно також навчитися стежити за своїм диханням.  

У процесі підвищення технічної культури виконавців велику роль 

відіграє саморегуляція. Тому актуальною проблемою в умовах сьогодення є 

виявлення і обґрунтування загального для всіх методу. Найважливішим є 

визначити початковий метод, який сприяє  нівелюванню чи зменшенню 

вокальних протиріч. 

На наш погляд, для того, щоб сприяти саморегуляції голосу необхідно 
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насамперед не зашкодити, використовуючи неперевірені практикою  

прийоми. Спочатку небажано надмірно дробити цілісний процес, 

втручаючись в роботу малокерованої голосової системи. 

Який же необхідно використовувати навчальний матеріал для  

розширення діапазону голосу? 

Використовуючи традиційну педагогіку, необхідно уточнити низку 

положень. Не зовсім правильним є судження, що спрощений за складністю 

репертуар шкідливий для тих, хто вчиться, тому що знижує їхній інтерес до 

заняття. Захопленість знижується в першу чергу, якщо не підтримувати 

художній інтерес. 

Наслідуючи принцип поступового оволодіння майстерністю співу, 

потрібно послідовно ускладнювати репертуар, що на перших кроках також 

послідовно сковуватиме тих, хто вчиться співати. 

Отже, саморегуляції голосу допомагають: забарвленість слуху 

вокальними еталонами; художня уява з урахуванням індивідуальності 

голосу; вокальність репертуару, його знання; емоційне розкриття образу і 

адекватна атмосфера зайняття у вокальному класі; грамотне керівництво 

педагога-вокаліста; регулярність зайняття; сприятлива акустика. 

Основу розвитку техніки вокалу створює також правильна постановка 

дихання, яка здійснюється завдяки вправам дихального апарату. Від 

правильного дихання залежить сила і рівномірність звучання. 

Отже, для того, щоб правильно дихати і при цьому використати голос, 

необхідно засвоїти відповідні вправи і довести навичку їх виконання до 

автоматизму. Навчання правильному диханню базується на невеликій 

кількості доцільних вправ, які за умови регулярних занять незабаром 

покажуть відчутний результат. Повторення дихальних і звукових вправ 

закріплюється в мозкових центрах, призводячи до утворення умовних 

рефлексів. При систематичних вправах виробляється звичка правильного 

дихання і голосоведення. 

Дихання є універсальним інструментом, який дозволяє регулювати 

тонус центральної нервової системи в широких межах: від глибокого 

гальмування до високого рівня мобільності. Регулюючи глибину вдиху і 

видиху, величину паузи на вдиху і видиху, а також використовуючи при 

диханні різні частини легенів (верхню, середню або нижню), можна свідомо 

управляти тонусом організму. Якщо необхідно добитися м’язової  

релаксації, заспокоєння нервової системи, зняти зайве збудження, доцільно 

зменшити тривалість вдиху, збільшити час видиху, а також паузу після 

нього, причому саме дихання має бути черевним (діафрагмальним). Для 

збільшення тонусу організму, мобілізації нервової системи, навпаки, 

практикують подовжений вдих і паузу на вдиху, скорочення часу видиху, 

використовуючи, в основному, верхній і середній відділи легенів.  

У процесі підготовки майбутнього вчителя музики необхідно також 

працювати над технікою мови і вокальною дикцією. Заняття з техніки мови 
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і постановки голосу забезпечують виправлення неорганічних недоліків, 

тобто неправильної вимови. Багатьом людям властиві в’ялі губи, 

неповороткий язик, нерухома нижня щелепа – усе це призводить до 

порушення вимови. Навіть за відсутності звукових спотворень недостатня 

артикуляція робить мовлення нечітким. Хороша дикція вимагає розвинених 

артикуляційних м’язів. Спеціальні вправи дозволяють усунути затиски 

мовного апарату, відпрацювати рухи мови, губ, нижньої щелепи, необхідні 

для правильного утворення голосних і приголосних звуків. Особливо 

корисні вони тим, у кого мовленнєвий  апарат від природи страждає 

млявістю і малорухомістю. Поліпшенню піддається і органічна будова 

голосового апарату. Так, тембр і сила голосу залежать від природної 

акустики голосового апарату (наприклад, від висоти куполу твердого 

піднебіння), але якщо розвинути еластичність м’якого піднебіння, то 

резонуючий простір збільшиться і це поліпшить якість звучання.  

Працюючи над голосними, педагог повинен мати на увазі створення у 

студента навичок до артикуляції не лише основних типових голосних, але й 

різних їх відтінків і нюансів, необхідних у художньому співі. 

Поза сумнівом, що і найприродніший характер голосу (драматичний 

баритон, ліричний тенор тощо), а ще більше і індивідуальні його властивості 

(«м’який», «матовий», «оксамитовий» звук або звук «металевий», 

«жорсткий») може і повинен підказати напрям роботи над правильною 

організацією голосних при постановці голосу. 

Для того, щоб кожен голос набув необхідних тембрових властивостей, 

він повинен мати в собі індивідуальний акустичний склад голосних, який 

разом з обертонами звуку, утвореного в гортані, створив би сприятливий 

акорд, що визначає красиве, повноцінне звучання голосу. 

Отже, працювати над голосними треба зовсім не за трафаретом (у 

басів – голосні темні, у баритонів – світліші, у тенорів – світлі тощо). Через 

вироблення відповідного розташування і напруги органів артикуляційного 

апарату треба шукати і знайти для кожного голосу те індивідуальне, 

особливе забарвлення голосного звуку, яке допомогло б викликати в голосі 

кожного співака максимум закладених в ньому потенційних можливостей. 

Важливе значення має також діапазон голосу. Під музичним 

діапазоном розуміється відстань від найнижчого звука, який може видати 

інструмент або голос, до найвищого.  

Відомо, що існує найнижчий, розташований на межі шепоту, і 

найвищий звуки, які і є межами нашого повного діапазону. Інтерес 

представляє не стільки точне визначення цих звуків, скільки залежності, 

особливості,  які є в діапазоні голосу кожної людини, тобто усередині цих 

меж. 

Необхідно пам’ятати, що поняття вокальний діапазон включає 

виключно звуки музичні, тобто звуки точно певної висоти.  

Складники діапазону – сила, об’єм, яскравість голосу. 
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Сила звуку (інтенсивність) визначається силою звукового потоку, що 

проходить через зв’язки. При гучному співі посилюється тиск повітря, 

підкріплений опорою на дихання. При цьому необхідно зняти зажим  із 

зовнішніх і внутрішніх м’язів і вивільнити артикуляційний апарат. 

Поступове роздмухування звуку від тихого до гучного – до тихого 

називається філіруванням. Поняття «сила» і «гучність» голосу не є 

тотожними. Сила звуку – це величина об’єктивна, це реальна енергія звуку, 

яка вимірюється в децибелах. Сила звучання залежить від амплітуди 

(розмаху) коливання голосових зв’язок, міри їх напруженості, а також від 

діяльності резонаторів (порожнини рота і носа).  

Гучність голосу залежить від його сили. Але якщо сила голосу – 

величина об’єктивна, то гучність – поняття суб’єктивне, пов’язане з нашим 

сприйняттям звуку. Гучність – це керована якість голосу. Її можна і треба 

змінювати залежно від різних обставин спілкування. Гнучка зміна гучності 

голосу – це засіб досягнення виразності мовлення, її різноманітності, 

адекватності стосовно ситуації спілкування.  

Об’єм голосу. Окрім правильного дихання, щоб досягти звучності і 

об’єму голосу потрібна м’язова свобода фонаційних шляхів і відчуття 

резонансу, яке необхідно розвивати. Є два типи резонаторів: верхній 

(головний), нижній (грудний). Головний резонатор – це порожнини, які 

розташовані вище від піднебіння, в лицьовій частині голови. Грудний 

резонатор – це трахея і великі бронхи. Відчуття резонаторів в грудях і в 

області головного резонатора допомагають організувати роботу голосових 

зв’язок так, що тембр голосу, міститиме обертони, які викликатимуть 

резонанс в головному і грудному резонаторах. 

Яскравість голосу. Дзвінкості, польотності, яскравості голосу  можна 

досягти тільки тоді, коли буде правильно сформований початковий тембр 

голосу, на який відповідає головний резонатор. Для цього необхідно 

виконувати вправи, які допомагали б вільному народженню звуку голосу з 

відчуттям резонансу цього звуку в лицьовій частині голови. 

Отже, для розвитку всіх вищеперерахованих голосових характеристик 

необхідно довго і наполегливо тренуватися, проробляючи різні вправи для 

розширення діапазону, розвитку сили, об’єму, яскравості голосу.  

Стаття не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. Подальшого 

вивчення і наукового обґрунтування потребує дослідження педагогічних 

умов формування рефлексивно-стильової установки майбутнього вчителя 

музики. 
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АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ СТВОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ 

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ДИСКРЕТНОЇ 

МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

У статті розглядаються вимоги до організації особистісно 

орієнтованого навчання дискретної математики студентів у вищих 

навчальних закладах. Проаналізовано науково-педагогічну літературу 

зарубіжних вчених та науковців України, що дозволило визначити 

передумови створення елементів системи особистісно орієнтованого 

навчання дискретної математики студентів вищих навчальних закладів. 

Описується поєднання в рамках окремого предметного інформаційного 

середовища як традиційних методів та засобів навчання, так і сучасних 

інформаційних технологій, що надають можливість реалізувати 

особистісно орієнтоване навчання окремої дисципліни, диференціацію 

процесу навчання, індивідуальну траєкторію розвитку кожного студента. 

Ключові слова: особистісно орієнтоване навчання, дискретна 

математика, інформаційне середовище, інформаційні технології, вищий 

навчальний заклад, диференціація, електронний навчальний ресурс, 

інформаційне предметне середовище. 

 

В статье рассматриваются требования к организации личностно 

ориентированного обучения дискретной математике студентов в высших 

учебных заведениях. Проанализировано научно-педагогическую литературу 

зарубежных ученых и ученых Украины, что позволило определить 

предпосылки создания элементов системы личностно ориентированного 

обучения дискретной математике студентов высших учебных заведений. 

Описывается сочетание в рамках отдельной предметной информационной 

среды как традиционных методов и средств обучения, так и современных 

информационных технологий, предоставляющих возможность реализовать 

личностно ориентированное обучение отдельной дисциплины, дифференциацию 

процесса обучения, индивидуальную траекторию развития каждого 

студента.  

Ключевые слова: личностно ориентированное обучение, дискретная 

математика, информационная среда, информационные технологии, 

высшее учебное заведение, дифференциация, электронный учебный ресурс, 

информационная предметная среда. 

 

The article discusses the requirements for the organization of personality-

oriented teaching discrete mathematics students in higher education. Analyzed 

the scientific-pedagogical literature of foreign scientists and scientists of Ukraine, 
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which allowed to determine the prerequisites for establishing elements of the 

system of personality-oriented teaching discrete mathematics students of higher 

educational institutions. Examines the distribution of the information 

environment into two components – static and dynamic. Described combination 

within the individual subject of the information environment as the traditional 

methods and means of teaching and modern information technologies, providing 

the opportunity to realize personality oriented teaching a separate discipline, 

differentiation of the learning process, an individual trajectory of development of 

each student and use forms of self-study. 

Key words: personally oriented education, discrete mathematics, 

information environment, information technology, higher education, 

differentiation, electronic educational resource, an information subject 

environment. 

 

Актуальність нашого дослідження ґрунтується на засадах 

Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ ст.: «Головна мета 

української освіти – створити умови для особистісного розвитку та творчої 

самореалізації кожного громадянина України, формувати покоління, здатні 

навчатися впродовж життя» [10, с. 2]. 

Наслідком особистісно орієнтованого навчання є становлення 

суб’єктності студента, важливим показником якої є змістовна та 

організаційна самостійність, відповідальність, терпимість, саморозвиток 

тощо. Потреба в саморозвитку, самоактуалізації є основною складовою 

частиною сучасної зрілої особистості, підготовленої до професійної 

діяльності на рівні сучасних вимог інформаційного суспільства. 

Наше дослідження базувалося на наукових роботах, присвячених 

дослідженню психолого-педагогічних основ особистісно орієнтованого 

навчання: П. Я. Гальперін, В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін; впровадженню 

особистісно орієнтованих технологій у навчально-виховний процес: 

Б. П. Беспалько, О. М. Пєхота, І. П. Підласий; інформаційним технологіям в 

освіті, зокрема вищій: А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, Н. В. Морзе, 

Ю. С. Рамський, Ю. В. Триус, С. О. Семеріков. 

Мета статті – дослідити передумови створення елементів системи 

особистісно орієнтованого навчання дискретної математики студентів 

вищих навчальних закладів. 

У концепції особистісно орієнтованого навчання закладена стратегія 

культурної і особистісної ідентифікації особистості. Це виявляється, як 

зазначає Н. Ю. Борейко, в тому, що відбувається реалізація всіх функцій 

навчання (гуманітарної, культуроутворюючої, соціалізації, індивідуалізації) 

спрямованих на особистість студента, його інтересів, мотивів діяльності, 

здібностей та можливостей. Зміст навчання «переноситься» з рівня 

«значень» на рівень «особистісних сенсів» і сприймається студентами як 

цінність, отримання якої стає умовою особистісного розвитку, 
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самовизначення, тобто виконує роль механізму, який забезпечує процеси 

особистісної та культурної ідентифікації [61]. 

Як пояснює Д. Б. Ельконін, з позицій особистісно орієнтованого 

підходу в навчанні, вищий навчальний заклад розглядається не як місце і 

час навчання, а як «простір дорослішання» молоді, а навчально-виховний 

процес зорієнтований на активізацію особистісного саморозвитку, 

характеризується можливостями формування творчого становлення всіх 

суб’єктів процесу: студентів та викладачів [15]. 

Із зазначеного вище можна зробити висновок про те, що спрямованість 

на професійно особистісне самовизначення, самоорганізацію, самореалізацію 

як найважливіші компоненти саморозвитку особистості, повинно зайняти 

провідне місце в навчально-виховному процесі ВНЗ, зокрема в навчанні 

теоретичних основ інформатики у вищому навчальному закладі. 

У дослідженнях останніх років студент розглядається з позицій 

суб’єктного підходу, де він стає активним учасником навчально-виховного 

процесу, спроможним, відповідно до потреб своєї особистості, інтересів 

саморозвитку впливати на розвиток та зміни навчально-виховного процесу. 

Зазначене здійснюється на основі взаємодії, заснованої на діалозі, обміні 

думками та співпраці його учасників. Як стверджують науковці, 

становлення суб’єктності студентів ВНЗ є тісно пов’язаним із розвитком їх 

професійно значимих особистісних якостей.  

Професійно значимі особистісні якості кожного студента ВНЗ 

вважаються сполучною ланкою в процесі переходу студента від навчальної 

до професійної суб’єктності. Поняття «професійно значимі особистісні 

якості фахівця» Д. Б. Ельконін розглядає, виходячи з розуміння якості як 

стійкої в часі і просторі характеристики особистості, що однозначно 

виявляється в його поведінці у різних ситуаціях. Професійно значимі 

особистісні якості майбутнього фахівця – це стійкі характеристики суб’єкта 

навчальної діяльності, відображені в групі професійно значимих 

особистісних якостей: професійного цілеспрямування, мислення, рефлексії, 

мобільності тощо [1515].  

Як показує аналіз наукових робіт, досягнення цілей начально-

виховного процесу безпосередньо залежить від його організації як єдиної 

системи. Також було відзначено, що зміни, які відбуваються в системі 

освіти, обумовлені організацією навчально-виховного процесу на основі 

нових технологій, використання яких спрямоване не тільки на забезпечення 

формування бази фундаментальних професійних знань, умінь та навичок, 

але й сприяє розвитку особистості майбутнього фахівця, її творчої 

індивідуальності. Педагогічна підтримка розвитку лінії індивідуальності 

особистості заснована на використанні особистісно орієнтованого підходу в 

процесі навчання (Е. Н. Бондаревська [5], О. С. Газман [7], Е. Н. Гусинський 

[8], Е. І. Казакова [9], І. С. Якиманська [16] та інші). 

Вивчаючи проблеми особистісно орієнтованого навчання, 
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Л. П. Самойлов визначив, що його впровадження впливає на наступні 

компоненти методичної системи навчання: навчальні та виховні цілі 

навчання, зміст, принципи, технології навчання. Він стверджує, що: 

«Особистісно орієнтовані технології ставлять в центр всієї освітньої 

системи особистість, забезпечення комфортних, безконфліктних і 

безпечних умов її розвитку та реалізації її природних потенціалів. 

Особистість є не лише суб’єктом, але й метою системи навчання, а не 

засобом досягнення мети» [12, с. 32]. 

Низку вимог до організації особистісно орієнтованого навчання було 

виокремлено Н. Ю. Борейко: діалогічність, діяльнісно-творчий характер, 

спрямованість на підтримку індивідуального розвитку кожного студента, 

надання йому необхідної свободи в прийнятті самостійних рішень, вибір 

способів учіння та змісту навчання [6]. 

Як зазначають науковці, в процесі навчання кожної дисципліни у ВНЗ 

створюється відповідне предметне інформаційне середовище. В рамках 

окремого предметного інформаційного середовища передбачено 

використання як традиційних методів та засобів навчання, так і сучасних 

інформаційних технологій, що надають можливість реалізувати: 

– особистісно орієнтоване навчання окремої дисципліни за рахунок 

надання повних відомостей про програму, форму і порядок організації 

навчання, про обсяг теоретичного матеріалу, матеріалів для самоконтролю, 

проектних завдань та ін.; 

– диференціацію процесу навчання за рахунок можливості вибору 

завдань різного рівня складності, організації самостійного розвитку в 

навчанні; 

– індивідуальну траєкторію розвитку кожного студента в 

предметній галузі за рахунок можливості вибору завдань різного рівня 

складності відповідно особистого розвитку типів мислення; 

– використання форм самостійного навчання. 

Під інформаційним середовищем будемо розуміти сукупність 

інформаційних об’єктів та інформаційних функцій, необхідних для 

досягнення цілей діяльності ВНЗ [13]. 

Дослідження навчально-виховного процесу ВНЗ надає можливість 

науковцям зробити висновок про те, що інформаційне середовище ВНЗ 

можна розподілити на дві складові: динамічну та статичну. До статичної 

складової інформаційного середовища ВНЗ вони відносять нормативні 

документи, стандарти освіти, підручники, методичні посібники, навчальні 

друковані джерела даних. До динамічної складової інформаційного 

середовища ВНЗ включаються досвід, знання, уміння, навички, які студенти 

отримують в процесі навчання. Сюди можна додати також, враховуючи 

особливості взаємодії, засоби ІТ, що використовуються для отримання, 

збереження, опрацювання  та представлення даних.  



 

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 16, 2017 
 

 

49 

В свою чергу, організація особистісно орієнтованого навчання 

передбачає, відповідно до врахування потреб кожного студента, певну 

перебудову динамічної та статичної складових інформаційного середовища. 

Так, у статичному інформаційному середовищі навчальний матеріал має 

бути організований таким чином, щоб студент мав можливість обирати 

індивідуальну траєкторію розвитку в межах відповідної галузі знань, 

середовище навчання (навчальне середовище) має сприяти задоволенню 

індивідуальних потреб кожного студента, та забезпечувати умови 

індивідуальної та групової діяльності.  

Фактично інформаційне середовище виступає як результат взаємодії 

інформаційних середовищ викладача, студента, студентського колективу, в 

рамках єдиного навчального інформаційного середовища, яке є 

невід’ємною частиною єдиного інформаційного простору навколишнього 

світу. Основним суб’єктом, на якого спрямована дія інформаційного 

сер6едовища, є студент, тому центральне місце в структурі інформаційного 

середовища ВНЗ відводиться його інформаційному середовищу. 

Отже, інформаційне середовище студента – це суб’єктивне 

віддзеркалення інформаційного простору та інформаційного середовища в 

процесі здійснення ним навчальної діяльності.  

Предметне інформаційне середовище, в свою чергу, має бути 

орієнтоване на участь студента в принципово новому виді комунікації, що 

ґрунтується на діяльнісному, операційному характері поведінкової лінії. В 

зв’язку з цим, у навчальному процесі вищого навчального закладу 

вбачається необхідною побудова середовища, що сприяє формуванню у 

майбутніх фахівців умінь прийняття рішень; уміння аналізувати помилки, 

проявляти варіативність і критичність мислення; уміння вирішувати 

проблемні завдання; здатність до рефлексії, участь у групових видах 

діяльності. 

Ідея використання комп’ютерів як комунікативного середовища 

вперше була запропонована ще в 1968 р. керівниками проекту ARPA 

Д. Ліклідером (J.C.R. Licklider) і Р. Тейлором (Robert Taylor). В їх роботі  

«The Computer as а Device», в якій були закладені концептуальні ідеї мережі 

Інтернет, згідно з якими комп’ютерні мережі є більше, ніж пристрій для 

відправки і здобуття повідомлень, а основну роль в процесі комунікації 

виконують комуніканти, користувачі комп’ютерів і мереж, взаємодія між 

якими складає комунікативний процес. Гнучкість технологій взаємодії в 

комп’ютерних мережах дозволяє використовувати їх для ефективної 

співпраці. Крім того, була висловлена ідея про загальну фреймову структуру 

або ментальну модель (mental model) процесу комунікації на основі 

комп’ютерів, створення якої є необхідним для реалізації успішної 

комунікації (згідно авторам, включення наборів даних, побудованих 

відповідно до деякої ментальної моделі її розробника, у власну модель [4]). 

Досліджуючи проблеми методології в педагогіці, В. А. Попков 
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зазначає, що в основі організації ментальної моделі лежить уявлення людей 

як про себе, так і про інших, середовище та об’єкти середовища (моделі 

навколишнього світу, співбесідника, мови спілкування, структури діалогу 

та модель себе як особистості), за допомогою яких вони взаємодіють. 

Науковець пояснює, що для успішності комп’ютерно-опосередкованої 

комунікації необхідно частіше вдаватися до практики, спостережень і 

навчання [11].  

Зазначене завдання узгоджується з комунікативними можливостями 

Інтернет-технологій, де користувач може бути як відправником, так і 

одержувачем повідомлень (електронна пошта, чат, телеконференції, тощо). 

Навіть у формально лінійній моделі реалізації Інтернет-технологій, в явній 

чи неявній формі, передбачається отримання відповіді та встановлення 

зворотного зв’язку з одержувачем повідомлення. Так, у взаємодії автора 

веб-сайту і його користувачів є зворотний зв’язок: веб-сторінка містить 

посилання на електронну адресу автора або веб-сервера-майстра для 

звернення до них (коментарі, запити тощо). 

Практика використання мережі Інтернет зазначає, що досвід 

комунікації із застосуванням Інтернет-технологій дозволяє відзначити 

об’єднання як мінімум двох протилежних прикладних комунікативних 

напрямів, що традиційно виділяються в [1, с. 16]: 

1) комунікація, пов’язана з безпосередньою взаємодією між людьми 

(face-to-face, human communication), як, наприклад, міжособистісна, 

організаційна комунікація, комунікація в малих групах, прилюдний виступ 

тощо; 

2) опосередкована комунікація (mediated communication) передбачає 

використання таких телекомунікаційних технологій, як телебачення, радіо, 

друковані джерела, що відносяться до засобів масової комунікації. 

Однак, не всі засоби телекомунікацій однозначно віднести до тієї чи 

іншої категорії, наприклад, телефон і деякі Інтернет-технології (технології 

веб-серверу, електронна пошта) підтримують взаємодію між особами, але 

не потребують безпосереднього контакту. Підхід, який розрізняє зазначені 

два напрями, представлений в двох «студентоцентрических» 

комунікативних моделях для традиційного навчального середовища та 

комп’ютерного інформаційно-комунікаційного середовища навчання. 

У процесі побудови моделі інформаційно-комунікаційного 

середовища було дотримано п’яти ознак: 1) інтеграційна цілісність; 

2) багатокультурність і багатоплановість; 3) надмірність (позитивна); 

4) відвертість; 5) мовна (лінгвістична) спрямованість. Глобальну мережу 

Інтернет відносять до макросередовищ (macromedium), зважаючи на її 

розміри, або до метасередовищ (metamedium), зважаючи на її інтеграцію з 

засобами комунікації, що з’явилися набагато раніше і їх використання 

забезпечує високу надійність, швидкість і поширення даних і комунікації 

[2, с. 428].  
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Відзначимо, що активний розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) у напрямі мультимедіа та конвергенції різних середовищ 

не змінює основи взаємодії в інформаційно-комунікаційному середовищі, 

якою залишається текст (у форумах, чатах, різних системах діалогу в 

реальному часі). За Х. Рейнголд, будемо розглядати модель навчального 

інформаційно-комунікаційного середовища як об’єктно-орієнтовану, в якій 

об’єктами є: користувачі (викладачі, студенти та інші учасники навчально-

виховного процесу, провайдери навчальних послуг), правила взаємодії 

(передбачені комп’ютерною програмою, курсом, інтуїтивні, етичні), події 

(дії користувачів та їх результат) та інформаційні об’єкти (тексти, графіка, 

відео  з якими працюють користувачі) [3].  

Таким чином, «студентоцентрична» модель структурного та 

соціального устрою традиційного навчального середовища, трансформується 

через ІКТ в середовище комп’ютерно-опосередкованої комунікації – 

інтегроване навчальне інформаційно-комунікаційне середовище з 

розподіленими начальними ресурсами та комунікативною інфраструктурою 

підтримки освітніх співтовариств різних типів. 

Деякі автори розрізняють три інтерактивні форми взаємодії: 

міжособистісна інтерактивність (interpersonal interactivity); інформаційна 

інтерактивність (informational interactivity) і людино-комп’ютерна взаємодія 

(human-computer interaction) в інформаційно-комунікаційному середовищі 

[1, с. 20].  

Одним із елементів методичної системи навчання є організаційні 

форми. Зміст, мета, завдання, методи навчання реалізуються через 

організаційні форми. У дидактиці форма (від лат. forma – зовнішність, 

пристрій) – означає спосіб організації навчання. Ця категорія позначає 

зовнішній бік організації навчально-виховного процесу, що визначає коли, 

де і як навчати. Якщо принципи навчання пропонують, чому саме так треба 

навчати, методи пояснюють суть навчальної взаємодії, то форми 

визначають, як у реальних умовах організувати навчальну роботу студентів 

[14]. 

Форми організації навчання – це зовнішнє вираження погодженої 

діяльності викладача і студентів, здійснюваної у визначеному порядку і 

режимі. Практикою вищих навчальних закладів зібрано низку 

організаційних форм, як групових так й індивідуальних. Однак, їх функції 

далеко не є рівнозначними в підготовці студентів до професійної діяльності.  

Останнім часом спостерігається тенденція до переоцінки 

індивідуальних і недооцінки групових організаційних форм навчання. Така 

тенденція не завжди виправдана. Спостереження й аналіз навчання у вищих 

навчальних закладах свідчать про те, що підготувати творчу особистість 

майбутнього фахівця неможливо, орієнтуючись тільки на одну з форм 

організації навчання, недооцінюючи або групові, або індивідуальні форми. 

Специфіка педагогічної діяльності припускає тісний взаємозв’язок і 



 

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 16, 2017 

 

52 

взаємодію колективної, групової й індивідуальної роботи. Застосування 

кожної форми організації навчання має цілком визначене призначення у 

формуванні особистості майбутнього фахівця. Отже, постає проблема 

пошуку форм організації навчання з використанням інформаційних 

технологій, що спрямовані на підтримку індивідуалізації навчально-

виховного процесу та сприяють розвитку особистісних якостей кожного 

студента. 
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МЕТОДИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ 

ХОРЕОГРАФІЧНО-КОМПОЗИЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ 

 

У статті презентовано інноваційні методи візуалізації як засобу 

творчого розвитку хореографічно-композиційного мислення майбутніх 

учителів хореографії в процесі втілення змістового конструкту фахової 

підготовки, зокрема на дисциплінах композиції та постановки танцю. 

Обґрунтовано різоматичну модель такого мислення, показано її дієвість на 

усіх етапах композиційної творчої роботи студентів. Така модель сполучає 

художньо-хореографічний образ і його реальний прототип в уявленнях 

індивідуальної фахової свідомості студентів та синтезу його 

композиційно-образного, безпосередньо художнього, кінестезійного та 

музичного видів мислення.  

Ключові слова: майбутній учитель хореографії, композиційно-

образне мислення, методи візуалізації, різомна модель мислення. 

 

В статье представлены инновационные методы визуализации как 

средства творческого развития хореографическо-композиционного 

мышления будущих учителей хореографии в процессе воплощения 

содержательного конструкта профессиональной подготовки; в 

частности, на дисциплинах композиции и постановки танца. Раскрыта 

сущность ризоматической модели такого мышления, показано её 

действенный характер на всех этапах композиционной творческой работы 

студентов. Такая модель соединяет художественно-хореографический 

образ и его реальный прототип в представлениях индивидуального 

профессионального сознания студента и синтеза его композиционно-

образного, художественного, кинестетического и музыкального видов 

мышления.  

Ключевые слова: будущий учитель хореографии, композиционно-

образное мышление, методы визуализации, ризомная модель мышления. 

 

The article presents the difference between choreography teachers training 

and the professional dancers training, which consists in the ability to constantly 

create dance compositions for students, collectives, which combines with 

choreographic and performing training in all types of choreography and with the 

methods of teaching them to children. That is, the teacher creates choreographic 

texts and on their basis he teaches students choreography using a given show. In 

this process the following is involved: a wide range of content lines that directly 

or indirectly make up the sense of teaching subjects, as well as student’s life 
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experience, their ability to see the prototypes of choreographic works in various 

sources: natural, social, human, literary, etc. The content construct in the 

studyconcerning the development of the artistic and mental sphere of future 

choreography teachers’ personality is considered as a universal, aimed at 

developing all competencies: integral, general and professional. 

Key words: future choreography teacher, compositional and figurative 

thinking, visualization methods, rhizome model of thinking. 

 

Змістова складова у підготовці майбутнього фахівця у галузі 

мистецько-педагогічної освіти є надзвичайно важливою, оскільки 

мистецтво є своєрідним відбитком життєвих реалів в усіх їх проявах, що й 

відбивається на змісті дисциплін фахового блоку. Безумовно, нормативна 

частина навчальних планів забезпечує зміст освітнього процесу, проте зміст 

дисциплін фахової складової, вибіркової частини, спецкурсів сприяє 

формуванню фахових компетентностей та компетенцій.  

Змістовий конструкт у нашому дослідженні щодо формування 

художньо-ментальної сфери особистості майбутніх учителів хореографії 

розглядається як універсалія, що спрямована на формування усіх 

компетентностей: 

– інтегральної, що забезпечує здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі мистецької ланки 

середньої освіти, зокрема й у вибірковій частині навчання мистецьких 

дисциплін; практичні завдання в галузі середньої освіти, що передбачає 

застосування концептуальних методів гуманітарних, освітніх наук та 

мистецтва і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов 

організації освітнього та художньо-творчого процесів у позашкільних, 

середніх загальноосвітніх навчальних закладах та у позакласній роботі; 

здатність розв’язувати складні;  

– загальних, до яких включено: громадянські та загальнокультурні, 

інформаційні, здатність до навчання продовж життя, здоров’язбережувальні, 

комунікативні, соціально-адаптаційні, проектно-перспективні, творчо-

діяльнісні, мистецько-педагогічні; 

– спеціальних (фахових), що класифіковані на: теоретичні, 

методичні, практичні, хореографічно-виконавські, діагностичні та 

корекційні, науково-дослідницькі, організаційні. 

Той факт, що теоретичний зміст предметної галузі охоплює історичні, 

культурологічні та теоретичні основи хореографії як виду мистецтва, 

споріднених видів мистецтва, музики, художньої культури (достатні для 

формування фахових предметних (хореографічних) та художніх 

компетентностей); теорії основи наук про освіту, загальної і вікової 

психології, методики навчання хореографії, хореографічного виховання в 

основній школі, закладах дошкільної та позашкільної освіти тощо, 
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актуалізує проблему оптимізації процесу формування специфічного 

синтезованого типу мислення хореографа-вчителя. Таке мислення є 

художнім, кінестезійним, композиційно-образним та музичним водночас. 

Безумовно, що зазначені типи мислення є самостійними унікальними для 

кожної особистості процесами, але спільним для хореографів є синестезія 

типів та образів мислення, їх поєднання та взаємодоповнення, інтеграція, 

що у сукупності складає унікальну хореографічно-ментальну проекцію 

фахової свідомості вчителя хореографічних дисциплін. 

Отже актуальним стає вибір сучасних методів впливу на оптимізацію 

процесу формування такого типу мислення хореографів, котре стимулює 

інтеграцію засвоєних знань з різних дисциплін, а також вітального досвіду 

(А. Белкін [2]).  

Останнім часом хореографічно-педагогічна освіта на Україні є 

предметом комплексного дослідження, в якому беруть участь науковці 

Сумського державного педагогічного університету В. Ключко, Г. Ніколаї, 

Т. Повалій та ін., котрі висвітлюють традиції хореографічно-педагогічної 

освіти у різних країнах світу; Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, а саме: Л. Андрощук, О. Бикова, 

А. Криворотенко, С. Куценко. Вчені цього університету досліджують 

педагогічний потенціал хореографії щодо творчого розвитку дітей та 

молоді. Учені Південноукраїнського національного педагогічного 

університету дослідують художньо-ментальні аспекти хореографічного 

мистецтва у його педагогічній проекції (С. Шип, О. Реброва, Н. Батюк, 

З. Батюк). У світлі компетентнісного підходу здійснено дослідження 

Ю. Ростовської, що присвячено світоглядним переконанням хореографів. 

Цей аспект кореспондується з загальними та інтегральною 

компетентностями; комунікативних умінь майбутніх учителів у контексті 

їхніх фахових компетентностей, що здійснено Ю. Волковою; дослідження 

динаміки формування художньої компетентності здійснено Лю Цяньцянь – 

тайська дослідниця, котра вивчала зазначену компетентність в 

університетах України.  

Мета статті полягає у висвітленні інноваційних методів розвитку 

хореографічно-композиційного мислення, котрі застосовані в експерименті 

для якіснішого усвідомлення художньо-змістового конструкту фахової 

підготовки та його втілення у композиційну творчу роботу майбутніх 

учителів хореографії. 

Специфіка хореографічно-педагогічної освіти полягає в тому, що 

майбутній вчитель хореографії або керівник дитячого хореографічного 

колективу створює сам танцювальні композиції. По аналогії з музичним 

мистецтвом він виступає, нібито, у ролі композитора. Кожний танець 

потребує чималих творчих ресурсів, але не тільки їх. Говорячи про 

хореографічну компетентність, О. Мікулінська пише, що сьогодення 

потребує «універсальних фахівців, хореографів, що володіють різними 
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стилями та напрямками хореографії, котрі володіють необхідними 

психолого-педагогічними знаннями та креативними сучасними підходами у 

постановочно-балетмейстерській діяльності [4, с. 105]. 

Важливим чинником успішності такої роботи є розвинене 

композиційно-образне мислення. Такий тип мислення є специфічним у 

фаховій компетентності майбутнього вчителя хореографії. Воно не є 

домінуючим у підготовці хореографа-танцюриста, артиста. На відміну від 

них, підготовка вчителя хореографії орієнтована на комплекс виконавської, 

методичної та композиційної підготовки. Кожний з видів ґрунтується на 

певних змістових лініях. У культурологічному контексті ми окреслюємо 

архетиповий, зв’язаний з міфологічною, релігійною картиною світу та 

відповідною ментальністю; в його проекції знаходяться продукти 

етнохудожнього, міфологічно-релігійного типу художньої свідомості; 

перетворювальний, зв’язаний з розвитком творчого потенціалу людини 

упродовж усіх зрізів розвитку культури; художньо-науковий, зв’язаний з 

професійними аспектами в художній сфері, зокрема, мистецько-

педагогічній [6, с. 55‒60]. У дослідженнях художньої ментальності ми 

орієнтувалися на історичний розвиток типів художньої свідомості, а саме: 

фольклорно-міфологічна, художньо-стильова, фахово-ідентифікаційна 

(художньо-педагогічна) та мистецько-наукова [5, с. 126‒127].  

Певною мірою зазначені типи свідомості враховуються в опануванні 

змістом дисциплін балетмейстерської підготовки. Так, на 1 курсу у 1 

семестрі студенти засвоюють феноменологію рисунку танцю, спираючись 

на стародавній, можна казати, реліктовий жанр хороводу. У 2 семестрі вже 

навчаються розбирати танець по запису. Змістова лінія на цьому етапі – 

народно-сценічний танець, у якому також відображено світогляд народу, 

його почуттєвий світ. На 2 курсі у 1 семестрі постановка танцю на дітях. Це 

також відповідає першому первісному типу художньої свідомості, але це не 

фольклор, а казка, тобто , міфологія. У другому семестрі студенти 

створюють композиції для сприймання дітьми різних вікових груп. На 

цьому етапі набувається художньо-педагогічний, методичний досвід. 

Ідентифікація свого фахового-педагогічного напряму підготовки вже 

здійснюється на 2 курсі.  

На 3 курсі композиційна робота, присвячена історико-побутовим 

аспектам, що є віддзеркаленням національного світогляду, культурним 

традиціям народу. Це позначається на перебігу стилів та жанрів у 

хореографії. Йдеться про формування сюжетно-драматургічних умінь щодо 

вивчення та втілення в хореографію малих форм (1 семестр) та великих 

форм (2 семестр), змістовим наповнення яких є життєві реалії, проблеми, 

котрі існують в усіх поколіннях, в усі часи. Тут певною мірою 

опрацьовується й стилістика хореографії, що кореспондується художньо-

стильовою свідомістю. фахово-ідентифікаційна (художньо-педагогічна) та 

мистецько-наукова. Між тим, вибір проблеми, ідеї, яка має виховний, 
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розвивальний контекст, посилює фахову свідомість хореографа-вчителя. 

У ході наших досліджень було визначено тяжіння студентів до 

стилізації. Це складний художній метод, котрій дозволяє поєднати усі 

попередні типи свідомості, синтезувати їх у втілення художнього образу 

засобами оригінального поєднання різноманітних танцювальних лексично-

хореографічних інтонацій. На семестрі в умовах традиційної методики були 

застосовані заняття з композиції хореографічного втілення літературних 

творів. В експериментальній роботі акцент перенесений на композиційну 

роботу в жанрі спектаклю. Саме спектакль дає можливість поєднати усі 

змістові лінії завдяки різноманітним амплуа, сценам, героям тощо. 

Стилізація дозволяє побачити минуле крізь призу сучасності, що 

створюється завдяки принципу художньо-інтерпретаційної голографії.  

Тяжіння до стилізації самі студенти пояснюють тим, що їм дуже 

подобається сучасний танець, між ти вони зачаровані енергією народного 

танцю та розуміють важливість його збереження та розповсюдження серед 

молоді. Зацікавлене ставлення сучасним танцем зрозуміло. Так, 

Архангельський порівнює сучасний танець з плавильним котлом, у якому 

зібрані усі пластичні прийоми, що накоплені людством, тобто елементи 

різних видів танцю: класичного, народного, естрадного, пантоміми, йоги 

тощо [1]. 

Постановка спектаклю – дуже важкий дослідницький проект. Він 

можливий завдяки спеціально опанованим умінням проективної діяльності, 

розвиненого композиційно-образного мислення. Це процес кореспондується з 

науково-дослідницьким типом художньої свідомості. 

Таким чином, бачимо, що змістовий конструкт достатньо повно 

відображений у композиційній підготовці студентів. 

Композиційно-образне мислення студентів задіяне продовж усього 

процесу створення танцю. Нагадаємо ці етапи. 

Перший етап  створення фабули. Це аналогічно програмному 

задуму, який має бути оформлений у вербальний спосіб, нагадувати 

літературне есе. Це важко роботи студентам, вони нерідко мають певні 

труднощі з висловлювання своїх фабульних ідей.  

Щоб зробити це1 етап більш мобільним пропонуємо методи 

В. Колесніка [7]. Так, наприклад, метод фрірайтинг стимулює розвиток 

умінь вільного написання текстів. Цім методом передбачено вільний виклад 

думок на папері за наступними правилами: писати швидко без зупинок, без 

перечитування; писати усе, що йде на думку; не зауважувати на помилках. 

У своїх дослідженнях ми застосовували цей метод, він є ефективним, 

оскільки визвольняє фантазії студентів від зайвого хвилювання. Відомо, 

студенти, майбутні вчителі хореографії мають дати словесний коментар 

комбінаціям, вправа, котрі вони виконують, або композиціям, які вони 

створюють. Це для багатьох насправді дуже складне завдання. Студенти-

хореографи намагаються спочатку щось «нібито, написати ногами» а потім 
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вже осмислюють та намагаються вербалізувати, надати коментар. Отже ми 

пропонуємо пояснювати екзерсис у письмовій формі, за столом, писати усе, 

що приходить на думку, поті прочитати, відредагувати та прочитати вголос. 

Поступово уміння працювати з текстом переноситься на уміння створювати 

фабулу у письмовій формі у вигляді есе.  

Але потрібна ідея, яка буде втілена в хореографічний образ. Тут також 

ми пропонуємо застосувати методи В. Колесніка [7], котрі він так і назвав – 

генерація ідей. Одним з таких методів автор пропонує катена-мепінг. У його 

основі лежить катена – гра на зв’язування двох слів, початкового та при 

кінцевого ланцюгом проміжних слів, що обираються за визначеними 

правилами. Ця гра використовується для пошуку стимулів, що розширюють 

коло можливих рішень. Вона знімає допомагає подолати творчій блок, що 

часто виникає саме на початку роботи. 

На другому етапі здійснюється роботу щодо втілення ідеї в танець. 

Визначена ідея має бути втілена у хореографічну композицію. Тут 

ефективними стають методи візуалізації мислення, наприклад, візуальна 

матриця [7]. Можна розмістити на двох паралельних площинах квадрати, в 

яких вписувати структурні елементи фабули з аналогіями, метафорами, 

асоціативними зв’язками, отже вписувати слова, наприклад (дощ ‒ фонтан; 

свіча ‒ метелик; дощ – розбите кохання тощо). Напроти у другий площині 

вписувати хореографічні можливості втілення. 

Уже після того створюється основа для побудови композиції танцю на 

драматургічному рівні. Студент-балетмейстер здатний презентувати 

зав’язку, стадії розвитку подій, розв’язку. 

Наступний етап – пошук музичного матеріалу, який потребує від 

студента певного рівня музичної компетентності. Але тут передбачено 

наявність уявлень щодо існуючих музично-інтонаційних та ритмічних 

стереотипів, що зумовлює орієнтацію в музично-образному тезаурусі. Для 

цього можливо скористатися існуючими словниками емоційних термінів 

щодо музику (О. Ростовський, С. Ражніков) та вписати в створену матрицю 

спочатку емоційні стани, яки передбачено драматургією композиції. Пошук 

музичного матеріалу може бути більш якісним саме завдяки усвідомленню 

того, яка саме музика потрібна. Створюється концепція візуалізації образів 

засобами костюмів, декорацій, допоміжного матеріалу. 

Після створення музично-драматургічного супроводу балетмейстер 

працює над хореографічною лексикою. Дуже вдало може бути застосований 

метод малювання музики. Варто вслухатися до найтонших інтонацій, 

артикуляцій, агогіки та їх візуалізувати просто на папері, а потім знайти 

рухи, котрі їм найбільш пасують.  

Останній етап – втілення образу. На цьому етапі також можуть бути 

застосовані методи візуалізації. Але вони носять більш конкретний 

хореографічно-виконавський смисл. Так, йдеться про методи показу, 

ознайомлення з виконавським втілення образа в інших постановах, 
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опрацювання виконання елементів лексики за допомогою дзеркала. 

Важливим також є етап цілісного охоплення композиції твору після 

усіх напрацювань. Окрім традиційної сценографії танцю, на якій 

відображено позначення танцювального малюнку та композиції, доцільним 

є застосування методу ментальних карт. Його автор  Тоні Бьюзен, котрій 

стверджував, що створення ментальних карт забезпечує свободу 

мисленнєвим процесам, сприяє розвитку пам’яті та творчої уяві [8]. У 

випадку зі створенням композиції танцю цей метод дозволяє поєднати 

змістову складову з усіма етапами роботи, бачити цілісність 

хореографічного тексту як багатогранного мистецького синтезу. 

Візуалізація мислення – це ефективний шлях формування творчого 

розвитку ризомного мислення. На думку Г. Мєднікової, це образно-

асоціативне мислення, яке відрізняється від метафоричного або логічно-

вербального мислення тим, що, замість десяти-одинадцяти асоціацій воно 

генерує до десяти тисяч зв’язків-асоціацій, саме таку кількість може 

охопити своїми відростками один центральний образ-нейрон [3]. 

Якщо у середині розташувати центральний образ-проблему-ідею, то 

від нього відходять різні гілки з розташованими на них атрибутами, 

асоціаціями, зв’язками тощо, що на різних етапах було предметом або 

засобом створення композиції. Можна намалювати, або уявити такі гілки: 

життєві реалії, колізії, проблеми – перша лінія, котра стикається з гілкою, на 

якій розташована смислова ідея. Вона зумовлює вибір жанру, адекватного 

до її втілення. Побудова композиції, її властивості розміщуються на 

наступній гілці, яка перетинається з гілкою, що містить авторські знахідки 

щодо пластики інтонування, хореографічно-мовних засобів. Усе це 

підсилюється гілкою з художньо-супроводжувальним матеріалом: 

музикою, костюмами, предметами тощо. 

Існує думка, що Моцарт бачив свої симфонії на долоні як цілісний 

мистецькій витвір. Дещо схоже має бачити хореограф-постановник, тобто 

цілісність фабули, смислу та змісту, атрибутів і процесу втілення 

хореографічної ідеї в композицію танцю відповідними засобами 

танцювальної лексики. 

Вчитель хореографії на відмінність від фахівців-танцюристів, 

постійно створює танцювальні композиції для учнів, колективів. Тобто він 

створює хореографічні тексті, на котрих навчає хореографії учнів. У цьому 

процесі задіяні: широкий спектр змістових ліній, які прямо або 

опосередковано складають сенс предметів навчання, а також життєвий 

досвід самого студента, його здатність бачити прообрази хореографічних 

творів у різних джерелах: природних, суспільних, людських, літературних 

тощо. Актуальним для майбутнього вчителя хореографії є сформованість 

специфічного хореографічно-композиційного мислення, воно є складно 

інтегрованим і може бути представлено як різомна модель. У центрі такої 

моделі  художньо-хореографічний образ і його реальний прототип в 
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уявленнях індивідуальної фахової свідомості особистості хореографа-

постановника, втілення яких у хореографічну композицію сполучає та 

активізує синтез композиційно-образного, безпосередньо художнього, 

кінестезійного та музичного видів мислення. Ефективним у розвитку такого 

мислення стають інноваційні методи візуалізації: ментальні карти, візуальна 

матриця, малювання музики, а також методи творчого розвитку: катена-

мепінг, фрірайтинг. В практиці ці методи довели свою ефективність саме 

під час композиційної роботи студентів та створення хореографічних 

спектаклів.  
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Василь Семенчук 

 

РОЗВИТОК ВОКАЛЬНОГО СЛУХУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ  

МУЗИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ (НА ПРИКЛАДІ АУДІОРЕДАКТОРА 

CELEMONY MELODYNE) 

 

У статті ставиться завдання розглянути деякі можливості 

комп’ютерної музичної програми Melodyne для більш ефективного 

розвитку вокального слуху студентів-музикантів факультету мистецтв в 

процесі вивчення новітніх музичних технологій. Також розкривається 

сутність вокального слуху, як особливого виду музичного слуху та важливої 

основи вдосконалення співацької діяльності майбутніх учителів музичного 

мистецтва. На прикладах використання програми доводиться здатність 

виконавців до оцінювання якості власної фонації та вміння її змінювати, 

аналізувати, знаходити недоліки голосоутворення, визначати їх причини 

та знаходити шляхи подолання. 

Ключові слова: вокальний слух, музичний слух, пасивний слух, 

активний слух, аудіоредактор, музична інформатика, майбутній учитель 

музичного мистецтва. 

 

В статье ставится задача рассмотреть некоторые возможности 

компьютерной музыкальной программы Melodyne для более эффективного 

развития вокального слуха студентов-музыкантов факультета искусств в 

процессе изучения новейших музыкальных технологий. Также 

раскрывается сущность вокального слуха, как особого вида музыкального 

слуха и важной основы совершенствования певческой деятельности 

будущих учителей музыкального искусства. На примерах использования 

программы доказывается способность исполнителей к оценке качества 

собственной фонации и умение ее изменять, анализировать, находить 

недостатки голосообразования, определять их причины и находить пути 

преодоления. 

Ключевые слова: вокальный слух, музыкальный слух, пассивный слух, 

активный слух, аудиоредактор, музыкальная информатика, будущий 

учитель музыкального искусства. 

 

The article seeks to consider some of the possibilities of the Melodyne 

computer music program for more effective development of vocal hearing of 

students of musicians of the faculty of art in the process of studying the latest 

musical technologies. The functionality of the Melodyne audio editor has been 

analyzed, which has become a tool used by a large number of professional record 

producers around the world to customize and control the audio signal, usually a 
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vocal singer. There is a positive trend in the use of modern technology, where 

students-musicians, together with the teacher, can make certain conclusions 

about the correction of problems associated with inaccuracy of the height of 

sound, with incorrect formation of timbre (positional impurity), etc. It also reveals 

the essence of vocal hearing as a special kind of musical hearing and an important 

basis for improving the performance of future music teachers’ music. 

Key words: vocal hearing, musical hearing, passive hearing, active 

listening, audio editor, music informatics, future teacher of musical art. 

 

Входження України у європейський освітній простір із збереженням 

кращих надбань національної системи освіти, у загальні процеси культурної 

глобалізації, яку загалом зумовлюють прискорені темпи розвитку сучасних 

інформаційних технологій – це один із основних напрямків, зорієнтованих 

на духовні цінності, відродження культурних традицій, формування творчої 

особистості на зразках національної культурної спадщини, застосування 

особистісно розвивальних технологій та впровадження у практику 

відповідних інноваційних методик у вітчизняній освіті. 

Музика виступає провідником високих духовних елементів культури, 

впливає на творчий розвиток особистості, її естетичну свідомість. Якщо 

зміст духовної культури складає естетичні, моральні цінності суспільства, 

то музика, а саме вокальне мистецтво, є інтонаційним способом вираження 

цих цінностей. Тому розвиток вокального слуху студентів є важливою 

умовою розвитку їх духовної культури, що є, у свою чергу, актуальним 

завданням музично-педагогічної освіти [6, с. 198]. 

Серед основних проблем мистецької освіти розвиток вокального 

слуху займає одне з провідних місць, адже цей феномен є важливим у 

навчанні майбутніх учителів музики та одним із основних видів роботи на 

уроках музики та у позаурочній вокально-хоровій роботі. О. Алексєєв 

вважає, що спів можна використовувати як засіб для більш глибокого 

виявлення музичних здібностей, оскільки у співі виявляється слух та 

ритмічне відчуття, а головне – це вже виконавський процес, в якому 

проявляються всі здібності співаючого в дії, при чому в дії музично 

осмисленій. Правильний та виразний спів пісень уже слугує достатнім 

свідченням того, що у дитини є музичні дані. 

Вокальний слух – це особливий вид музичного слуху, який включає 

звуковисотний, динамічний, тембровий, ритмічний слух, а також 

барорецепцію і вокальнотілесну схему. Барорецепцію Ю. Юцевич визначає 

як здатність за допомогою нервових волокон відчувати «звуковий тиск» під 

час фонації, а науково обґрунтовану вокальну схему, як комплекс 

м’язововібраційних відчуттів, що виникають у співака під час фонації. 

Сутність вокального слуху полягає не тільки в активному сприйнятті 

звуків, а й у співучасті в процесі звукоутворення, в умінні усвідомити та 

відтворити принцип утворення вокальних звуків. Показником правильного 
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використання вокального слуху у виконавській діяльності є здатність до 

оцінювання якості власної фонації та вміння її змінювати. Д. Огороднов 

підкреслював, що вокальне виховання, яке з дитячого віку дозволяє більш 

повно використовувати природні ресурси голосового апарату, повинно привести 

до більш повного розвитку музичного слуху та пам’яті. Вокальний слух 

активно розвивається у процесі вироблення співацьких навичок та вмінь. 

Важливою основою вдосконалення співацької діяльності майбутнього 

вчителя музики є розвиток особливого виду його музичного слуху, а саме 

вокального слуху. Проблема розвитку вокального слуху майбутніх учителів 

музики є особливо актуальною, оскільки емоційний відгук на музику, багато 

в чому, залежить від ступеня розвитку всіх компонентів цього складного 

явища. Розвиток вокального слуху студентів як однієї з основних їх 

музичних здібностей процес складний та багатогранний. Цю проблему 

досліджують представники різних галузей науки: психології, соціології, 

фізіології, педагогіки, методики музичного виховання, естетики, 

мистецтвознавства.  

У фундаментальних науках з проблем музично-естетичного 

виховання широко висвітлені різні аспекти формування здібностей 

особистості засобами музики (О. Апраксіна, Б. Асаф’єв, Л. Баренбойм, 

І. Бех, Л. Бочкарьов, Є. Назайкінський, Б. Теплов, Т. Шевченко, 

Б. Яворський та ін.). Питання постановки голосу та розвитку вокального 

слуху розглядали В. Антонюк, С. Гладка, Н. Орлов, Т. Овчиннікова, 

Д. Огороднов, А. Менабені, Г. Панченко, Г. Стулова, Ю. Юцевич та ін.  

В. Ємельянов підкреслював, що вокальний слух – це складна навичка 

комплексного аналізу явища голосоутворення, що включає в себе як аналіз 

слухового сприйняття, так й ідеомоторний аналіз рухових процесів, котрі 

породжують голос з передбаченням ймовірного супроводу рухових 

процесів вібро, баро та пропріорецепцій [5, с. 35]. 

Вокальний слух відрізняється від звичайного тим, що той, хто слухає 

проводить аналіз явища голосоутворення за критеріями академічного 

еталону й одночасно інтуїтивно сприймає весь комплекс рухів голосового 

апарату, що породжують ідеомоторний аналіз комплексу рухів голосового 

апарату породжує передбачення про можливості супутніх процесів 

«резонування» та «опори». Вокальний слух виробляється на базі власного 

співацького досвіду, багаторазового прослуховування різних співаків, 

спілкування з вокалістами [6, с. 172‒173]. 

Формування слухових умінь студентів відбувається під час занять з 

дисциплін «Вокальний клас», «Вокальний ансамбль», «Хоровий клас», під 

час проходження педагогічної практики в школі. В основі процесу розвитку 

педагогічних вокально-слухових умінь лежить накопичення вокальних 

слухових уявлень студентів, сприйняття та аналіз звучання співацького 

голосу вокалістів, порівняння його з власними вокальними сприйняттями та 

еталонними слуховими уявленнями. Це вимагає від майбутніх педагогів-
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музикантів формування високого рівня розвитку навичок свідомого 

управління власними фонаційними процесами.  

Потреба здійснювати діагностувальну діяльність, оцінювати звучання 

співацького голосу студента-музиканта, аналізувати його, знаходити 

недоліки голосоутворення, визначати їх причини та знаходити шляхи 

подолання, викликає необхідність володіння викладачем навиками не 

тільки активного вокального слуху, а й використання сучасних методів та 

технологій запису, відтворення, редагування, обробки, контролю 

співацького голосу – роботи зі звуком, зокрема, музичним. 

На факультеті мистецтв Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини питання роботи зі звуком вивчаються в 

процесі практичного опанування різними музичними комп’ютерними 

програмами, що входить до курсу навчальної дисципліни «Музична 

інформатика» при кафедрі музикознавства та вокально-хорових дисциплін. 

Сучасний музичний навчально-творчий процес вимагає впровадження 

новітніх технологій. Одним з нових напрямків є робота з сучасними 

музичними комп’ютерними програмами та використання їх можливостей у 

музичному вихованні майбутніх вчителів музичного мистецтва. 

Програми для роботи зі звуком можна умовно розділити на дві великі 

групи: програми-секвеносри і програми, орієнтовані на цифрові технології 

запису звуку – аудіоредактори.  

Аудіоредактор або звуковий редактор (англ. digital audio editor) – 

програмне забезпечення для редагування цифрового звуку. Редактори 

пристосовані для роботи з музичним матеріалом. Аудіоредактор 

використовуються для запису музичних композицій, підготовки фонограм 

для радіо, теле та інтернет-мовлення, озвучування фільмів і комп’ютерних 

ігор, реставрації старих фонограм (попередньо оцифрованих), акустичного 

аналізу мови. Аудіоредактор професійно використовуються 

звукорежисерами. Звукові дані графічно представляються у вигляді 

послідовності відліків, які об’єднані однією обвідною, відповідної амплітуді 

звукового сигналу, званої сигналограмма (або хвильової формою). Вікно 

програми з графічним зображенням такої сигналограмми називається 

треком або звуковою доріжкою [3]. 
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Мета статті ‒ розглянути можливості формування та ефективного 

розвитку вокального слуху майбутніх вчителів музичного мистецтва в 

процесі роботи з аудіоредактором Celemony Melodyne.  

Celemony Software GmbH є німецька музична програма компанії, яка 

спеціалізується на цифровій корекції програмного забезпечення основного 

тону звуку. Вона створила Melodyne, популярний аудіокрок 

модифікаційний інструмент, схожий на Auto-Tune.  

Celemony була заснована в жовтні 2000 року Пітером Нойбекером, 

професором Хільдегардом Sourgens і Карстеном Gehle. Вона заснована в 

Мюнхені, Німеччина.  

У 2009 році Melodyne виграв премію «MIPA» за найбільш 

інноваційний продукт.  

Він також використовується в класичній музиці для аналізу основного 

тону мови. Англійський композитор Джонатан Харві і IRCAM інженери 

використовували Melodyne, щоб витягти мелодійний матеріал для своєї 

відомої композиції для оркестру «Speakings» (2007‒2008 рр.) [2]. 

У 2011 році Celemony випустила Capstan, автономне аудіовідновлення 

програмного забезпечення, яке 

усуває детонацію від цифрових 

записів.  

В жовтні 2011 року, Celemony і 

Presonus представив ARA 

Audio Random Access, 

розширення для 

аудіоінтерфейсів, що 

підключаються, таких як AU, 

VST і RTAS.  

В січні 2016 року Celemony 

випустив Melodyne 4. 

Melodyne з’явився у 

процесі науково-дослідного 

експерименту Пітера Нойбекера, як 

корекція основного тону продукту. 

Melodyne став інструментом, 

який використовується великою 

кількістю професійних виробників 

записів по всьому світу, щоб 

налаштовувати і керувати 

аудіосигналом, зазвичай вокалу 

співака. 

Melodyne також має засоби для 

часу розтягування, відновлення мелодій. Він також може бути 

використаний для полегшення створення бек-вокалу з існуючого вокалу. 
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Перший публічний перегляд Melodyne був на Winter NAMM Show в 2001 

році і з тих пір завоював безліч нагород [1]. 

При роботі з програмою під час вивчення навчальної дисципліни 

«Музична інформатика» студенти-музиканти розвивають та тренують свій  

музичний слух, який не зводиться тільки до здатності розрізняти висоту 

звуків, тобто до звуковисотного слуху; він проявляється також у здатності 

розрізняти забарвлення звуків ‒ тембровий слух, місце даного звуку в 

тональності ‒ відчуття ладу, гармонію ‒ гармонічний слух тощо. При 

правильному тренуванні всі ці прояви музичного слуху можуть бути 

розвинені до високого ступеня. 

Використання «Celemony Melodyne», в більшості випадків, є 

інтуїтивним. В основному робота відбувається в трьох вікнах: вікно 

аранжування, вікно редактора та вікно визначення мелодії.  
 

 
 

Вікно редактора відображає мелодію, яка розділена при 

детекторуванні на окремі ноти. Ці ноти відображені відповідно до їх 

тонального положення. Ліворуч – імітована фортепіанна клавіатура, 

причому ноти не обов’язково мають відповідати звуковисотності 

відображуваних клавіш. Вони (ноти) відображаються в своєму 

індивідуальному центрі інтонації. 

Саме це і дає змогу візуально визначити інтонаційну точність 

наспіваної мелодії та розглянути вокальний звук. На екрані ми можемо 

спостерігати тональне вираження та вібрацію заспіваного записаного звуку. 

Ми можемо змінити напрямок висоти тону в межах ноти, а висоту ноти 

можемо змінити в межах октави і більше, якщо це необхідно, відповідно 

можемо й змінити саму мелодію.  

У питанні чистоти інтонації та контролю тембру за допомогою слуху 

співак стикається з деякими труднощами. Зазвичай прийнято відрізняти 

пасивний слух від активного. Пасивний – це вміння правильно чути, 



 

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 16, 2017 

 

68 

активний – вміння голосом точно відтворювати почуте. Якщо пасивний 

слух розглядається як розвиток диференціювання в слуховому аналізаторі, 

то активний слух включає в собі вміння керувати голосовим апаратом для 

формування звуку необхідної висоти. 

Записавши свій голос за допомогою комп’ютерної музичної програми 

«Melodyne», студент може проаналізувати, порівняти або перевірити 

точність звуковисотності свого співу відповідно до друкованих нот та 

результату запису аудіоредактором, побачити амплітуду та ритмічність 

вібрато, простежити правильність або неправильність вдоху-видоху, 

проаналізувати аудіовізуально та зрозуміти що до-дієз і ре-бемоль звучать 

по-різному щодо висоти звуку, в залежності від інтонаційного тяжіння.  

Також студенти-музиканти разом з педагогом можуть зробити певні 

висновки щодо виправлення проблем, пов’язаних з неточністю висоти 

звуку, з неправильним утворенням тембру (позиційна нечистота) тощо. На 

відміну від людського відчуття, комп’ютерна програма «Melodyne» 

конкретно у графічному вигляді покаже результат співу. 
 

 
 

Отже, розглянувши тільки деякі можливості аудіо редактора 

Celemony Melodyne, можна зробити висновок, що робота з цією музичною 

комп’ютерною програмою (зокрема, співом – як природним шляхом 

формування звуковисотного слуху) сприяє ефективному розвитку тонкого 

чуттєвого слуху, як головного регулятора вокальної та мовленнєвої 

функцій. Таким чином, використання сучасних музичних технологій 

сприятимуть ефективній професійній підготовці майбутніх вчителів 

музичного мистецтва.  

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку потребують 

комплексного вирішення. Тому, безсумнівно, актуальним є формування та 

розвиток комп’ютерної компетентності як педагогів так і студентів в умовах 

фахової підготовки.  
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УДК 378.147 

Halyna Chyrva, Inna Osadchenko 
 

INNOVATIVE APPROACH TO USING TRAININGS AS FORM  

OF CLASSES IN HIGH SCHOOL 
 
У статті на основі аналізу наукових джерелах обґрунтовано 

необхідність впроваджувати на заняттях курсів практичного спрямування 
у ВНЗ такі методи і прийоми, які б допомагали майбутньому спеціалісту 
навчатися спілкуванню з аудиторією: формуванню комунікативних умінь, 
створенню доброзичливої атмосфери у спілкуванні. Доведено, що цьому 
сприяє методика тренінгу на практично-семінарському занятті або 
тренінг як форма навчання у ВНЗ. На засадах інноваційного підходу 
схарактеризовано тренінг як спеціальну форму заняття, як 
багатофункціональне педагогічне явище, зміст та структура якого 
визначають його дидактичне спрямування у процесі фахової підготовки у 
ВНЗ.  

Ключові слова: інноваційний підхід; навчальний тренінг; форма 
навчання; тренінг; класифікація тренінгів; заняття у ВНЗ. 

 
В статье на основе анализа научных источниках обоснована 

необходимость внедрять на занятиях курсов практического направления в 
вузах такие методы и приемы, которые помогали бы будущему 
специалисту учиться общению с аудиторией: формированию 
коммуникативных умений, созданию доброжелательной атмосферы в 
общении. Доказано, что этому способствует методика тренинга на 
практически-семинарском занятии или тренинг как форма обучения в вузе. 
На основе инновационного подхода охарактеризован тренинг как 
специальная форма занятия, как многофункциональное педагогическое 
явление, содержание и структура которого определяют его 
дидактическое направление в процессе профессиональной подготовки в 
вузе. 

Ключевые слова: инновационный подход; обучающий тренинг; форма 
обучения; тренинг; классификация тренингов; занятия в вузе. 

 
The article is based on the analysis of scientific sources. It substantiates the 

necessity to introduce the methods and techniques that could help the future 
specialist to learn the process of communication with the audience: in particular, 
the formation of communicative skills, the creation of a friendly atmosphere in the 
process of communication in the classes of practical courses at universities. It is 
proved that this is facilitated by the methodology of training used in the practical 
seminar or training as a form of a class at universities. The term «professional 
training» includes the following types of trainings: problematic and educational 
since «professional» is a general concept that in the field of activity defines both 
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the formulation and nature of the problem and the way of training in order to 
develop skills and ability to solve professional problems. The paper reveals. The 
author gives the classification of trainings.  

Key words: innovative approach; educational training; form of training; 
training; classification of trainings; classes at high school. 

 
Formulation of scientific problem and its significance. Major problems of 

modern high schools primarily include the democratization of the teaching’s style 
and the introduction of innovative learning technologies. Thus, the list of the 
Action Plan on Quality Assurance in Higher Education of Ukraine and its 
Integration into the European and World Educational Community for 2010 
(Resolution of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 612 of 
13.7.2007) contains the following tasks of improving the educational process at 
universities: 

«11. 2. To develop the mechanisms for introduction of higher education in 
the system of developing technologies of vocational education and technologies 
of self-regulated training in the framework of traditional education: 

– cognitive-oriented technologies: dialogical learning methods, 
discussion seminars, problem-based learning, cognitive counseling, cognitive 
maps, instrumental-logical training, reflection training etc.; 

– personal-oriented technologies: interactive and simulation games, 
developmental trainings, developmental psychodiagnostics, etc. [7, p. 92‒93]. 

It is clearly necessary to introduce methods and techniques that would help 
the future specialist to learn communication with the audience (they are: the 
formation of communicative skills, the creation of a friendly atmosphere in 
communication), which, in the opinion of the researchers, help in the 
methodology of training at practical seminars [12, p. 25]. 

Based on many years of research and the experience of using interactive 
learning, O. Pometun considers passing 1–2 several days of special training 
seminars to be one of the organizational and pedagogical conditions for the 
efficient interaction as a special teacher training [11, p. 49]. According to 
T. Mishatkina, at higher pedagogical educational institutions of Western Europe, 
the number of different psychological and pedagogical workshops intended to 
develop the skills of interpersonal communication, the establishment of 
perspective contacts with others and reflection has been rising since a long time 
ago [3, p. 66‒67]. 

Therefore, studying the essence of the «training» concept, classifying 
trainings as well as the methods of their application is an urgent problem of 
research in the field of the theoretical and methodological principles of training 
future specialists at universities. 

In many modern scientific sources, the term «training» is used without 
focusing on the interpretation of its essence, that is as a long-understood and 
commonly used concept such as «lesson» or «school». This applies even to those 
tutorials whose key words include the term «training»: for example, 
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«Communication Training» (M. Kipnis), «Art of Being a Teacher: Collection of 
Training Sessions» (M. Skrypnyk); and those whose essence is disclosed through 
the organization and conducting of training sessions, for example: «Problematic 
Situations in School and Ways of Their Solution» (T. Burdigina, E. Koroleva, 
P. Yurchenko), «School of Gambling» (M. Shut) etc. Since the concept of 
«training» has been actively used in the circle of scientists for the last decade, it 
is possible to distinguish the studies that deal with its particular aspects: 

– Theoretical Foundations of Emergence and Development of Training 
as Form of Education (I. Kulish, L. Milto, I. Nikishina, I. Panasyuk, I. Podlasy, 
O. Pometun); 

– Methodology of Conducting Trainings (M. Korolchuk, V. Kraynyuk, 
V. Leffterov, E. Lutova-Roberts, G. Monin, V. Pavlushenko, I. Panasyuk, 
A. Timchenko); 

– Practical Recommendations for Conducting Certain Types of Trainings 
(T. Burdigina, M. Kipnis, E. Koroleva, P. Yurchenko). 

Unfortunately, these studies do not completely reveal any of these aspects 
of the «training» concept. In particular, the further study requires the analysis of 
theoretical foundations of the essence, classification and methodology of 
conducting trainings as one of the innovative types of classes at universities in 
terms of their functional significance for the effectiveness of training future 
specialists. 

This article seeks to characterize the innovative approach to using trainings 
as a form of classes at high school by analyzing the relevant scientific sources.  

It is noteworthy that the training concept in the modern vocabulary 
literature is interpreted unambiguously – a workout and a special training regime 
[1, p. 1472; 13, p. 685; 14, p. 548]. Consequently, the psychological and 
pedagogical scientific sources formed the two positions of understanding and 
properly using the term training: 

– firstly, as a system of defined exercises with obligatory repetition, strict 
adherence to the sequence and time of execution (training of speech, memory 
etc.); 

– secondly, as a special type of a class, mainly at high school (or in the 
employee qualification improvement and correction system), which consists of 
carefully selected complementary structural components.  

We are inclined to the second generalized definition of "training" 
formulated by us. The scientific and methodological literature also defines a 
training as: 

– «a special form of organization of activities that pursues specific and 
predictable goals that can be achieved in a relatively short period of time; 

– a way of teaching participants and developing the necessary abilities 
and qualities that allow them to succeed in a particular activity; 

– an intensive training which is achieved by special interactive methods» 
[4, p. 5]. 

We prefer the third definition as, in this meaning, a training is based on 
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adherence to the principles of intensity and interactivity. At the same time, 
researchers point out that each workshop that uses interactive learning methods 
must be a training – «e.g. sports training» [4, p. 5].  

According to the study by I. Podlasogo, American educators consider a 
training to be one of the processes which are associated with the formation of 
motivation, dividing it into four main areas: motivation for achievements, causal 
schemes, personal causality and internal motivation [10, p. 378‒379]. 

A modern researcher I. Nikishina singles out an individual training as a 
method of game technology which «is characterized by the presence of a gaming 
model, scenario of the game, role positions, the possibilities of alternative 
solutions, predictable results, criteria for evaluating the results of work, managing 
emotional stress» [5, p. 28]. 

As for the classification of the training, the author, providing the 
classification of games by the nature of the simulated situation, the nature of the 
game process, by means of transmission and processing of information, gives it a 
separate place (without specifying the name of the group) along with cognitive, 
dramatized, game, simulation games and the solution of practical situations etc 
[5]. 

I. Panasyuk studied the highest number of aspects of a training concept in 
her research dedicated to using educational trainings in preparing physical 
education teachers. She considers a training to be an innovative pedagogical 
technology aimed at organizing the interactive interplay of subjects of the 
pedagogical process which involves teacher’s planned and systematized efforts to 
change, form or develop participants’ new knowledge, skills, values with the help 
of educational means and training in conditions of simulated game training 
situations [9]. 

Thus, on the basis of the analysis of psychological and pedagogical 
literature, the author concluded that the trainings can stimulate the following types 
of class activity: 

– mental, due to the intensity of thinking, the generation of ideas, 
assumptions, design, implementation of analytical and synthetic operations etc.; 

– emotional, due to emotional stress and emotions; 
– social – by imitating and playing social roles, exchanging thoughts; 

physical – physical stress, practical activity, mobility [9]. 
Thus, training classes are a multifunctional pedagogical phenomenon, and 

the nature, content and structure of the training itself determine its significance 
and place in the process of professional training. By analyzing the following 
scientific sources, we can capture diverse perspectives on the use of training in 
higher education depending on the goals and objectives set by the teacher as an 
organizer and coach. 

O. Onats in the context of his dissertation has developed training courses 
for working with young teachers. Their goal is to enable them to develop an 
adequate self-esteem, flexibility of thinking, constructive communication skills, 
ability to work in a team, they were used at the first level as: 
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– special forms of organizing young teachers’ activity in order to achieve 
specific goals; 

– gaining knowledge and forming professional skills; 
– professional-situational learning through reflection on their own actions 

[6, p. 162]. 
We would like to point out the fact that the researcher uses trainings for 

«professional-situational learning». 
Rather substantiated research in the field of training is carried out by 

modern psychologists, especially in the context of professional training of 
specialists who will systematically deal with non-standard, crisis, emergency 
situations in future professional activities. In particular, in order to realize the 
psychological capabilities of preventing deaths and wounds of police officers, as 
well as for the complex solution of many professional, first of all, psychological 
problems that arise from the officers of the internal affairs bodies, V. Lefterov and 
O. Timchenko have developed a training ‒ Communication-Stress-Security («K-
S-B Training») [2]. The results of the initial testing of this training showed that 
its implementation on the scale of the internal affairs bodies of Ukraine allowed 
not only to increase the efficiency of actions and personal safety of employees in 
traumatic situations, but also to solve many problems of the internal affairs bodies 
(suicides, conflicts, staff turnover, etc.). Thus, the developed «Training K-S-B» is 
a fundamentally new form of training and retraining of specialists, a 
comprehensive practical methodology aimed at creating the psychological 
sustainability of employees of the Institutions of Internal Affairs and obtaining 
safe behavior skills [2]. 

Tasks of the class defined by the professional profile of the university, the 
content of the discipline in general and its individual themes determine the special 
name of the training itself. We emphasize that we have not found in the 
psychological and pedagogical literature the general classification of trainings, 
therefore we present an analysis of the specific names of trainings in the form of 
fragments of various scientific studies. 

For example, O. Onats while studying the management of the development 
of professional competence of a young teacher at a comprehensive educational 
institution found that in recent times the task of scientific and methodological 
work in modern educational institutions changed fundamentally resulting in new 
forms of work, inter alia: 

– professional trainings [6, p. 83]; 
– problematic trainings [6, p. 106]; 
– trainings aimed at both increasing young teachers’ knowledge and skills 

and forming a qualitatively new content of professional activity [6, p. 161] which 
in their turn are divided into training sessions, skills training, personal 
development training and motivational trainings [6, p. 162]. 

We believe that in this classification the term professional training includes 
the following types of trainings: problematic and educational since «professional» 
is a general concept that in the field of activity determines both the formulation 
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and nature of the problem, and the way of learning to form skills for solving 
professional problems. With this in mind, we are considering a key kind of 
«educational training» where the field of learning determines the professional 
problem as the content of the training. 

We have established that the training devoted to the topic 
«Communication» (often referred to as «communicative») is most common. 

When exploring the psychological and pedagogical conditions for the 
adaptation of future officers of internal troops of the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine to professional activities, V. Pavlushenko emphasized the 
purposefulness of the use of the following types of training sessions: training of 
professionally important qualities for the development of special abilities [8, 
p. 129]; socio-psychological training intended to form the necessary style of 
behavior [8, p. 131]; training of communicative skills [8, p. 151]. 

It should be noted that a socio-psychological training – «a method of 
influencing the personality in order to increase the effectiveness of interaction 
between man and society» [1, p. 1472] is considered traditional, that is defined as 
a separate term in the overwhelming majority of dictionaries. As a rather detailed 
description of the types of training is provided in one of the modern psychological 
dictionaries [13, p. 548‒549] which briefly describes the innovative approach to 
the essence of the concept of «social-psychological training»: 

1. Socio-psychological (behavioral, sensitivity, role-playing, video 
training) ‒ the direction of practical psychology focused on the use of active 
methods of group psychological work with a view to developing the 
communication competence. Training task is to improve psychological 
knowledge; to form communicative skills; to develop facilities necessary for 
successful communication; to develop the ability to adequately cognize oneself 
and others; to correct and develop the system of relations of personality. Methods 
and techniques of work during the class: group discussion, role-playing game in 
various modifications. 

2. Perceptive training ‒ a kind of socio-psychological training aimed at 
developing the ability to adequately identify oneself, other people and 
relationships in communication. The training was intended to get information 
about how other people view a participant and how participants’ actions are 
perceived by others. Methods and techniques of work during the class: group 
discussions, psychogymnastic exercises and receptions psychodrama. 

3. Training of business communication ‒ a kind of socio-psychological 
training aimed at acquiring knowledge, skills and abilities, forming and correcting 
the settings necessary for successful communication. Training objectives – 
developing the following skills: negotiating, addressing the audience, holding  
meetings; behaving properly in conflict situations. 

I.Podlasyi gives a detailed description of the types of training which he 
analyzed: 

1. The training of the motivation for achievements is based on the 
assumption that, all other conditions for studying being equal, those who are eager 
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to continually improve their achievements will succeed the most.  
2. The training of «causal schemes» directly affects the motivation inducing 

a student to certain behavior or making them indifferent (for example, a student 
received an unsatisfactory rating and resorted to a typical scheme of justification 
- did not know, difficult task, not lucky). 

3. The training of personal causality intended to teach students to look for 
the causes of their failures primarily in themselves. 

4. Training of internal motivation for the positive factors of success 
including: a sense of their own competence; free choice; and negative – lack of 
time [10, p. 379‒381]. 

Consequently, the author, based on an analysis of the research of foreign 
scientists, sees the training as a system of training exercises rather than a separate 
certainly structured form of training. 

The methodological manual Learning in Action: How to Organize Teacher 
Training for the Application of Interactive Learning Technologies (A. Panchenko, 
O. Pometun, T. Remekh), the definition of Learning Workshop on Interactive 
Learning Technologies (NS) defines a training as an intensive class lasing from 2 
to 24 hours [4, p. 5] and as «one of the most effective forms of learning» [4, p. 40]. 
Hence, in this case, the term training is a synonym to the notion training 
workshop. The characteristics of each type of training seminars (trainings) 
proposed by the authors [4, p. 5‒6] may be briefly described as follows:  

1. Administrators of educational institutions, employees of departments of 
education and institutes of teacher training. Key question: «What is an interactive 
learning technology?» Task of the training: explanation of the essence of 
interactive learning technologies. Duration of training: 2‒3 hours. 

2. Teachers. Key question: «How to learn and use interactive lesson 
technology?» Task of the training: working out of the typical program of the 
training workshop for teachers, with reproduction and discussion of the 
methodology of each exercise. Duration of training: 18‒20 hours. 

3. Teachers of interactive learning technologies. Key question: «How to 
teach others to use interactive learning technologies?» Task of the training: 
working out of the typical program of the training workshop for teachers, with 
reproduction and discussion of the methodology of each exercise. Duration of 
training: 18‒20 hours. 

In this case, in our opinion the training seminars are classified according to 
the professional orientation and direction of the participants, which fundamentally 
defines their tasks and the duration of the training itself. 

The results of the analysis presented in the study of G. Pyatakova, 
N. Zayachkivska [12, p. 25‒31] types of trainings that are used in high school can 
be described as follows: 

1. Training sensitivities. The purpose of the training is to motivate people 
to establish and maintain contact in communication. Task of the training: to 
increase the boundary of understanding of oneself and understanding of others; 
Form an understanding of group processes through the sense of a local structure; 
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Develop individual behavioral skills. 
2. Partnership training. The purpose of the training is to create conditions 

for the transition to other stages of the training. Task of the training: to create a 
high level of openness, trust, emotional freedom, unity and the corresponding state 
of each participant, which would allow to work successfully and move forward. 

3. Creativity training. The purpose of the training ‒ to promote the 
expansion of the boundaries of creative vision of professional activity. The task 
of the training: to create a creative environment that will encourage the 
manifestations of creative thinking and behavior. 

On the basis of the types of professional trainings presented in modern 
studies, which are defined by the professional profile of a higher educational 
institution, the content of discipline in general and its individual topics, the 
purpose and objectives of the classroom, we classify them as follows: 

1. Training sessions: 
– communication (sensitive, communicative, business communication, 

partner communication); 
– professional qualities and personal growth (skills formation, skills 

acquisition, creativity); 
– motivational (informational and motivational, motivations of 

achievements, «causal schemes», personal causality, internal motivation); 
– professional orientation and leadership of the participants (for 

administrators of educational institutions, employees of departments of education 
and institutes for the improvement of teachers’ qualification, for teachers). 

2. Socio-psychological trainings (perceptual, behavioral, sensitivity, role-
playing, videotraining). 

In the article, based on the analysis of existing scientific sources of 
innovative approaches to using trainings as form of classes in high school, training 
is described as a special form of study and a multifunctional pedagogical 
phenomenon, the content and structure of which determine its didactic orientation 
in the process of professional training in high school. Trainings are classified into: 
socio-psychological (perceptual, behavioral, sensitivity, role-playing, video 
training) and educational (vocational orientation and leadership orientation, 
communication, motivational, professional qualities, personal growth and socio-
psychological). The key kind is the training, in which the field of study determines 
the professional problem as the content of the training, based on a certain 
professional profile of the higher educational institution, the content of the 
discipline in general and its individual topics, goals and objectives of the class. At 
the same time, the method of conducting trainings needs the further study 
especially in high school. 
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АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА 

 

В статті розкрита практична підготовка майбутніх магістрів 

технологічної освіти в процесі їх професійної підготовки у вищих 

педагогічних навчальних закладах, яка розглядається як частина навчально-

виховного процесу вищого педагогічного навчального закладу, що забезпечує 

поєднання теоретичної підготовки студентів з їхньою практичною 

діяльністю. В роботі описані особливості практичної підготовки 

викладача вищої школи; мета, завдання та структура асистентської 

практики як форми навчально-виховного процесу магістрантів 

спеціальності «Технологічна освіта». 

Ключові слова: асистентська практика, магістрант, професійна 

підготовка, навчально-виховний процес. 

 

В статье раскрыта практическая подготовка будущих магистров 

технологического образования в процессе их профессиональной подготовки 

в высших педагогических учебных заведениях, которая рассматривается 

как часть учебно-воспитательного процесса высшего педагогического 

учебного заведения, обеспечивает сочетание теоретической подготовки 

студентов с их практической деятельностью. В работе описаны 

особенности практической подготовки преподавателя высшей школы; 

цель, задачи и структура ассистентской практики как формы учебно-

воспитательного процесса магистрантов специальности «Технологическое 

образование». 

Ключевые слова: ассистентская практика, магистрант, 

профессиональная подготовка, учебно-воспитательный процесс. 

 

Practical training of future Masters of technology education in the process 

of their professional training in higher educational institutions has been revealed 

in the article. Practical training is part of the educational process of a higher 

pedagogical educational institution, which facilitates the development of certain 

civilian traits, moral and psychological qualities, scientific and pedagogical 

skills, individual psychological features, professional and pedagogical 

competencies (designing the purpose and content of training, forecasting methods 

their realization, self-analysis of their professional activity, organizational skills). 

This paper describes the peculiarities of high school teachers’ practical training; 

aim, tasks and structure of assistant practice as a form of educational process of 

training future teachers of general technical disciplines and technology teaching 

techniques.  
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Останнім часом особливу увагу дослідників привернула одна з 

найактуальніших проблем вищої педагогічної школи – практична 

підготовки майбутніх викладачів вищої школи на засадах компетентнісного 

підходу. Сьогодення вимагає внесення коректив у практичну підготовку 

майбутніх фахівців. Серед визначених шляхів, які сприяють вирішенню 

окресленої проблеми, – організація та проведення магістерської практики у 

вищих навчальних закладах. 

Магістерська практика є організаційною частиною навчально-

виховного процесу вищого педагогічного навчального закладу, забезпечує 

поєднання теоретичної підготовки студентів з їхньою практичною 

діяльністю, що сприяє вироблення у магістранта певних громадянських рис, 

морально-психологічних якостей, наукового-педагогічних умінь, 

індивідуально-психологічних рис, професійно-педагогічних компетентностей 

(проектування мети і змісту навчання, прогнозування способів їх реалізації, 

здійснення самоаналізу своєї професійної діяльності, організаторські 

вміння). Магістерська практика – це перевірка готовності майбутнього 

викладача присвятити своє життя викладацькій діяльності. 

Асистентська практика в процесі підготовки магістрів зі спеціальності 

8.01010301 «Технологічна освіта» є обов’язковою складовою освітньо-

професійної програми і передбачає вдосконалення студентами професійних 

вмінь і навичок, здобутих у процесі теоретичного навчання.  

Аналіз наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних учених 

свідчать про актуальність і значущість проблеми практичної підготовки 

майбутнього фахівця. Адже, проблеми, що стосуються організації та 

удосконалення педагогічної практики вирішували О. Абдулліна, 

С. Білоконний, Ю. Дацько, Н. Загрязкіна, С. Кара, В. Ковальчук, М. Козій, 

Н. Казанішена, Л. Кулікова, Л. Манчуленко, В. Олійник, А. Сбруєва, 

В. Сластьонін, Т. Стрітьєвич, І. Чорней; проблеми практичної підготовки 

студентів магістратури досліджували Н. Гайдук, Н. Дудник, С. Дворецький, 

Л. Клос, Л. Козак, І. Козубовської, Ю. Красильник, І. Мигович, Ш. Рамон, 

С. Саррі, Т. Філат, К. Ханвей, Є. Швець; проблеми підготовки та 

професійного становлення з позиції компетентнісного підходу майбутніх 

фахівців технологічної освіти присвячено праці В. Гетти, О. Коберника, 

М. Корця, В. Кузьменка, Є. Кулика, В. Мадзігона, О. Торубари, А. Цини. 

Метою статті є дослідження проблеми організації асистентської 

практики в системі професійної підготовки майбутніх магістрів 

технологічної освіти.  

Практика у вищому педагогічному навчальному закладі є однією із 

найважливіших форм у системі професійної підготовки педагога, що 

забезпечує їх готовність до практичної діяльності в навчальних закладах 
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різних типів.  

Аналіз наукових джерел свідчить, що дослідники в більшості випадків 

основні визначення поняття «практика» здебільшого розглядають як 

цілеспрямовану, чуттєво-предметну діяльність людей, змістом якої є 

перетворення природи та суспільства [3]; специфічну людську форму жит-

тєдіяльності, спосіб буття людини у світі [5].  

У системі професійної підготовки майбутнього педагога важлива роль 

належить саме педагогічній практиці, яка є необхідним етапом у підготовці 

студентів до майбутньої професійної діяльності.  

На думку науковців педагогічна практика визначається як: 

– спосіб пізнання навчально-виховного процесу при безпосередній 

участі в ньому [3]; 

– взаємозв’язок між теорією і його майбутньою професійно-

педагогічною діяльністю [1]; 

– невід’ємна частина  психолого-педагогічної та методичної 

підготовки майбутнього фахівця, під час якої здобуваються практичні 

вміннями і навичками [2] тощо.  

Практична підготовка майбутніх педагогів враховує необхідність 

поєднання чуттєвого сприйняття навчальної інформації та раціонального, 

інтенсивного мовленнєвого та емоційного розвитку, потребу створення 

ситуацій успіху в процесі навчання і виховання та як результат – 

формування та розвиток готовності до реалізації функцій професійної 

діяльності: навчальної, розвивальної, виховної, організаторської, 

комунікативної, дослідницької, конструктивної та ін., набуття необхідних 

для ефективної науково-педагогічної діяльності вмінь – гностичних, 

проектувальних, конструктивних, комунікативних, організаторських тощо. 

За результатами дослідження зазначеної проблеми нами 

сформулювало узагальнене визначення педагогічної практики в процесі 

підготовки майбутнього магістра технологічної освіти, під яким розуміємо 

як важливу та невід’ємну складову професійної підготовки майбутнього 

магістра, яка передбачає закріплення та поглиблення набутих теоретичних 

психолого-педагогічних та загальнотехнічних знань, вироблення й 

оволодіння науково-методичних умінь та професійно-особистісних якостей 

в умовах освітньо-наукового середовища, максимально наближеного до 

майбутньої професійної діяльності та спрямованої на саморозвиток й 

самореалізацію майбутнього науково-педагогічного працівника до 

інноваційної науково-педагогічної діяльності. 

Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх 

магістрів технологічної освіти неможливий без удосконалення змісту 

педагогічної практики, під час якої студент-магістрант набуває досвіду 

практичної діяльності шляхом поглиблення професійно значущих знань, 

умінь, компетентностей у процесі їх застосування, вивчення зарубіжного та 

вітчизняного перспективного педагогічного досвіду, знайомства з новітніми 
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освітніми технологіями, методами і прийомами, елементами професійної 

діяльності, сучасними засобами навчання, обміну творчими ідеями.  

Асистентська практика в умовах магістратури зі спеціальності 014.10 

Середня освіта (Трудове навчання та технології) базується на змісті 

професійної діяльності майбутнього викладача, який передбачає виконання 

практичних завдань в процесі викладацької діяльності та ведення наукового 

пошуку у сфері викладання загальнотехнічних дисциплін й методики 

навчання технологій і споріднених наук (психологія, педагогіка тощо). 

Для успішного засвоєння навчального плану освітнього рівня 

«Магістр» зі спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) на факультеті професійної та технологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини передбачено 

асистентську практику.  

Метою асистентської практики є: поглиблення та закріплення у 

виробничих умовах теоретичних знань та практичних умінь зі спеціальних 

і психолого-педагогічних дисциплін, застосування їх у вирішенні 

конкретних завдань практики; формування в магістрантів умінь 

організовувати навчально-виховний процес у вищій школі; виховування у 

магістрантів інтересу до науково-дослідної та педагогічної діяльності, 

морально-етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального 

творчого стилю професійної діяльності, потреби в самоосвіті. 

У завдання практичної діяльності магістрантів-практикантів входить: 

закріплення, поглиблення та збагачення знань, умінь і навичок з фахових і 

психолого-педагогічних дисциплін, оволодіння засобами і прийомами 

творчого застосування набутих знань для розв’язання педагогічних завдань 

у вищій школі; формування і розвиток професійних навичок та вмінь 

викладача вищого педагогічного навчального закладу в раціональній 

організації та проведенні навчальної, науково-методичної, виховної роботи 

з використанням результатів наукових досліджень, прогресивних методів, 

засобів та технологій навчання і виховання; закріплення та засвоєння 

сучасних активних та інтерактивних методів й технологій навчання, форм 

та засобів навчання у вищій школі, передового педагогічного досвіду 

роботи викладача вищої школи, а також умінь здійснювати самоконтроль, 

самоаналіз, самооцінку власної педагогічної діяльності, аналіз і оцінку 

діяльності колег-практикантів та викладачів навчального закладу, у якому 

проходить практика; подальше формування у магістрантів творчого, 

дослідницького підходу до організації педагогічної діяльності, набуття 

вмінь проведення наукових досліджень з використання ефективних методів 

і методик психолого-педагогічних досліджень, зокрема з тематики 

випускної кваліфікаційної роботи; виховання стійкого інтересу до професії 

викладача ВНЗ, потреби в професійному саморозвитку та самоосвіті, 

виробленні творчого підходу до педагогічної інноваційної професійної 

діяльності; формування уявлень про особливості, специфіку та види 
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професійної діяльності викладача вищого навчального закладу, його 

посадові обов’язки та права, ознайомлення з сучасним станом навчально-

виховної роботи та матеріально-технічної бази ВНЗ І‒ІV рівнів акредитації. 

Відповідно до програми асистентської практики передбачено 

проходження та засвоєння студентами-магістрантами чотирьох змістових 

модулів: навчальний, науково-методичний, організаційно-виховний та 

науково-дослідницький. 

Формування практичних навичок здійснення наукового пошуку 

відбувається на науково-дослідницькому змістовому модулі, де студенти 

оволодівають уміннями та практичними підходами до збору, аналізу 

інформації при обробці емпіричного матеріалу наукового дослідження; 

ознайомлення з навчально-методичною роботою у вищій школі 

відбувається в процесі навчального змістового модуля, де студенти 

оволодівають уміннями та практичними підходами до збору, аналізу 

інформації про структуру й специфіку організації, управління у вищій 

школі; у процесі проходження науково-методичного змістового модуля 

студенти набувають конкретних методичних умінь для проведення 

навчальних занять у системі професійної освіти підготовки фахівця; 

організаційно-виховний змістовий модуль забезпечує формування умінь 

щодо управління та дослідження соціально-психологічних особливостей 

студентського колективу, організації загально університетських та загально 

факультетських заходів.  

Теоретичною основою для проведення асистентської практики є такі 

дисципліни як «Психологія і педагогіка вищої школи», «Вища освіта 

України і Болонський процес», «Теорія і практика науково-педагогічних 

досліджень», «Наукові засади теорії й методики навчання технологій», 

«Методика викладання загальнотехнічних дисциплін», «Сучасні 

педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології навчання» та ін. 

Асистентська практика магістрів проводиться з відривом від процесу 

навчання (тривалість практик по 4 тижні у 2 та 3 семестрах). 

Таким чином, завдання асистентської практики передбачають дві 

складові, що доповнюють одна одну: пасивну та активну (аудиторну) 

практику. 

Пасивна практика, як правило, передує активній. Вона полягає в 

участі в навчально-методичній роботі кафедри, факультету, відвідуванні 

студентом-магістрантом лекцій, лабораторно-практичних та семінарських 

занять, консультацій які проводять викладачі кафедри; відвідування занять, 

які проводять інші студенти-практиканти з подальшою участю в 

обговоренні результатів та підготовкою аналізу відвідуваного заняття. 

Активна (аудиторна) практика є основною процесу асистентської 

практики, в процесі якої виявляються та закріплюються навчально-

методичні, виховні та науково-дослідницькі здібності студентів-

магістрантів. Активна практика включає в себе: самостійне проведення 



 

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 16, 2017 

 

84 

лекцій та лабораторно-практичних занять; проведення виховних заходів на 

факультеті зі студентським колективом; участь у методичній роботі 

кафедри тощо. 

Впродовж асистентської практики здійснюється три види контролю – 

поточний, модульний, підсумковий. 

Поточний контроль здійснюється під час проходження практики та 

фіксується у журналі студента-магістранта за кожний окремий вид роботи. 

Поточному контролю підлягає як пасивна, так і активна (аудиторна) 

практика. 

Модульний контроль – контроль виконаної роботи в межах одного 

змістового модуля асистентської практики, який подається на перевірку 

викладачу-методисту у вигляді звітної документації. 

Підсумковий контроль асистентської практики магістрантів є захист 

практики на підсумковій конференції по її захисту в присутності керівника 

практики, членів комісії та студентів-колег. 

Під час захисту педагогічної практики магістранти повідомляють про 

виконані завдання по кожному змістовому модулю, представляють пакет 

звітної документації, перевіреної методистом, відповідають на запитання 

членів комісії тощо. 

Рівень її проходження визначається: ставленням студентів-

магістрантів до проходження асистентської практики; якістю виконання 

завдань усіх змістовних модулів; змістом і якістю оформлення звітної 

документації; виступом на звітній конференції та ін.  

Таким чином, асистентська практика при підготовці майбутніх 

викладачів загальнотехнічних дисциплін та методики навчання технологій 

передбачає: закріплення та поглиблення теоретичних знань з майбутнього 

фаху, набуття навичок самостійної практичної діяльності; вироблення 

творчого, науково-дослідницького підходу до професійної діяльності; 

закріплення теоретичних знань у сфері науково-педагогічної діяльності, а 

також набуття практичних навичок інноваційної науково-дослідної роботи. 

Вона є важливим засобом особистісного зростання майбутнього викладача. 

Магістрант розпочинає самостверджуватись у новій статусно-рольовій 

позиції викладача, активізується його самопізнання ‒ пошук відповідей «Чи 

можу я назвати себе викладачем?», «Чи хочу я ним бути?», «Чи досить у 

мене для цього здібностей і знань?» тощо. У процесі асистентської практики 

інтенсивно здійснюється процес ствердження та розвитку професійного «Я» 

майбутнього викладача, формуються якості, необхідні сучасному 

викладачу: спрямованість на нове знання, свобода мислення та певна 

критичність поглядів, наполегливість, творча активність, креативність, 

емоційна стійкість, дисциплінованість, ввічливість і тактовність, 

самостійність у вирішенні завдань, а також інтерес до розвитку потенційних 

можливостей студентів і потреба в педагогічній взаємодії з ними, науково-

педагогічна творчість, педагогічна техніка, науковий пошук та інші якості, 
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що входять до інноваційного потенціалу особистості і забезпечують участь 

викладача в професійній діяльності. 

Асистентська практика забезпечує фундамент для основних 

педагогічних умінь і навичок майбутніх викладачів, формування 

професійних якостей, ширше розкриває особливості обраної професії. На 

думку К. Д. Ушинського, «метод викладання можна вивчити з книг або із 

слів викладача, але придбати вміння користуватися цим методом можна 

тільки завдяки довготривалій практиці» [4]. Саме на практиці магістрант 

може визначити, наскільки правильно він вибрав для себе сферу діяльності, 

з’ясувати ступінь співвідношення особистісних якостей з професією 

викладача. 

Перспективу подальших наукових пошуків убачаємо у розкритті 

сучасних креативних технологій вивчення загальнотехнічних дисциплін та 

методики навчання технологій; визначенні оптимального навчально-

методичного забезпечення професійної підготовки магістрів. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

УДК 378. 147 : 6 (07)  

Ірина Андрощук  

 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДО 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Стаття розкриває актуальну проблему професійної підготовки 

майбутніх вчителів здатних до педагогічної взаємодії на засадах співпраці 

з іншими учасниками освітнього процесу. Зазначено, що методику 

підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до 

педагогічної взаємодії необхідно розглядати як загальну, яка 

конкретизується в таких часткових інноваційних методиках: методика 

формування мотивації до педагогічної взаємодії; методика формування 

професійно-педагогічних знань та умінь; методика формування культури 

педагогічної взаємодії та професійно важливих якостей.  

Ключові слова: майбутній вчитель трудового навчання та 

технологій, педагогічна взаємодія, методики підготовки, мотивація, 

професійно-педагогічні знання, професійно важливі якості. 

 

Статья раскрывает актуальную проблему профессиональной 

подготовки будущих учителей, способных к педагогическому 

взаимодействию на принципах сотрудничества. Отмечено, что методику 

подготовки будущих учителей трудового обучения и технологий к 

педагогическому взаимодействию необходимо рассматривать как общую, 

которая конкретизируется в таких частичных инновационных методиках: 

методика формирования мотивации к педагогическому взаимодействию; 

методика формирования профессионально-педагогических знаний и 

умений; методика формирования культуры педагогического 

взаимодействия и профессионально важных качеств.  

Ключевые слова: будущий учитель трудового обучения и технологий, 

педагогическое взаимодействие, методики подготовки, мотивация, 

профессионально-педагогические знания, профессионально важные качества. 

 
The article deals with a topical issue of professional training of future 

handicraft and technology teachers able to cooperate with other participants of 
the education process and ready for pedagogical interaction. In the context of the 
outlined issue, innovative methodologies in future handicraft and technology 
teachers’ training for pedagogical interaction in professional work have been 
defined and considered. It has been indicated that methodology of future 
handicraft and technology teachers’ training for pedagogical interaction in 
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professional work should be considered as a general methodology that can be 
specified in partial methodologies, such as methodology for forming motivation 
toward pedagogical interaction; methodology for forming professional 
pedagogical knowledge; methodology for forming culture of professional 
interaction and professionally important qualities. The peculiarities, the main 
stages and methods of these justified methodologies implementation have been 
considered. 

Key words: future handicraft and technology teacher, pedagogical 
interaction, training methodology, motivation, professional pedagogical 
knowledge, professionally important qualities. 

 
В умовах інтеграції України в європейський простір виникає 

необхідність в перегляді підходів до освіти. Сучасний вчитель має 
характеризуватися високим рівнем професіоналізму, готовністю до 
взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу на суб’єкт-суб’єктній 
основі, що суттєво впливає на якість його професійної діяльності. 
Враховуючи це, на перше місце виступає педагогіка партнерства, співпраця 
вчителя та учнів, що зумовлює оновлення методик підготовки педагогів 
загалом і вчителів трудового навчання та технологій зокрема. Актуальність 
обґрунтування інноваційних методик підготовки майбутніх вчителів 
трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії зумовлена також 
потребами сьогодення: введенням нової програми з трудового навчання для 
учнів 5‒9 класів, змінами вимог до організації уроків трудового навчання. 

На сучасному етапі розв’язку означеної проблеми важливим 
теоретичним підґрунтям є результати наукових досліджень дидактичних 
засад формування особистості майбутнього педагога (А. Абдуліна, 
І. Гавриш, О. Глузман, Е. Дворянкіна, О. Дубасенюк, К. Корсак, 
С. Максименко, О. Отич, Л. Хомич та інші); підготовки педагогічних 
працівників до педагогічної взаємодії (Л. Велитченко, Г. Єльнікова, 
І. Гапійчук, Г. Дегтярьова, Л. Ємельянова, Л. Кондрашова, О. Матвієнко, 
Л. Помиткіна, Т. Равчина, Н. Якса та інші); підготовки вчителя технологій 
(Н. Борисенко, О. Коберник, М. Корець, Є. Кулик, М. Курач, 
Л. Оршанський, В. Стешенко, Г. Терещук, В. Титаренко, С. Ткачук, 
Д. Тхоржевський, С. Ящук та інші). 

Результати аналізу психолого-педагогічних джерел щодо методики 
підготовки майбутніх вчителів до педагогічної взаємодії свідчать, що ця 
проблема знайшла своє відображення у наукових дослідженнях багатьох 
науковців, однак методики підготовки саме вчителів трудового навчання та 
технологій до педагогічної взаємодії залишилися поза увагою дослідників. 

Метою статті є обґрунтування інноваційних методик підготовки 
майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної 
взаємодії у професійній діяльності та розкриття особливостей їх реалізації. 

Термін «методика», як зазначає С. Гончаренко 3, використовується 
у широкому значенні, як галузь педагогічної науки, що досліджує 
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закономірності вивчення певного навчального предмета та у вузькому – як 

учення про методи навчання 3, с. 206. Оскільки загальні закономірності 
навчання вивчаються дидактикою, наголошує науковець, методику 
окремого навчального предмета правомірно розглядати як часткову 

дидактику 5, с. 494. Відповідно до цього підходу, правильно буде 
методику підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій 
до педагогічної взаємодії розглядати як загальну методику, яка 
конкретизується в часткових методиках. 

Ґрунтуючись на вимогах до підготовки майбутніх вчителів трудового 
навчання та технологій, особливостях та формах педагогічної взаємодії 
нами виокремлено такі часткові методики: методика формування мотивації 
до педагогічної взаємодії; методика формування професійно-педагогічних 
знань та умінь; методика формування культури педагогічної взаємодії та 
професійно важливих якостей. 

Зазначимо, що під час підготовки вчителів трудового навчання та 
технологій до педагогічної взаємодії важливо комплексно реалізовувати 
обґрунтовані методики. Так позитивне ставлення до взаємодії, 
орієнтованість на партнерство та співпрацю, потреба у самовдосконаленні 
студентів до педагогічної взаємодії впливають на якість формування знань 
та умінь у майбутніх вчителів трудового навчання та технологій. 
Формування культури педагогічної взаємодії та професійно важливих 
якостей неможливо здійснювати окремо від освітнього процесу.  

В основу обґрунтованих нами методик покладено системний, 
компетентнісний, діяльнісно-розвивальний, особистісно орієнтований, 
аксіологічний та культурологічний підходи. 

Одне з важливим завданням полягає у формуванні мотивації у 
майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної 
взаємодії. Його реалізація здійснюється під час впровадження методики 
формування мотивації до педагогічної взаємодії. Відмітимо, що 
формування мотивації до педагогічної взаємодії у майбутніх вчителів 
трудового навчання та технологій необхідно здійснювати впродовж всього 
періоду навчання у вищих навчальних закладах. Методика формування 
мотивації реалізується під час умовно виокремлених трьох етапів.  

Перший етап передбачає первинну мотивацію до педагогічної 
взаємодії та здійснюється на першому році навчання студентів. Головне 
завдання цього етапу передбачає активізацію потреби у взаємодії, 
посилення орієнтації на партнерство та співпрацю у професійній діяльності. 
Другий етап здійснюється на другому-третьому курсах навчання студентів 
та передбачає підсилення первинної мотивації та її закріплення. Третій етап 
впровадження методики формування мотивації до педагогічної взаємодії 
спрямований на формування позитивного ставлення до педагогічної 
взаємодії у професійній діяльності, орієнтованості на партнерство та 
співпрацю, потреби самореалізації у колективі та самовдосконалення.  

Реалізація методики формування у майбутніх вчителів трудового 
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навчання та технологій мотивації до педагогічної взаємодії потребує чіткого 
визначення груп мотивів, на формування яких буде зосереджено увагу. 
Основними методами формування мотивації до педагогічної взаємодії  на 
всіх етапах реалізації методики, на нашу думку, є методи стимулювання до 
взаємодії: створення ситуації зацікавленості, опори на життєвий досвід, 
створення відчуття успіху. Використання цих методів передбачає залучення 
студентів до групових та колективних форм роботи в навчальній та 
позаурочній діяльності студентів. 

Зокрема методи створення ситуації зацікавленості забезпечують 
формування пізнавального інтересу. Важлива роль при цьому відводиться 
навчальному матеріалу пізнавального характеру. Студентам можна 
запропонувати переглянути художні фільми, присвячені різним аспектам 
діяльності вчителя, наприклад, «Хористи», «Пісня для вигнанця», «Учитель 
на заміну», «Географ глобус пропив», «Письменники свободи», «Перед 
класом», «Історія Рона Кларка» та інші. Зазначимо, що переважна більшість 
зазначених фільмів висвітлює реальні події, що забезпечує реалізацію 
принципів наочності та зв’язку теорії з життям. За результатами перегляду 
доцільно провести обговорення сюжету фільму, висловити студентам думки 
та пропозиції щодо налагодження взаємодії в конкретних умовах. Майбутні 
вчителі трудового навчання та технологій мають усвідомити значення 
культури педагогічної взаємодії, роль професійно важливих якостей 
педагога для налагодження взаємодії. Під час обговорення увагу необхідно 
акцентувати на тому, що високий рівень підготовки до педагогічної 
взаємодії дає змогу не лише усунути, а й уникнути конфліктних ситуацій в 
освітньому процесі, підвищити якість професійної діяльності. Майбутні 
вчителі трудового навчання та технологій можуть запропонувати для 
перегляду інші художні фільми присвячені педагогічній тематиці, які на їх 
думку є більш цікавими та корисними для перегляду. 

Також для формування мотивації до педагогічної взаємодії майбутнім 
вчителям трудового навчання та технологій доцільно висвітлювати 
пізнавальні факти, історичні відомості, що стосуються педагогічної 
діяльності. Зокрема, під час вивчення дисципліни «Педагогічна взаємодія у 
професійній діяльності» студентів можна ознайомити з типами педагогів 
залежно від стратегії і тактики, які він використовує у взаємодії та їх 
характеристиками. Це такі типи: «учитель-альтруїст», «учитель-янгол», 
«учитель-китайська стіна», «учитель-нарцис», «учитель-шоумен 
(шоувумен)», «учитель-приятель», «учитель-тетерук», «учитель-гамлет», 

«учитель-робот», «учитель-диктатор» 1, с. 72‒73. 
Важливу роль в процесі формування у студентів мотивації до 

педагогічної взаємодії відіграє їх позитивний емоційний стан. Тому з метою 
стимулювання до взаємодії студентів, відповідно до їх інтересів та 
здібностей, необхідно активно залучати до гурткових занять художньої 
самодіяльності, студентського театру мініатюр, команд КВК та інших 
позанавчальних студентських об’єднань. Це забезпечує усвідомлення своєї 
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значущості в колективі, дає змогу створити ситуацію успіху та сприяє 
формуванню у майбутніх вчителів трудового навчання та технологій 
позитивного ставлення до взаємодії, орієнтованості їх на партнерство та 
співпрацю. Залучення до гурткових занять дає змогу студентам усвідомити 
значення міжособистісних відносин, спільної діяльності під час вирішення 
різних завдань. Особлива увага має звертатися на культуру взаємодії між 
учасниками гуртків, їх тактовність, вміння вислухати, з повагою 
відноситися до співрозмовника, що сприяє формуванню професійно-
важливих якостей у майбутніх вчителів трудового навчання та технологій. 

Методика формування професійно-педагогічних знань та умінь 
носить комплексний характер. Особливого значення в її реалізації набуває 
врахування принципу інтердисциплінарності, який дає змогу формувати 
систему професійних знань та умінь у студентів з позиції різних наукових 
галузей й підходів, які висвітлюються під час вивчення різних навчальних 
дисциплін.  

Розробляючи методику формування професійно-педагогічних знань 
та умінь, ми виходили з того, що у дидактиці знання визначаються як 
основні факти науки та теоретичні положення (поняття, правила, закони, 

закономірності) 2, с. 49, уміння – як здатність цілеспрямовано і ефективно 
використовувати знання під час практичної діяльності, застосовуючи 

доцільні в конкретних умовах способи і засоби діяльності 6, с. 12.  
Зазначимо, що в основу методики формування у майбутніх вчителів 

трудового навчання та технологій професійно-педагогічних знань та умінь 

нами покладено підхід Г. Атанова 2, згідно якого знання відіграють роль 
схем орієнтувальної основи діяльності та реалізуються за допомогою умінь. 
Реалізація методики формування професійно-педагогічних знань та умінь у 
майбутніх вчителів трудового навчання та технологій передбачає виконання 
відповідної послідовності етапів: засвоєння теоретичних положень 
(сприйняття, осмислення та запам’ятовування), що передбачає розуміння 
сутності навчального матеріалу, встановлення взаємозв’язків з раніше 
відомим; формування вмінь застосовувати знання на практиці у типових 
ситуаціях, що передбачає поглиблення та закріплення теоретичних 
положень та їх застосування в стандартних умовах; узагальнення й 
систематизація знань та удосконалення умінь, що сприяє засвоєнню 
теоретичних положень як цілісної системи, яка розглядається різними 
галузями наук, з чітким усвідомленням взаємозв’язків між її елементами.  

Враховуючи сучасні тенденції в освіті, слушною є позиція  

О. Антонової, О. Дубасенюк, Т. Семенюк 4, які наголошують на 
необхідності зміни статусу студента, тобто перетворенні його в суб’єкта 
пізнавальної діяльності та створенні стимулюючого середовища для 
розвитку його здібностей, інтересів, нахилів, потреб. Науковці відмічають, 
що у новій дидактичній системі в центр уваги ставиться самостійна робота 

студента, індивідуальна робота викладача зі студентом 4, с. 11. Це в свою 
чергу потребує активного залучення студентів до самоосвітньої діяльності. 
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Процес удосконалення передбачає формування умінь застосовувати 
знання не лише в типових, а й в нестандартних ситуаціях. З цією метою 
студентів необхідно активно залучати до творчої діяльності, нестандартного 
вирішення освітніх завдань. Цьому сприятиме використаня таких методів: 
методи опрацювання дискусійних питань (бесіда, дискусія (дебати, форум, 
круглий стіл)), методи розв’язання конкретних педагогічних і 
технологічних ситуацій (проектувальний метод, метод ділових ігор, метод 
аналізу навчальних ситуацій, метод групових консультацій) та методи 
діагностики результатів взаємодії (взаємонавчання, взаємоконтроль, 
взаємооцінювання). 

Методика формування культури педагогічної взаємодії та професійно 
важливих якостей реалізується під час всього періоду підготовки майбутніх 
вчителів трудового навчання та технологій у вищих навчальних закладах і 
передбачає активне залучення студентів до групових та колективних форм 
взаємодії у навчальній і позаурочній діяльності. До основних професійно 
важливих якостей нами віднесено: інтелектуальні, морально-етичні, 
комунікативні, вольові та креативні. 

До методів формування культури педагогічної взаємодії та 
професійно важливих якостей відносимо: методи опрацювання дискусійних 
питань (бесіда, дискусія (дебати, форум, круглий стіл), дерево рішень), 
ділові ігри, метод аналізу навчальних ситуацій, метод групових консультацій.  

На формування комунікативних та морально-етичних умінь 
майбутніх вчителів трудового навчання та технологій значний вплив 
здійснюють методи опрацювання дискусійних питань, які дають змогу 
залучити студентів до обговорення, що забезпечує розвиток мовлення, 
уміння слухати та чути співрозмовника, уміння висловлювати власну 
думку, емпатійність, доброзичливість, тактовність, ввічливість тощо. 
Особливу увагу, під час обговорення, необхідно звертати на формування 
поваги до співрозмовника, культури взаємодії.  

Аналіз навчальних ситуацій, дій майбутніх вчителів трудового 
навчання та технологій під час ділових ігор, проведення фрагментів уроків 
сприяє формуванню інтелектуальних умінь (гнучкості розуму, логічного 
мислення, смітливості, спостережливості, здатності вирішувати проблеми у 
типових і нестандартних ситуаціях); вольових (урівноваженості, 
стриманості, гнучкості поведінки, дисциплінованості) умінь. Наприклад, 
формуванню інтелектуальних умінь у студентів сприяє аналіз відеоуроків 
або конспектів уроків трудового навчання, проектів виробів, сценаріїв 
виховних заходів за однієї із запропонованих схем аналізу, де майбутнім 
вчителям необхідно виявити можливі недоліки і помилки та  запропонувати 
способи їх усунення. При цьому майбутній вчитель трудового навчання та 
технологій мав не лише проявити аналітичні здібності, спостережливість 
щодо визначення помилок та неточностей, але й тактовність й повагу до 
колеги під час їх розкриття.  

Завдання творчого характеру з професійно орієнтованих дисциплін 
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(розробка проекту виготовлення та оздоблення виробу, конспекту уроку 
трудового навчання, засобів навчання), залучення до участі у ярмарку 
педагогічних ідей, проведенні майстер класів сприяють формуванню у 
майбутніх вчителів трудового навчання та технологій креативних умінь: 
ініціативності, спроможності генерувати нові ідеї, здатності до творчості та 
раціоналізаторства у різних їх проявах, розвитку уяви, нестандартного 
мислення. Саме участь у групових і колективних формах організації 
навчальної та позаурочної діяльності сприяють формуванню культури 
взаємодії з опорою на гуманізм, морально-етичні цінності студентів. 

Відмітимо, що важлива роль у формуванні культури взаємодії, 
професійно важливих якостей належить проходженню майбутніми 
вчителями трудового навчання та технологій педагогічних практик. 

Таким чином, до інноваційних методик підготовки майбутніх 
вчителів трудового навчання та технологій нами віднесено: методику 
формування мотивації до педагогічної взаємодії; методику формування 
професійно-педагогічних знань та умінь; методику формування культури 
педагогічної взаємодії та професійно важливих якостей. Реалізація 
визначених нами методик є цілісним процесом професійного становлення 
майбутнього фахівця, спрямований на формування мотивації, професійно-
педагогічних знань й умінь, культури взаємодії та професійно важливих 
якостей студентів в єдності, що визначає якість професійної діяльності 
майбутніх вчителів трудового навчання та передбачає використання 
відповідних методів підготовки. Перспективи подальших розвідок вбачаємо 
в обґрунтуванні методичної системи підготовки майбутніх вчителів 
трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії з 
використанням обґрунтованих методик. 
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УДК 37.013.42 

Богдан Семчук 

 

ВПЛИВ МЕДІАІНФОРМАЦІЇ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

В статті розкрита проблема впливу медіаінформації на соціалізацію 

дітей дошкільного віку. Проаналізовано сучасні погляди науковців щодо 

специфіки сприйняття дітьми екранних образів, трансформацію дитячої 

картини світу. Обґрунтовано роль мезофакторів у процесі соціалізації 

дітей дошкільного віку. Дається ретроспективний аналіз поглядів 

науковців з означеної проблеми. Розкрито соціалізаційні можливості мас-

медіа та аспекти особистісних якостей молодого покоління, які 

формуються під медіа-впливом. Виокремлено артикульовані проблеми 

перебування дітей за комп’ютером.  

Ключові слова: соціалізація, медіа технології, дитина дошкільного 

віку, медіа-вплив, віртуальна реальність.  

 

В статье раскрыта проблема влияния медиаинформации на 

социализацию детей дошкольного возраста. Проанализированы 

современные взгляды учёных о специфике восприятия детьми экранных 

образов, трансформацию детской картины мира. Обоснована роль 

мезофакторов в процессе социализации детей дошкольного возраста. 

Даётся ретроспективный анализ взглядов учёных из обозначенной 

проблемы. Раскрыто социализационные возможности масс-медиа и 

аспекты личностных качеств молодого поколения, что формируются под 

медиа-воздействием. Выделены артикулированные проблемы пребывания 

детей за компьютером. 

Ключевые слова: социализация, медиа технологии, ребёнок 

дошкольного возраста, медиа-влияние, виртуальная реальность. 

 

The article reveals the problem of the influence of media information on 

the socialization of pre-school children. The modern views of scientists on the 

specifics of children’s perception of screen images, transformation of the 

children’s picture of the world are analyzed. The role of mesophactors in the 

process of socialization of children of preschool age is substantiated. A 

retrospective analysis of the scientists’ attitudes about this problem is given. The 

socialization possibilities of the mass media and aspects of the personal qualities 

of the younger generation, which are formed under the influence of media, are 

revealed. The articulated problems of children’s stay at the computer are singled 

out. An analysis of theoretical views of scientists on the problem of interaction 

between preschool age children and the media space is carried out and the main 

functions of media tools are revealed.  
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influence, virtual reality. 

 

Сучасна культурна реальність в Україні характеризується зростанням 

впливу сучасних медіатехнологій та супроводжується поширенням масової 

культури невисокого і зовсім низького рівня, масовізацією свідомості дітей, 

поширенням гірших зразків західної культури, що веде до зміни 

соціалізуючого процесу та пониження рівня соціального становлення дітей 

дошкільного віку.  

Соціалізація – це процес входження індивіда в соціальне середовище, 

оволодіння навичками практичної та теоретичної діяльності. Перетворення 

реально існуючих відносин в якості особистості. Цей процес передбачає як 

цілеспрямований вплив на особистість у процесі виховання, так і стихійний 

сплив різних умов і обставин життя на формування особистості. 

Психосоціальна система «соціум – особистість» поступово набула 

принципово нової структури і якості. В неї активно включився такий 

впливовий посередник як ІКТ, і відтепер діада «соціум – особистість» 

виглядає як тріада «соціум – мас-медіа – особистість». [5, с. 6].  

В реаліях сьогодення, на теоретико-методичному рівні інтенсивно 

досліджуються проблеми оновлення змісту освіти, створення належних 

умов для формування особистості дитини дошкільного віку, оптимального 

її  розвитку й виховання. Помітний доробок у галузі аналізу соціально-

психологічних та педагогічних аспектів цієї проблеми належить таким 

дослідникам, як Л. Артемова, І. Бех, А. Богуш, В. Болгаріна, В. Кремень, 

І. Зверєва, В. Іванов А. Капська, Л. Коваль, В. Кузь, О. Кононко, 

Н. Лавриченко, В. Оржеховська, І. Рогальська-Яблонська, Т. Поніманська, 

Р. Пріма, О. Савченко, І. Фельдштейн. 

В реаліях сьогодення вкрай важливо, з одного боку, щоб діти 

дошкільного віку під час освоєння медіа технологій отримали глибокі 

знання, стали всебічно розвиненими особистостями. З іншого, постала 

нагальна проблема педагогічного, психологічного, культурологічного 

захисту дітей дошкільного віку від надлишкових, деструктивного та 

руйнівного медіавпливу. 

Саме тому останнім часом багато вчених – соціологів, культурологів, 

педагогів, психологів, медичних працівників – цікавляться цією проблемою 

та аналізують вплив комп’ютерних технологій на світосприйняття дітей 

дошкільного віку.  

Психолого-педагогічна наука б’є на сполох, усвідомлюючи ті 

жахливі, непередбачувані наслідки у вигляді негативного трансформування 

свідомості, травмування психіки, які може дати така інформація дитині-

дошкільнику, свідомість якої формується [1, с. 2]. 

Мета статті зумовлюється потребою в обґрунтуванні ролі 

мезофакторів у процесі соціалізації дітей дошкільного віку загалом та 
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впливу медіаінформації на цей процес зокрема. 

Перш ніж перейти до аналізу теоретичних поглядів щодо проблеми 

взаємодії дітей дошкільного віку із медіа-простором, розкриємо основні 

функції медіа-засобів: 

 релаксаційна (відпочинок із медіа-засобами); 

 компенсаторна (медіа створюють можливість компенсації 

дефіциту спілкування); 

 просвітня (джерело інформації та просвіти); 

 світоглядна (засвоєння широкого спектру соціальних норм і 

формування ціннісних орієнтацій особистості). 

Зарубіжні дослідники мають власне розуміння однозначної дефініції 

мультимедіа. Так, на думку Д. Гаєскі, мультимедіа – це такі інтерактивні 

комунікаційні системи, що запускаються комп’ютером і здатні створювати, 

зберігати, передавати і відтворювати відео- (текстову, графічну) та аудіо 

інформацію. 

Р. Гуревич дає таке трактування цього терміна: «Мультимедіа є новою 

інформаційною технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів 

продукування, обробки, зберігання, передавання аудіовізуальної 

інформації, заснованої на використанні компакт-дисків».  

Аналіз нових наукових джерел з проблеми медіа-впливу на дітей 

дошкільного віку, дозволив нам виділити психологічні закономірності та 

особливості формування дитячої свідомості: 

 гострий сюжет викликає й підтримує увагу та зацікавленість дітей; 

 підвищена увага до перегляду коротких сюжетних роликів; 

 можливість залучення дитини до участі в процесі перегляду 

реклами; 

 захоплення дитини рекламним сюжетом базується на 

психологічних  механізмах; 

 легкість запам’ятовування короткого, цікавого та близького 

дитині сюжету; 

 можливість формування в дитинстві етичних та моральних норм, 

цінностей за допомогою цікавого та доступного дитині сюжету. 

Комп’ютери та їх програмне забезпечення, відео, кіно, друковані 

видання надали людству величезні можливості для отримання різнобічної 

інформації в найкоротші строки. Винахід комп’ютера знаменував собою 

перехід людства від моделювання і посилення фізичних можливостей і 

функцій людини до моделювання і посилення її інтелектуальних 

можливостей [2, с. 290].  

Є. Машбиць зауважує, що робота дитини з комп’ютером – це 

специфічна форма спілкування «особистість – комп’ютер», у межах якого 

формується інтелект дитини, тому всі навчально-розвивальні комп’ютерні 

програми повинні задовольняти основні психолого-педагогічні вимоги, які 
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ставляться до організації процесу спілкування та діалогу: доброзичливість, 

об’єктивність, дотримання соціальної дистанції, педагогічна спрямованість 

на досягнення загальних цілей навчально-виховного процесу. Науковець 

виділяє три рівні педагогічного діалогу в контексті медіа-впливу на 

особистість: фактичний (псевдодіалог), у якому відповідь будується на 

основі формального перетворення повідомлення; «діловий», якому 

притаманна спрямованість на розв’язання поставлених завдань без 

урахування цілей навчання; «педагогічний», який будується на основі 

моделі суб’єкта навчання. У зв’язку з цим виникають питання, які необхідно 

розв’язувати: розуміння та інтерпретація відповідей дітей; фіксація та 

встановлення причини труднощів, визначення необхідної допомоги для їх 

подолання; фіксація терміну виконання завдання; надійність навчальної 

програми; зведення до мінімуму зусиль дитини з уведенням відповідей; 

розміщення і кількість інформації на екрані монітора; темп її зміни; 

урахування психологічних особливостей сприйняття кольору під час 

підбору гами графічних зображень; визначення ступеня узагальнення, 

абстрактності, співвідношення ілюстративного і теоретичного матеріалу та ін. 

Створена Інтернет-ресурсами віртуальна реальність (медіа 

реальність) є цілком конкурентоспроможною альтернативною дійсності, і 

разом вона утворює середовище існування сучасної дитини 

(медіасередовище). Сучасний медіа-простір став не лише середовищем 

інформаційного обміну, а й середовищем, де здійснюється соціальна 

комунікація, обмін поглядами й почуттями тощо [5, с. 6].  

В сучасних наукових джерелах широко висвітлюються переваги 

поширення медіатехнологій – віртуальна освіта, мобільні телефони-

радіоприймачі, Інтернет-аукціони, нові субкультури, що виникли в Мережі 

Інтернет. Водночас широко обговорюються й негативні наслідки розвитку 

Мережі  Інтернет: страхи перед інформаційною війною, втрата державного 

суверенітету, засилля порнографії та її згубна дія на розум і почуття юних 

відвідувачів Мережі Інтернет; страшні історії про захоплення найбільших 

банків, всебічну поінформованість терористів у справах своїх майбутніх 

жертв [3, с. 10]. 

На сьогоднішній день медіа технології стали не тільки головною 

рушійною силою прогресу, засобом спілкування світового масштабу а й 

потенційним джерелом насилля та агресії. Жорстока і агресивна поведінка – 

це одна із найактуальніших проблем, що пов’язана із взаємодією дітей 

дошкільного віку та ІКТ. Сучасні медіатехнології, в свою чергу, дуже 

активно пропонують все нові і нові можливості для підкріплення такого 

стану занепокоєння. Комп’ютерне насилля: бойовики, трилери, фільми 

жахів, жорстокі мультфільми – зараховуються зазвичай до окремої групи і 

кваліфікуються як «соціально небезпечні», бо саме вони пропагують культ 

насилля, жорстокості, розпусти, істотно деформують дитячу психіку. 

З цього приводу С. Лемсон висловив таку переконливу думку: «діти 
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привчаються до думки, що страхи та насилля – це норма, побоюються стати 

жертвою злочинця і найменше спроможні допомогти жертві злочину. Вони 

зростають більш агресивними і жорстокими» [7, с. 25]. 

Слушною з цього приводу є думка А. Федорова, який погоджується з 

думкою С. Лемсона, що: «багатообразні медіа показують дітям дуже велику 

кількість лякливих і викликаючих страх образів, більшість із яких вони, 

ймовірно, ніколи б не побачили в реальному житті» [6, с. 47]. 

Соціалізаційні можливості мас-медіа полягають передусім в їхній 

здатності до поширення знань, формування способів їх сприйняття та 

оцінювання, утвердження того чи іншого ставлення до подій. Тобто 

фактично вони конструюють суб’єктивну реальність і «занурюють» у неї 

молоде покоління [4, с. 166].  

Сучасним дошкільникам необхідна не лише ґрунтовна інформаційна 

підготовка. Не менш важливою є естетична готовність сприйняти, відчути 

соціально-психологічну атмосферу епохи, оцінити її здобутки. В цьому 

вбачається розуміння необхідності створення належного базису, 

пов’язаного з удосконаленням культури почуттів, взаємин, потреб, без яких 

не можна соціалізувати особистість, здатну усвідомити цінності людського 

буття, красу природи, мистецтва, суспільних відносин, нарешті самої 

людини. Медіатехнології несуть в собі різні субкультури, що наближають 

до дитячої аудиторії художні цінності, сприяють розширенню галузі 

активного середовища, що впливає на виховання дітей дошкільного віку. 

Процеси сьогоднішнього суспільного життя відкрили широкий 

доступ до надбань світової художньої культури, але водночас посилили й 

сферу впливу псевдомистецтва на дітей дошкільного віку. Це особливо 

виявляється в естрадній музиці, де не лише виникають нові стилі, 

спрямування, жанри, а й під тенетами шоу-бізнесу ефір заповнюють зразки 

низькопробної музики. Для багатьох дітей перегляд комп’ютерних передач, 

прослуховування музичних записів, а для когось і читання є своєрідною 

компенсацією дефіциту міжособистісних стосунків, засобом відволікання 

від проблем.  

Американські вчені (Шрам, Лайл і Паркер) прийшли до висновку, що 

перегляд теле-, та комп’ютерних програм прискорює розвиток дитини на 

рік, особливо до того часу, коли вона має йти до школи. Сутність їхньої 

теорії полягає в тому, що молоде покоління на «екранних» зразках 

навчаються міркувати, отримують знання, розширюють кругозір. Робота з 

комп’ютером, з однієї сторони, призводить до розширення контактів, 

можливості обміну соціокультурними цінностями, набуття символічного 

досвіду, розвитку процесів навіювання. Але з другої сторони, вона може 

призвести до «синдрому залежності» від комп’ютерних мереж, який сприяє 

до звуження інтересів, відлучення від реальності, залежність від 

комп’ютерних ігор, соціальної ізольованості, ослаблення емоційних реакцій 

та багатьох негативних наслідків.  



 

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 16, 2017 

 

98 

Дослідники медіапростору стверджують, що найбільш 

артикульованими проблемами, перебування дітей за комп’ютером, є 

«згорання» пізнавальних інтересів, зниження тонусу і якості 

інтелектуальної діяльності, «лінивість» психіки (уваги, пам’яті, уяви); 

наслідування дітьми асоціальної поведінки віртуальних героїв; 

«віртуалізація» життєвого світу дітей (руйнування соціальних зв’язків, 

відволікання від дитячих обов’язків в межах своєї родини, і як найважчий 

вияв цього – Інтернет-залежність); захоплення іграми з медіанасильством 

(«ігроманія»); порушення соматичного і психічного здоров’я [5, с. 6].  

Саме медіатехнології генерують соціальну пам’ять, надають 

соціального змісту подіям, що відбуваються. Справді, небезпека інформації 

полягає в тому, що вона впливає на соціалізацію дітей дошкільного віку 

безпосередньо, укорінюючись в ній як органічний елемент, здатний 

доповнити і навіть замінити функції відчуттів, сприйняття, уяви тощо. 

Тобто безконтрольний інформаційний потік може як завгодно глибоко 

проникати в суть дитини і деформувати її свідомість.   

Отже, як бачимо, особистість дитини-дошкільника знаходиться в 

системі суспільних відносин, бере участь в їх творенні, тобто є уособленням 

суспільних відносин у окремо взятого індивіда, завдяки яким відбувається 

його соціалізація. Тому, з усією впевненістю ми можемо сказати, що 

соціальна поведінка і спілкування особистості мають бути інформаційно 

забезпечені. Отже, на нашу думку, медіаінформування є фактором 

соціалізації особистості оскільки: соціалізація є результатом орієнтаційних 

проявів в реаліях сьогодення, який задовольняється за рахунок засвоєння 

різнобічної інформації про неї; інформування є організованою формою 

отримання інформації від суспільства до особистості  дитини; інформування 

є необхідністю в розвитку, існуванні, самовираженні особистості, оскільки 

здійснює змістовно-діяльнісний зв’язок між суспільством і особистістю 

дитини. Інформаційна достатність дозволяє особистості не тільки 

засвоювати попередній досвід, але і розвивати, коригувати; інформування 

стає фактором соціалізації, якщо він усвідомлюється дітьми дошкільного 

віку, як необхідність. 

Отже, у статті розкриваються особливості медіа-впливу на дітей, 

проаналізовано сучасні погляди науковців щодо специфіки сприйняття 

дітьми екранних образів, трансформацію дитячої картини світу. Подальше 

дослідження планується провести у напрямі розробки й теоретичного 

обґрунтування інтегрованої моделі розвитку у дітей дошкільного віку 

культури сприйняття медіаінформації.  
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УДК 372: 37. 035 

 

Світлана Семчук 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  

ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Розглянуто можливості формування інформаційної компетентності 

як складової професійної компетентності майбутнього фахівця дошкільної 

освіти. У статті зроблений аналіз літератури та висвітленні 

можливостей використання інтерактивних технологій у формуванні 

комп’ютерної компетентності фахівців дошкільної освіти в сучасних 

умовах потужної інформатизації суспільства. Визначено 

багатоаспектність поняття інформаційної компетентності, яку 

дослідники пов’язують з феноменом інформаційного суспільства, з 

технологічною революцією, з появою і розповсюдженням електронних 

інформаційно-комунікаційних технологій.. 

Ключові слова: інформаційна компетентність, навчальний процес, 

фахівці дошкільної освіти, професійна компетентність. 

 

Рассмотрены возможности формирования информационной 

компетентности как составляющей профессиональной компетентности 

будущего специалиста дошкольного образования. В статье сделан анализ 

литературы и освещении возможностей использования интерактивных 

технологий в формировании компьютерной компетентности 

специалистов дошкольного образования в современных условиях мощной 

информатизации общества. Определены многоаспектность понятия 

информационной компетентности, которую исследователи связывают с 

феноменом информационного общества, с технологической революцией, с 

появлением и распространением электронных информационно-

коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: информационная компетентность, учебный 

процесс, специалисты дошкольного образования, профессиональная 

компетентность. 

 
The possibilities of formation of information competence as a component 

of professional competence of the future specialist of preschool education are 
considered. The article analyzes the literature and highlights the possibilities of 
using interactive technologies in forming computer competence of preschool 
education specialists in the modern conditions of powerful informatization of 
society. The multi-aspect of the concept of information competence, which 
researchers associate with the phenomenon of the information society, with the 
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technological revolution, with the appearance and dissemination of electronic 
information and communication technologies, also the basic elements of the 
formation of information competence are determined. The new qualification skills 
of the pre-school educator are revealed in the conditions of society’s 
informatization and the problem of using the computer as a mean of education in 
the pedagogical process of a preschool educational institution.  

Key words: information competence, educational process, preschool 
education specialists, professional competence. 

 
Сучасне українське суспільство характеризуються стрімким 

розвитком інформаційно-комп’ютерних технологій навчання. Тому 
сьогоденний стан цивілізаційного розвитку висуває нові вимоги до системи 
освіти й виховання молодого покоління.  

Реформування дошкільної освіти, необхідність її інформатизації 
потребує науково-методичного забезпечення використання в педагогічному 
процесі новітніх засобів навчання, зокрема інтерактивних технологій та 
підготовку фахівців, які досконало володіють сучасними комп’ютерними 
технологіями.  

Комп’ютерні технології відкривають шлях до самостійної навчальної 
діяльності й особистої відповідальності молодого покоління, яку педагоги 
відносять до ключової компетентності. Загальновизнано, що нині 
формування комп’ютерної компетентності педагогів є однією з 
обов’язкових умов досягнення освітніх цілей сучасності [2, с. 3–6].  

Висвітлення проблем, пов’язаних з використанням сучасних 
інформаційних та комп’ютерних технологій у педагогічному процесі, 
започатковано і розвинуто в фундаментальних роботах учених (Р. Вільямса, 
Б. Гершунського, В. Глушкова, А. Єршова, К. Маклін, Ю. Машбиця, 
С. Пейперта, Є. Полат та ін.). У роботах цих авторів показано, що 
впровадження комп’ютерних технологій у практику навчання є однією з 
форм підвищення ефективності навчального процесу. 

Проблемою розробки й використання комп’ютерних технологій 
навчання займалися вчені (Н. Атапова, А. Верлань, М. Головань, А. Гуржій, 
Ю. Дорошенко, М. Жалдак, Ю. Жук, І. Іваськів, В. Лапінський, В. Мадзігон, 
Д. Матро, Н. Морзе, С. Раков, Ю. Рамський, І. Роберт, П. Ротаєнко, 
В. Руденко, М. Семко, О. Християнінов). 

Технології комп’ютеризованого навчання досліджували вчені 
(А. Ашеров, А. Довгялло, О. Савельєв, О. Молібог) та зарубіжні – 
(Г. Клейман, Н. Краудер, С. Пейперт, В. Скіннер). 

Визначення функцій інформаційних технологій у навчальному 
процесі розглядали (Г. Балл, Т. Гергей, В. Глушков, А. Довіяло, А. Єршов, 
М. Жалдак, В. Монахов, І. Підласий, С. Смирнов). 

Світовий досвід засвідчує, що вирішення проблем дошкільної освіти 
починається з професійної підготовки педагогів. У зв’язку з цим 
найактуальнішими є інтерактивні технології навчання, що засновані не 
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лише на фундаментальних знаннях у певній галузі, а й на загальній культурі, 
що включає й інформаційну. Практика засвідчує, що оволодіваючи 
навичками інтерактивного навчання, педагог поступово переносить їх у 
свою практичну діяльність, навчаючи дітей умінню самостійно здобувати 
знання, робити вибір на користь активної діяльнісної позиції в їх 
опануванні. Тому кожному педагогові потрібна ґрунтовна підготовка в 
страті сучасних комп’ютерних технологій. 

Необхідною умовою інформатизації освіти є готовність педагогів до 
використання комп’ютерних технологій навчання в процесі передавання 
знань, що означає постійну неперервну самоосвіту.  

Саме тому велику увагу останнім часом, приділяють вчені (соціологи, 
культурологи, педагоги, психологи) проблемі формування комп’ютерної 
компетентності педагогів дошкільної установи, що є компонентом їх 
загальної педагогічної культури, найважливішим показником професійної 
майстерності і відповідності світовим стандартам у страті дошкільної 
освіти.  

Мета статті зумовлюється потребою у висвітленні можливостей 
використання інтерактивних технологій у формуванні комп’ютерної 
компетентності фахівців дошкільної освіти в сучасних умовах потужної 
інформатизації суспільства.  

Світовий досвід засвідчує, що вирішення проблем вищої освіти 
починається із професійної підготовки майбутніх фахівців. Практика 
засвідчує, що оволодіваючи навичками інтерактивного навчання, педагог 
поступово переносить їх у свою практичну діяльність, навчаючи дітей 
умінню самостійно здобувати знання, робити вибір на користь активної 
діяльнісної позиції в їх опануванні. Тому кожному майбутньому фахівцю 
потрібна ґрунтовна підготовка у сфері опанування сучасними 
інформаційними технологіями.  

Перехід до інформаційного суспільства суттєво впливає на освіту, 
особливо на професійну підготовку фахівців. Як зазначає С. Сисоєва, це 
стосується не лише змісту, форм і методів навчання, а й самого розуміння 
сучасної професійної освіти як неперервної, спрямованої на формування 
творчої особистості в глобалізованому інформаційному суспільстві XXI ст., 
здатної до саморозвитку та навчання впродовж усього життя [3, с. 126].  

Глобальне інформаційне суспільство – це суспільство, у якому всі 
процеси пов’язані із розповсюдженням нових інтерактивних технологій, що 
безпосередньо спираються на використання сучасної комп’ютерної техніки, 
і є суттєвим розширенням можливостей та потреб в індивідуальному, 
особистісному розвитку особистості. 

Починаючи з 60-х років, у провідних країнах світу (Великобританія, 
США, Канада, Австралія, Франція та ін.) в педагогічній науці був 
сформований спеціальний напрям – медіаосвіта, який допомагає дітям й 
дорослим адаптуватися до світу медіакультури, комп’ютерних технологій, 
навчитися аналізувати медіатексти. В канадській провінції Онтаріо з 1987 р. 
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медіаосвіта є обов’язковим навчальним предметом у школах, в Австралії з 
1990 р. ця дисципліна впроваджена в навчально-виховний процес 
дошкільних навчальних закладів [5, с. 41]. У 1973 році були теоретично 
обґрунтовані основні принципи медіаосвіти в Австрії. На практиці педагоги 
використовують комп’ютерні технологій як засіб навчання, який залежить 
від їхніх побажань. Наприкінці 60-х років ХХ ст. німецькі педагоги дійшли 
висновку, що комп’ютерні технології мають бути не тільки засобом 
навчання, але й об’єктом вивчення. Якщо освіта спрямована на розвиток 
індивідуальності дитини, то медіаосвіта – на підготовку індивіда до 
прийняття соціально важливих рішень на основі аналізу повідомлень із 
комп’ютерних технологій. У 80-ті роки виникла медіаосвіта в Англії, 
завдяки працям Л. Мастермана. З 1987 року початкові школи Італії 
працюють за програмами зображувального мистецтва, музичної освіти, в 
яких враховані цілі й завдання медіаосвіти. Інформаційний потік здійснює 
вплив на формування системи знань й емоційну сферу сприйняття дорослих 
і дітей, тому необхідно широко використовувати комп’ютерні технології в 
навчанні. 

Уміння аналізувати інформацію, виокремлювати головне в 
інформаційному повідомленні, розуміти спрямування комунікації, 
прихований зміст повідомлень є необхідними на всіх етапах навчання. 

Комп’ютеризація дошкільної освіти є невід’ємною складовою 
інформатизації суспільства, відображає загальні тенденції глобалізації 
світових процесів розвитку, виступає як визначальний інформаційний і 
комунікаційний базис освіти та гармонійного розвитку особистості. 

Комп’ютерні технології охоплюють створення, впровадження і 
розвиток комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища. Метою 
комп’ютерних технологій є підготовка особистості до повноцінного життя 
в інформатизованій державі та підвищення якості освіти. 

До таких навчальних технологій можна зарахувати: 
– курси комп’ютерної грамотності, що мають на меті сформувати 

базові поняття про комп’ютер та можливості використання цих знань на 
практиці, це мінімальний рівень сформованості комп’ютерної компетентності; 

– курси «Іпtєl® Навчання для майбутнього» – формують додаткові 
знання реалізації інформаційно-комп’ютерних технологій у педагогічному 
процесі; 

– дистанційну освіту – за останні роки така форма освіти набула 
актуальності, але часто за цим може стояти заочна форма навчання. Це 
відкрита система навчання, що передбачає активне спілкування між 
педагогом та вихованцем за допомогою сучасних інтерактивних технологій 
та мультимедіа. Така форма навчання дає свободу вибору місця, часу і темпу 
навчання, її може отримати будь-яка охоча людина, при цьому гармонійно 
поєднавши навчання та повсякденне життя тощо. 

Відтак, першочергове завдання сучасної дошкільної педагогіки – 
формування інформаційної компетентності педагогів, які зобов’язані не 
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тільки розуміти нові проблеми, що постають перед ними, а й знаходити їх 
рішення у повсякденній професійній діяльності [4, с. 7–11]. 

Основою інформаційної культури особистості є знання про 
інформаційне середовище, закони його функціонування та розвитку; вміння 
орієнтуватися в безмежному просторі різноманітних повідомлень і даних, 
раціонально використовувати засоби сучасних комп’ютерних технологій 
для задоволення інформаційних потреб. Всі ці трансформаційні процеси 
розкривають актуальне поняття компетентності особистості. 

Відтак, інформаційна компетентність є інтегральною характеристикою 
особистості, що виявляється в здатності до засвоєння відповідних знань, 
умінь та навичок щодо розв’язання завдань у педагогічній й професійній 
діяльності за допомогою комп’ютера. 

В основу концепції «інформаційної компетентності» покладено ідею 
виховання компетентної людини, яка має необхідні знання та керується 
ними; володіє високими моральними якостями; діє адекватно у відповідних 
ситуаціях та несе відповідальність на певну діяльність. 

Складовими інформаційної компетентності особистості є: 
– система уявлень про інформатику (знання про інформаційне 

середовище, закони його функціонування, уміння орієнтуватися в 
інформаційних потоках); 

– комп’ютерна грамотність (уміння працювати з комп’ютером, 
навички користувача, здатність використовувати допоміжні апаратні 
засоби); 

– відповідний стиль мислення. 
Обираючи комп’ютер для навчальних цілей, слід усвідомлювати ті 

цілі, які до того ж змінюються із розвитком суспільства. Так, Н. В. Атапова 
наводить нові кваліфікаційні уміння вихователя в умовах інформатизації 
суспільства: 

– педагог повинен володіти відповідними знаннями, що містяться в 
комп’ютерній програмі; 

– індивідуалізація навчання, яка передбачає введення в 
педагогічний процес комп’ютера, й вимагає застосування значної кількості 
методик, якими вихователь повинен володіти досконало; 

– педагог повинен знати програмне забезпечення, його складові, 
вміти допомогти дитині на кожному етапі заняття [1, с. 84–85]. 

Використання комп’ютера як засобу навчання в педагогічному 
процесі дошкільного навчального закладу веде за собою зміну і інших 
елементів (процесу навчання, організації навчання, засобів навчання). Це, 
на наш погляд, припускає вирішення декількох груп проблем: 
загальнодидактичних, методичних й інформаційних (які відносяться до 
комп’ютера, як до засобу навчання), професійних і організаційних (кожна з 
яких, передбачає вирішення відповідних теоретичних і практичних 
завдань). Розглянемо всю сукупність цих проблем. 

Загальнодидактичні проблеми визначають: роль (місце) комп’ютера в 
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дидактичній системі серед інших засобів навчання, що використовуються; 
умови, в яких буде здійснюватись педагогічний процес з використанням 
комп’ютера. 

Професійна проблема включає: системне використання комп’ютерних 
технологій як засобу безперервної підготовки вихователів, що підвищує 
ефективність педагогічного процесу в ДНЗ. 

Організаційно-методичні проблеми враховують: специфіку змісту 
заняття; особливості методичної системи, яка використовується на занятті; 
дидактичні і технічних вимоги до персонального програмного забезпечення 
(ППЗ); виявлення, експертиза та підбір ППЗ; проектування ППЗ, система 
комп’ютерних завдань (СКЗ) чи електронного дидактичного матеріалу 
(ЕДМ); визначення розробника ППЗ, СКЗ чи самостійна розробка; 
впровадження програмного продукту в технологію навчання. 

Інформаційні проблеми визначають: науково обґрунтовані психолого-
педагогічні і методичні вимоги до ППЗ, які необхідні для ефективного 
використання в педагогічному процесі ДНЗ; формування системи завдань з 
кожного заняття з урахуванням різноманітних програм навчання; 
забезпечення доступності ППЗ для вихователів (наявність єдиної бази даних 
ППЗ); розробка ППЗ. 

Отже, комп’ютеризація дошкільної освіти відкриває перед педагогами 
нові можливості для впровадження у педагогічну практику дошкільної 
установи сучасних методичних розробок. При цьому ефективність 
комп’ютеризації ДНЗ залежить від компетентності педагога та якості 
використання інтерактивних технологій навчання. 

Подальше дослідження планується провести у напрямі розробки й 
теоретичного обґрунтування інтегрованої моделі комп’ютерної 
компетентності майбутніх педагогів. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ  

ДО РЕАЛІЗАЦІЇ НАСКРІЗНОЇ ЛІНІЇ КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ «ЗДОРОВ’Я І БЕЗПЕКА» 

 

У статті висвітлюється актуальність підготовки майбутніх 

вчителів математики до реалізації наскрізної лінії ключових 

компетентностей «Здоров’я і безпека». Розглянуто особливості 

підготовки майбутніх вчителів математики до реалізації наскрізної лінії 

ключових компетентностей «Здоров’я та безпека». Розроблено методичні 

рекомендації щодо підготовки майбутніх учителів математики до 

реалізації наскрізної лінії ключових компетентностей «Здоров’я і безпека». 

Ключові слова: підготовка вчителя математики, методика навчання 

математики, позакласна робота, наскрізні лінії, здоров’язберігаючі 

технології, здоров’я, студенти.  

 

В статье освещается актуальность подготовки будущих учителей 

математики к реализации сквозной линии ключевых компетентностей 

«Здоровье и безопасность». Рассмотрены особенности подготовки 

будущих учителей математики к реализации сквозной линии ключевых 

компетентностей «Здоровье и безопасность». Разработаны 

методические рекомендации по подготовке будущих учителей математики 

к реализации сквозной линии ключевых компетентностей «Здоровье и 

безопасность». 

Ключевые слова: подготовка учителя математики, методика 

обучения математике, внеклассная работа, сквозные линии, 

здоровьесберегающие технологии, здоровье, студенты. 

 

The article is devoted to the problem «Preparation of future teachers of 

mathematics for the implementation of the cross-cutting line of key competences 

«Health and Safety»». The article highlights the relevance of the training of future 

teachers of mathematics to the implementation of the cross-cutting line of key 

competences «Health and Safety». The program on mathematics for the pupils of 

grades 5-9, which is constructed on the basis of a competent approach is 

analyzed. The peculiarities of the preparation of future teachers of mathematics 

for the implementation of the cross-cutting line of key competencies «Health and 

Safety» are considered. The article states that the teacher’s preparation for the 

implementation of this cross-cutting line at school should start from the first years 

of studying students at the pedagogical university both during classroom and non-
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auditing work. Accordingly, the methodical recommendations for the preparation 

of future mathematics teachers to the implementation of the cross-cutting line of 

key competences «Health and Safety» are developed. It is concluded that this 

problem is relevant to the present day and is aimed at the formation of students’ 

skills and abilities in using health-saving technologies, as well as the use of forms, 

methods and means aimed at the formation and preservation of healthy lifestyle 

of students. 

Key words: mathematics teacher training, mathematics teaching 

methodology, out-of-class work, cross-cutting lines, health-saving technologies, 

health, students. 

 

Нині, одним із завдань сучасної системи освіти, відповідно до 

концепції «Нової Української школи», є формування в учнів свідомого 

ставлення до власного життя і здоров’я, оволодіння основами здорового 

способу життя, життєвими навичками безпечної та здорової поведінки.  

Особлива увага питанню пріоритетності проблеми здоров’язбереження 

учнівської молоді визначена у більшість державних документів, які 

регламентують розвиток освітніх процесів в Україні (закони України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенція про права дитини, 

«Декларація прав дитини», Державна національна програма «Освіта 

(Україна ХХІ століття)», Закон України «Про охорону здоров’я», 

Державний стандарт освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура», 

Концепція Загальної державної цільової соціальної програми «Здорова 

нація», Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя у дітей та молоді, Концепція неперервної валеологічної освіти в 

Україні, Національна стратегія розвитку освіти в Україні, Державний 

стандарт повної загальної середньої освіти, Концепція «Нова Українська 

школа», та оновлена навчальна програма з математики). 

Реалізація означеного завдання можливе лише за умови підготовки 

високоосвіченого і конкурентноздатного вчителя, який здатен володіти 

навичками використання здоров’язберігаючих технологій, навчити учнів 

дбати про своє здоров’я та здоров’я оточуючих. 

Проблемі професійної підготовки вчителів присвячено багато 

досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів. Теоретичні та методологічні 

основи даної проблеми знайшли відображення у працях класиків 

педагогічної науки С. Русової, В. Сухомлинського, К. Ушинського та у 

наукових дослідженнях сучасних вчених-педагогів і психологів 

А. Алексюка, Л. Артемової, Е. Вільчковського, О. Дубогай, І. Зязюна, 

О. Савченко, В. Семиченко, В. Сластьоніна, О. Щербакова та ін. 

Професійній підготовці педагогів у вищих закладах освіти з питань 

охорони і зміцнення здоров’я школярів і студентів присвятили свої наукові 

праці О. Авдєєва, Т. Бойченко, Бондаренко, В. Бобрицька, С. Гаркуша, 

В. Єлізаров, Г. Жара, Т. Книш, В. Коваль, І. Поташнюк, В. Нестеренко, 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/post-derzh-stan-(1).pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/post-derzh-stan-(1).pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/post-derzh-stan-(1).pdf
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О. Омельченко, Н. П’ясецька, Н. Урум, О. Філіппʼєва та ін.  

Мета статті – розкрити особливості підготовки майбутнього вчителя 

математики до реалізації наскрізної лінії ключових компетентностей 

«Здоров’я і безпека». 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно 

враховувати при формуванні шкільного середовища. Крім того, наскрізні 

лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають 

формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають 

здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 

Відповідно до нової програми з математики, навчання за наскрізними 

лініями реалізується насамперед через: 

– організацію навчального середовища – зміст  та цілі наскрізних 

тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного 

середовища навчання; 

– навчальні предмети – виходячи  із наскрізних тем при вивченні 

предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, 

реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль 

навчальних предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить 

від цілей і змісту навчального предмета та від того, наскільки тісно той чи 

інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

– предмети за вибором; 

– роботу в проектах; 

– позакласну навчальну роботу та роботу гуртків [3]. 

Авторами нової програми з математики, визначено завдання 

наскрізної лінії «Здоров’я і безпека»: становлення учня як емоційно стійкого 

члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати 

навколо себе безпечне життєве середовище. 

Відповідно до цього, наскрізна лінія «Здоров’я і безпека» в курсі 

математики реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і 

охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з  середовищем дорожнього 

руху, рухом пішоходів і транспортних засобів, відсотковими обчисленнями 

і графіками, що стосуються чинників ризику); причин ДТП, пов’язаних із 

перевищенням швидкості; проблеми, пов’язані із ризиками для життя і 

здоров’ям при вивченні основ математичної статистики [3].  

Підготовку вчителя до реалізації цієї наскрізної лінії у школі слід 

розпочинати з перших років навчання студентів у педагогічному 

університеті як під час аудиторної, так і позааудиторної роботи. Так, 

наприклад, вивчаючи курс «Елементарна математика», варто студентам 

продемонструвати тісний міжпредметний зв’язок зі шкільним курсом 

математики. Саме вивчення студентами елементарної математики, як 

зазначає Т. Годованюк [2], забезпечує їм міцну теоретичну базу для 

викладання шкільного курсу математики, сприяє розширенню та 
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поглибленню математичних знань, готує їх до майбутньої професійної 

діяльності. 

Розглядаючи модуль «Текстові задачі», доцільно акцентувати увагу 

студентів на задачах, які мають валеологічний зміст і в подальшому можуть 

бути використані під час навчання математики учнів у школі. Прикладом 

такої задачі може бути наступна задача: Мінімальний, необхідний 12-

літньому школяреві, об’єм молочних продуктів відноситься до всього 

об’єму рідини, що він випиває за день, як 3 : 20. Скільки молока, кефіру або 

ряжанки повинен випивати восьмикласник, якщо всього в його денний 

раціон входить 2 л рідини? 

Дану задачу учням можна запропонувати під час вивчення теми 

«Відношення і пропорції» у курсі математики 6 класу. 

Невід’ємною складовою підготовки майбутніх учителів математики 

до реалізації наскрізної лінії ключових компетентностей «Здоров’я і 

безпека» є вивчення курсу «Методика навчання математики».  

Вивчаючи модуль «Загальна методика навчання математики» 

студенти розглядають мету, зміст, форми, методи, технології і засоби 

навчання математики в школі. Серед освітніх технологій, які є ефективними 

у навчанні учнів математики і забезпечують реалізацію наскрізної лінії 

ключових компетентностей «Здоров’я і безпека», варто виділити 

здоров’язберігаючі технології. До здоров’язберігаючих освітніх технологій 

слід відносити всі ті технології, використання яких в освітньому процесі йде 

на користь здоров’ю учнів.  

На лекційних заняттях із загальної методики навчання математики 

студенти знайомляться із поняттям «здоров’язберігаючі технології», 

розглядають види здоров’язбегігаючих технологій, з’ясовують, що 

використання здоров’язберігаючих технологій у шкільному курсі 

математики має на меті  навчати учнів укріплювати, зберігати своє і цінити 

чуже здоров’я, прищеплювати учням принципи здорового способу життя, 

посилювати мотивацію до навчання. 

На лабораторних заняттях студентам варто, наприклад, 

запропонувати виготовити до однієї із тем шкільного курсу математики 

презентацію, враховуючи особливості однієї із здоров’язберігаючих 

технологій – кольоротерапії.  

Одним із основних засобів реалізації наскрізної лінії ключових 

компетентностей «Здоров’я і безпека», як вже зазначалося раніше, є 

завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я. До таких 

завдань відносяться і математичні текстові задачі. Тому, наприклад, під час 

вивчення модуля «Методика навчання математики у 5‒6 класах», зокрема 

змістового модуля «Методика вивчення десяткових і звичайних дробів», 

доцільно запропонувати студентам дібрати задачі, які б містили реальні дані 

про безпеку і охорону здоров’я, навести приклади запитань, які слід задати 

учням з метою їх здоров’язбереження, підготувати міні-довідку про 
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позитивний або негативний вплив явища чи об’єкта, про який йде мова у 

задачі, на здоров’я людини. 

З метою попередження шкідливості паління, прикладом такої задачі 

може бути задача: Одна цигарка містить 1,2 мг нікотину. Під час паління 
3

2
 

диму потрапляє у повітря. Смертельна доза нікотину становить 40 мг. 

Обчисліть, скільки нікотину опиниться в повітрі кімнати, у якій курець 

випалив 10 цигарок. Скільки відсотків смертельної дози буде в повітрі? 

Міні-довідка «Паління: шкідливість та статистика» 

Згідно даних ВООЗ у  2000 р. в результаті вживання тютюну в світі 

загинуло понад 4,2 млн. людей. 

До кінця 2020-х рр. кількість жертв збільшиться до10 млн. в рік. 

У ХХ ст. куріння забрало життя 100 млн. людей. 

Підраховано, що 150 млн. людей, що палять сьогодні, загинуть на 

протязі 25 років, якщо не покинуть, причому половина з них- молодь. 

Щоденно від наслідків куріння в світі гине приблизно 13,5 тис. людей. 

Щороку – 4,5 млн. 

В Україні палять біля 51% населення ( 1/3 з них жінки). 

Щороку в Україні гине 120 тис. чол. 

У Європі менше всіх палять шведи – кожен 5-й, більше за всіх – 

іспанці. 

Широкі можливості для підготовки майбутніх вчителів математики до 

реалізації наскрізної лінії «Здоров’я та безпека» забезпечує проходження 

студентами педагогічної практики. Під час педагогічної практики студенти 

мають всі умови для: 

– дослідження умов навчання та виховання учнів в загальноосвітніх 

школах; 

– проведення валеологічного аналізу організації уроків математики; 

– вивчення закономірностей впливу умов навчання і виховання на 

працездатність, успішність та здоров’я учнів; 

– оволодіння оздоровчими технологіями навчання; 

– проведення оцінювання фізичного розвитку та рівня здоров’я 

учнів [4, с. 2]. 

Проходження педагогічної практики передбачає проведення 

студентами пробних уроків, що сприяє формуванню в них готовності до 

професійної діяльності, а зокрема до реалізації наскрізної лінії «Здоров’я та 

безпека». У процесі розробки уроків, позакласних заходів валеологічного 

змісту, студентам варто скористатися «Збірником задач з математики. 

Наскрізні лінії ключових компетентностей» [1]. Даний збірник, містить 

відповідну систему задач, структуровану за програмними темами для 

кожного класу основної школи, та методичні рекомендації щодо інтеграції 

та реалізації всіх наскрізних ліній ключових компетентностей у процес 

навчання математики. 
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Підготовка майбутніх вчителів математики до реалізації наскрізної 

лінії «Здоров’я та безпека», здійснюється під час організації та проведення 

позааудиторної роботи зі студентами, а саме у рамках гуртка «Елементи 

валеології у ШКМ». 

Метою роботи гуртка «Елементи валеології у ШКМ» є розширити 

знання студентів про використання здоров’язберігаючих технологій під час 

навчання математиці, сформувати здоров’язберігаючу компетентність через 

поширення валеологічних знань студентів, розвивати творчі здібності, 

дослідницьку роботу, власну пізнавальну діяльність, та виховувати 

валеологічну культуру.  

Діяльність даного гуртка спрямована на реалізацію наступних 

завдань:  

– визначення можливостей математики як навчального предмету 

щодо формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя; 

– ознайомлення студентів з формами, методами та засобами 

здійснення валеологічного супроводу на уроках математики; 

– опанування студентами необхідними здоров’язберігаючими 

технологіями; 

– підготовка майбутніх учителів математики до реалізації 

отриманих знань, умінь і навичок щодо забезпечення валеологічного 

супроводу на практиці; 

– розвиток творчих здібностей, дослідницьких нахилів, 

ініціативності. 

Відповідно до завдань наукового гуртка, ми наводимо орієнтовний 

план роботи гуртка, який передбачає наступну тематику занять: 

 Валеологічний супровід навчального процесу з математики: зміст, 

мета, завдання. 

 Здоров’язберігаючі освітні технології у навчально-виховному 

процесі з математики. 

 Сміхотерапія, як спосіб оздоровлення організму під час 

розв’язування задач. 

 Фізкультхвилинка як один із видів здоров’язберігаючих 

технологій. 

 Кольоротерапія, як одна із інноваційних методик оздоровлення 

учнів. 

 Математичні задачі як засіб реалізації валеологічного супроводу 

на уроках математики.  

Задачі кумедного змісту.  

«Хвилинки здоров’я».  

Математичні екскурсії, як один із засобів валеологічного виховання 

учнів. 

«Кейс-метод» у системі валеологічного спрямування уроків 

математики. 

http://toyhealth.ru/page/smihoterapija-jak-sposib-ozdoroviti-organizm
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Нестандартні уроки з математики здоров’язберігаючого змісту. 

Валеологічна спрямованість позакласної роботи з математики. 

Елементи валеології у проектній діяльності з математики. 

Таким чином, підготовка майбутніх вчителів математики до реалізації 

наскрізної лінії ключових компетентностей «Здоров’я та безпека» у школі, 

є актуальною, вона спрямована на формування у студентів вмінь і навичок 

використання здоров’язберігаючих технологій, а також на використання 

форм, методів і засобів спрямованих на формування та збереження 

здорового способу життя учнівської молоді.  

Перспективність подальшої роботи передбачає дослідження шляхів 

удосконалення підготовки майбутніх вчителів математики до формування в 

учнів здоров’язберігаючої компетентності, завдяки використанню 

інноваційних технологій у шкільному курсі математики. 
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УДК 378:793.3–051  

Людмила Гекалюк 

 

РОЛЬ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «РЕЖИСУРА В ТАНЦІ»  

У РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

ХОРЕОГРАФІЇ 

 

У статті досліджуються питання розвитку творчого потенціалу 

майбутніх вчителів хореографії в процесі викладання інтегрованого курсу 

«Режисура в танці». Акцентується увага на інтегрованому підході до 

структурування змісту навчання, його ефективності та значення для 

розвитку творчого потенціалу студентів-хореографів. У статті 

розкривається зміст інтегрованого курсу «Режисура в танці» та його 

складові. Автор звертає увагу на практичну частину занять, зміст яких 

направлений на розвиток творчого потенціалу студентської молоді як 

майбутній учителів хореографії. 

Ключові слова: творчий потенціал, інтегрований підхід, режисура в 

танці, вчителі хореографії, роль інтегрованого курсу, акторська 

майстерність, сценічний рух, грим, організація хореографічних заходів, 

сценарна робота. 

 

В статье исследуются вопросы развития творческого потенциала 

будущих учителей хореографии в процессе преподавания интегрированного 

курса «Режиссура в танце». Акцентируется внимание на интегрированном 

подходе к структурированию содержания обучения, его эффективности и 

значение для развития творческого потенциала студентов-хореографов. В 

статье раскрывается содержание интегрированного курса «Режиссура в 

танце» и его составляющие. Автор обращает внимание на практическую 

часть занятий, содержание которых направлено на развитие творческого 

потенциала студенческой молодежи как будущих учителей хореографии. 

Ключевые слова: творческий потенциал, интегрированный подход, 

роль интегрированного курса, учителя хореографии, режиссура в танце, 

основы сценического движения, основы актерского мастерства, грим, 

организация хореографических мероприятий, сценарная работа. 

 

The article explores the development of the creative potential of future 

choreography teachers in the process of teaching the integrated course «Dance 

directing». The attention is focused on an integrated approach to structuring the 

content of training, its effectiveness and importance for developing the creative 

potential of students-choreographers. The article reveals the content of the 

integrated course «Dance directing» and its components. The author draws 

attention to the practical part of the classes, the content of which is aimed at 

developing the creative potential of student youth as future teachers of 
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choreography. The practical significance of the research lies in the analysis of 

the development of the creative potential of future choreography teachers, in the 

process of teaching the integrated course «Dance directing». 

Key words: тhe dance direction, creative personality, future teachers of 

choreography, choreographer students, forming a creative personality. 

 

Сьогодні в умовах економічних і соціальних змін виникає гостра 

потреба суспільства в моральних, творчих особистостях, які мають високий 

рівень професійної культури. А відтак у вищих навчальних закладах 

України відбувається процес модернізації освіти відповідно до умов 

сьогодення. Одним із пріоритетних напрямів освіти є розвиток творчого 

потенціалу, збагачення духовного світу, соціального досвіду молоді, 

розвиток їх обдарувань, здобуття знань, практичних навичок, формування 

сучасного світогляду, заснованих на найцінніших надбаннях світової 

культури.  

Як відомо, творчий потенціал особистості – це складна структура, що 

розвивається поступово, через збагачення творчого досвіду, систематичне 

спрямування на творчу діяльність, виховання потреби у творчості.  

Сучасні педагоги і науковці знаходяться у постійному пошуку нових 

методів, педагогічних підходів, технологій, спрямованих на розвиток 

творчого потенціалу студентів. Так, В. Ніколко, А. Менегетті, 

Я. Пономарьов, А. Спіркін, В. Цапок, А. Шумілін та ін. у своїх дослідженнях 

визначили сутність творчості; Т. Браже, Н. Кічук, П. Кравчук, А. Майданов 

приділяли увагу творчому потенціалу особистості; а Л. Андрощук, 

В. Андрєєв, О. Бикова, Ю. Кулюткін, О. Матюшкін, О. Отич, М. Каган, 

В. Шубинський та ін. у своїх дослідженнях розглядали питання розвитку 

особистості в творчій діяльності. Наукові дослідження Т. Благової, 

О. Бикової, С. Куценко, О. Мікулінської, Г. Ніколаї, О. Тарвнцевої, 

Ю. Тарасова, Т. Чурпіти присвячені формуванню творчого потенціалу та 

професійній підготовці майбутніх педагогів.  

Одним із шляхів удосконалення підготовки майбутніх учителів 

хореографії є доповнення або часткова заміна бази традиційних спеціальних 

дисциплін новими інтегрованими навчальними курсами та формування 

методичної системи їх реалізації з використанням сучасних інноваційних 

педагогічних технологій. 

Як свідчать чисельні літературні джерела, інтегрований підхід до 

структурування змісту навчання зарекомендував себе як один із найбільш 

ефективних і дозволяє суттєво підвищити якість навчального процесу. 

Результати педагогічних досліджень доводять, що у процесі вивчення 

науково обґрунтованих інтегративних навчальних курсів створюються 

умови для формування компактної, гнучкої системи знань. 

Вперше поняття «інтеграція» було використано в ХVII столітті Яном 

Амосом Коменським у праці «Велика дидактика».Він вважав, що для 
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формування системи знань важливо послідовно встановлювати зв’язки між 

предметами («Все, що знаходиться у взаємозв’язку, повинно вивчатися у 

такому ж взаємозв’язку») [3]. 

Саме слово інтеграція походить від латинського integration – цілий та 

в перекладі означає відновлення, відбудова, наповнення. У довідковій 

літературі цей термін тлумачиться як об’єднання в єдине ціле раніш 

ізольованих частин, елементів, компонентів, що супроводжується 

ускладненням і зміцненням зв’язків та відношень між ними [4]. 

Великий енциклопедичний словник за редакцією А. Прохорова 

визначає інтеграцію як «1) поняття, що означає стан зв’язаності окремих 

диференційованих частин і функцій системи, організму в ціле, а також 

процес, що веде до такого стану; 2) процес зближення і зв’язку наук, що 

відбувається поряд із процесами їхньої диференціації» [7]. 

Отже, автори тлумачень поняття «інтеграції», не дивлячись на 

відмінність словесних описів, суть інтеграції розуміють як процес і 

результат встановлення цілісності раніше розрізнених елементів, або 

особливий стан системи, який характеризується цілісністю та узгодженістю 

її елементів. Причому ступені інтегрованості елементів системи можуть 

бути різні. 

Суть інтегрованого навчання полягає в побудові навчального курсу 

таким чином, щоб окремі розділи були тісно взаємопов’язані між собою і їх 

навчальні можливості використовуються максимально. 

У ХІХ столітті найбільший внесок у розробку інтегрованих 

курсівзроби К. Д. Ушинський. Він розробив модель, структуру, напрямки 

інтеграції. Проте, що стосується вищої школи, то вона має свою специфіку 

і сьогодні є в полі зору багатьох науковців. 

Мета написання статті полягає у розкритті ролі інтегрованого курсу 

«Режисура в танці» у підготовці майбутніх учителів хореографії і зокрема 

для розвитку їх творчого потенціалу. 

Інтегрований підхід до структурування змісту спецдисциплін 

художнього спрямування дозволяє більш якісно підготувати студента до 

навчання варіативних модулів художнього спрямування, навчити його 

розумінню сучасних проблем, сприяє формуванню вміння адаптувати 

знання до нових умов та оволодівати новими знаннями на базі сформованої 

інтегрованої системи знань [7]. 

Студенти-хореографи тісно пов’язані зі сценою і як виконавці, і як 

постановники – майбутні керівники творчих колективів. Отже для них 

необхідно володіти високою загальною культурою, широким світоглядом, 

знати закони творчого процесу та режисури, володіти цими законами та  

технологічними навичками  мистецтва. 

Професійна підготовка майбутнього учителя-хореографа має 

комплексний характер і передбачає вивчення студентами цілого спектру 

спеціальних курсів, спрямованих на формування основних якостей як 
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педагога-балетмейстера, так і хореографа виконавця. Так розвитку творчого 

потенціалу майбутнього вчителя хореографії сприяє інтегрований курс  

«Режисура в танці». Це складний комплекс, що включає в себе такі 

взаємопов’язані модулі як «Основи сценарної роботи», «Основи сценічного 

руху», «Основи акторської майстерності та режисури в танці», «Грим», 

«Теорія і методика організації масових танцювальних заходів». Навчальний 

матеріал даного курсу передбачає такий вид діяльності як творча робота, що 

безумовно сприяє розвитку творчого потенціалу. 

Майбутні вчителі хореографії повинні знати закони режисури, 

специфіку сценічного руху та сценічної дії, основні складові формування 

відчуття руху та пластичної форми, елементи акторської майстерності, 

принципи системи К. С. Станіславського, педагогічні та психологічні 

аспекти організації шкільних свят, форми масової роботи в школі, основи 

драматургії та режисури шкільних свят, правила  написання сценарію; 

теорію та методику організації масових танцювальних заходів, їх різновиди, 

диференціацію хореографічних заходів за напрямами діяльності та 

специфіку їх організації; види гриму, алгоритм та техніки його створення. 

Усе це і є основними завданнями інтегрованого курсу «Режисура в танці».  

Під час практичних занять студенти вчаться створювати сценічний 

образ, використовуючи специфіку сценічної дії виконавця в поєднанні з 

виразними засобами хореографії, створювати хореографічні композиції за 

усіма законами режисури; за оптимальних енергетичних витрат досягати 

максимальної пластичної виразності; керувати центром тяжіння, 

координувати рухи в заданому малюнку, управляти периферією тіла, 

включаючи м’язи обличчя; керувати швидкістю руху та акторською 

напругою; точно організувати свої рухи в часі й просторі; створювати різні 

види гриму відповідно до художніх особливостей танцювального номеру чи 

спектаклю, індивідуальних особливостей зовнішності актора, режисерської 

концепції та стилю оформлення спектаклю; організувати, складати сценарії 

та проводити різні види масових танцювальних заходів за усіма законами 

драматургії та режисури.  

Звичайно, цей величезний обсяг матеріалу поділений на модулі, 

кожен з яких має свою специфіку. 

Модуль «Основи сценічного руху» має на меті розкриття здібностей 

студентів, оволодіння ними технікою сценічного руху, а також формування 

у них потреби у виразному пластичному русі та прагнення самовираження 

через рух. У виконанні на сцені найважливішою стороною майстерності є 

переданий засобами пластики зміст. Це багато в чому залежить від рівня 

загальної пластичної культури, наявності активного запасу сценічних 

навичок, якими виконавець вміє вільно користуватися. Кожен виконавець 

повинен знати закони руху на сцені та розвивати свої здібності відповідно 

до них. Мистецтво володіння своїм тілом на сцені передбачає чистоту рухів, 
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їх смислову визначеність, строгу кількісну та якісну підібраність, особливо 

у танцівників. Все має бути в них точно і конкретно: смислові відтінки рухів, 

їх швидкість, сила, величина. Коли пластичний малюнок вивірений до 

найменшої подробиці, коли в ньому не залишилося нічого зайвого, 

непотрібного, все стає значним і виразним: поворот голови, стиснення 

пальців, вираз обличчя, підняття руки та ін. [6]. Саме осмислений і відчутий 

до дрібниць рух витримує «перевірку на правдивість» [5]. 

На практичних заняттях студенти вчаться відчувати рух, 

вибудовувати його, відповідно до музики та заданого характеру. Під час 

виконання вправ тренуються зберігати стійку позицію у різних видах 

конструкцій, утримуючи рівновагу в незвичних для тіла положеннях та самі 

створюють нові конструкції. Вчаться студенти і грати швидкостями, м’яко 

та швидко гальмувати і керувати процесом зміни дії; координувати свої 

рухи та організовувати їх у просторі, взаємодіяти з предметами та 

вибудовувати пластичну фразу і пластичний діалог з партнером на основі 

добре освоєних навичок. Усе це відбувається як в процесі виконання так і 

створення студентами самотужки нових вправ. Одним із творчих завдань є 

постановка та виконання етюдів з використанням різних видів сценічних 

рухів.  

Сценічний рух тісно пов’язаний з акторською майстерністю, адже сам 

по собі рух на сцені нічого не вартий без його усвідомлення. Кожний 

хореографічний витвір вимагає від учасників емоційності, творчої 

активності, мобілізації всіх фізичних і духовних сил і звичайно ж акторської 

майстерності.  

Модуль «Основи акторської майстерності і режисури в танці» готує 

студентів до самостійної роботи по створенню хореографічних постановок 

за усіма законами режисури та створення сценічного образу за допомогою 

виразних засобів хореографічного і театрального мистецтва. Серед завдань 

даного модулю є виховання пластичної виразності, вміння чути музику і 

переводити її на мову дії; розвиток уяви, творчої фантазії та всебічне 

використання цієї взаємодії з танцювальною технікою для створення образу 

в танці. Весь навчальний матеріал і методика викладання спираються на 

вчення К. С. Станіславського про сценічні дії як основу мистецтва актора і 

режисера. При цьому враховано специфіку акторської майстерності в 

хореографічному мистецтві, де засобом створення художнього образу 

слугують пластика, міміка людського тіла. 

Комплексне освоєння елементів сценічної майстерності дає 

можливість визначити шляхи створення сценічного образу за допомогою 

виразних засобів хореографічного мистецтва і, отже, самостійно працювати, 

що є кінцевою метою навчання. Усі заняття передбачають виконання 

різноманітних творчих завдань в рамках музично-сценічної, акторської, 

хореографічної діяльності. Індивідуальним завданням є постановка та 
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акторське виконання етюду та хореографічної картинки, де студенти 

виступають в ролі актора, режисера, хореографа тощо. 

Створення художнього образу – це складний процес, в якому не 

останнє місце займає грим. За допомогою гриму виконавець може змінити 

своє обличчя, надати йому таку виразну форму, яка допоможе йому 

найбільш повно і всебічно розкрити суть образу і в найбільш наочному 

вигляді донести до глядача. Але грим має значення не тільки як зовнішній 

малюнок характеру зображуваного актором персонажа. Ще в творчому 

процесі роботи над роллю грим є для хореографа певним поштовхом і 

стимулом до, подальшого розкриття образу. Створення сценічного образу – 

це підпорядкування основній ідеї всього, що робиться на сцені. Грим – один 

із найважливіших компонентів його створення [2]. Тому дуже важлива 

наявність в навчальній програмі інтегрованого курсу «Режисура в танці» 

такого модулю як «Грим». Його мета познайомити студентів з мистецтвом 

гриму та навчити створювати художні образи використовуючи 

різноманітний грим та інші необхідні матеріали та косметичні засоби. Такі 

знання і вміння необхідні хореографу і як виконавцю і як педагогу. 

Уміння наносити грим – справжнє мистецтво. Завдяки вдало 

підібраному гриму та костюму можна змусити глядача повірити, що перед 

ним знаходиться той чи інший герой. Для цього актор, танцівник, співак і 

втому числі педагог повинен знати всі виразні можливості гриму і бути 

технічно озброєним. Тільки тоді йому вдасться зробити грим гнучким 

виразним засобом у своїх руках [2]. Процес створення гриму потребує 

особистої уваги, тонкої спостережливості, гострого чуття та фантазії, вміння 

побачити в оточуючих те, що може допомогти у створенні гриму. Усі 

практичні заняття присвячені створенню різних образів від старенької 

бабусі до фантастичного казкового героя. Так чи інакше процес створення 

гриму – це процес творчий, а, отже він великим чином сприяє розвитку 

творчого потенціалу як майбутніх вчителів хореографії так і в майбутньому 

їх вихованців. 

Модуль «Основи сценарної роботи» покликаний допомогти 

студентам у справі оволодіння теоретичними засадами драматургії та 

практичними навичками сценарної творчості. Серед теоретичних та 

практичних завдань виокремлюється виховання жаги до творчого пошуку, 

до експериментальних методів сценічного відтворення різноманітних ідей, 

сюжетів, суспільних явищ різними видами мистецтва та хореографії 

зокрема. Під час виконання практичних робіт студенти вчаться 

формулювати мету і ставити цілі, підбирати назву та форму проведення 

заходу, відповідно поставлених задач, підбирають документальний і 

художній матеріал та працюють над його монтажем. Практичним 

результатом творчої роботи є написання сценарних розробок, згідно законів 

драматургії.  
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Модуль «Основи сценарної роботи» тісно пов’язаний з іншим 

модулем «Теорія і методика організації масових танцювальних заходів», 

адже кожен захід повинен мати сценарій. Педагогічна майстерність будь-

якого педагога і педагога-хореографа зокрема, неможлива без активного 

застосування різноманітних форм виховної роботи, серед яких особливої 

уваги заслуговують масові форми роботи. До масових танцювальних 

заходів можна віднести зустрічі або майстер-класи з видатними/цікавими 

хореографами, огляди, конкурси, відзначення традиційних народних свят, 

фестивалі, тематичні вечори та інші. Метою даного модулю є оволодіння 

студентами змістом, методикою організації та принципами режисури 

хореографічних масових заходів. У ході викладання студенти оволодівають 

методикою організації підготовки та проведення масових свят, враховуючи 

специфіку організації масових заходів у хореографії, а також 

удосконалюють  вміння складати сценарії для різних видів хореографічних 

масових заходів, вчаться організувати та проводити такий захід. Звичайно, 

організація та проведення танцювального масового заходу – це величезна 

рутинна справа, яка вимагає не абияких організаторських здібностей, проте 

в першу чергу, організатор має бути людиною творчою. Величезна кількість 

різноманітних танцювальних шоу, до яких звик сучасний глядач, стимулює 

педагога-хореографа перебувати у постійному творчому пошуку. Під час 

практичних занять студенти аналізують різні форми хореографічних заходів 

за напрямами діяльності, специфіку їх організації, підбирають свої варіанти 

для вирішення поставлених задач. 

Як бачимо, інтегрований курс «Режисура в танці» включає в себе 

величезний обсяг матеріалу, але якщо говорити про результат,  то можна 

переконатися, що усі ці складові тісно пов’язані між собою, а результатом є 

хореографічна вистава, де студенти є і сценаристами, і виконавцями, і 

хореографами, і режисерами-постановниками, і гримерами, і костюмерами, 

і організаторами заходу. Це результат великої творчої праці. Від задуму та 

ідеї до афіші і запрошень – усе в руках студентів під керівництвом 

викладача. Студенти як справжні режисери проходять весь процес 

підготовки та проведення того чи іншого заходу. Це складна але неймовірно 

цікава творча робота. Тут важливо пам’ятати, що саме творчість спонукає 

студента здійснювати безперервний пошук, робити власний вибір, брати на 

себе відповідальність за результат своєї і колективної творчої роботи та 

розвивати власний творчий потенціал [1]. 

Отже, інтегрований курс «Режисура в танці» є однією з перспективних 

інновацій, яка закладає нові умови діяльності викладачів та студентів, що 

має вплив на ефективність сприйняття студентами навчального матеріалу, 

розвиток їх творчого потенціалу та формування у студентів професійної 

спрямованості, що сприяє удосконаленню компетенції майбутнього 

фахівця. 
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Эмилия Гуцало 
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
У статті проаналізовано проблему актуалізації творчого потенціалу 

студентів педагогічного університету, визначено зміст понять «творчий 
потенціал», «творча активність», встановлено деякі паралелі між 
якостями й властивостями індивіда, котрі можуть інтенсивно 
формуватися й одержувати імпульс до розвитку саме засобами 
мистецтва. Встановлено можливості використання творчих ситуацій і 
завдань на імпровізацію як одного із засобів, що відображують динаміку 
розвитку музичних здібностей студентів. 

Ключові слова: творчий потенціал, творча активність, 
креативність, психічні процеси і властивості, особистісні якості, творчі 
завдання. 

 
В статье сделан анализ проблемы актуализации творческого 

потенциала студентов педагогического университета, определено 
содержание дефиниций «творческий потенциал», «творческая 
активность», обозначены некоторые параллели тех качеств и свойств 
личности, которые могут интенсивно формироваться или получать 
импульс к развитию именно средствами искусства. Установлена 
целесообразность использования творческих заданий на импровизацию и 
сочинительство, наиболее полно отражающих динамику развития 
музыкальных способностей студентов.  

Ключевые слова: творческий потенциал, творческая активность, 
креативность, психические процессы и свойства, личностные качества, 
творческие задания. 

 
The article deals with some issues of the creative potential actualisation for 

the pedagogical University students. The paper defines the content of such notions 
as «creative potential» and «creative activity» as well as some aspects of parallel 
character features which can be intensively formed or facilitated for the further 
development by means of art. The author suggests that if there should exist any 
interrelation between study of music and creative potential actualisation within 
aspiring teachers, then its optimum results are possible under following 
conditions: creative imperative function of music, application of means 
facilitating creative activity and self-projecting, students inclusion in various 
forms of independent productive creative work and ways of self-expression in 
music. The author also concentrates her attention on the reasonability of creative 
tasks for improvisation and composing in which musical skills development are 
most comprehensively reflected in students. 
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Key words: creative potential, creative activity, mental processes and 
properties, personal qualities, creative tasks. 

 
В настоящее время проблема творческого развития личности является 

не только актуальной, но и приобретает очевидную остроту.  
Во-первых, это связано с теми социальными процессами, которые 

проходят сегодня в нашем обществе и которые задают системе воспитания 
и образования новые ориентации, новые цели и задачи. 

Во-вторых, мы все чаще и настойчивее обращаемся к вопросу: 
является ли повышение уровня профессиональной подготовки учителя (его 
знаний, умений и навыков) необходимым и достаточным условием для 
становления его как педагога-творца?  

Очевидно: необходимым – да, достаточным – нет. Без ответа на 
вопрос, в чем и как выражается воздействие искусства, и в частности 
музыки и музыкального обучения, на творческое развитие личности, сложно 
научно обосновать дидактические и методические аспекты подготовки 
будущего педагога музыкального искусства и художественной культуры. 

Проблемам творческого развития личности уделяли внимание многие 
отечественные и зарубежные ученые, рассматривая ее различные аспекты с 
общефилософских, педагогических и психологических позиций. 
Общефилософский подход связан с определением творчества как 
специфической характеристики человеческой деятельности (Г. Батищев, 
Л. Коган, В. Библер, Д. Богоявленская и др.).  

Основные педагогические подходы в разработке проблемы складыва-
лись на базе анализа сущности творческого развития личности учителя в 
трудах современных ученых (О. Апраксина, Л. Арчажникова, В. Кан-Калик, 
Н. Кузьмина, В. Сухомлинский, О. Музыка, В. Моляко, В. Рыбалка, 
Е. Кульчицкая, А. Морозов, С. Сысоева, В. Дружинин и др.).  

В качестве научных основ становления творческой индивидуальности 
будущих учителей музыкального искусства актуальны выводы 
продуктивных исследований музыкальной педагогики А. Авдиевского, 
А. Болгарского, Б. Брилина, Н. Гуральник, К. Завалко, О. Михайличенка, 
О. Олексюк, В. Орлова, О. Отич, Г. Падалки, Т. Пляченко, А. Растригиной, 
О. Ростовского, О. Рудницкой, Т. Стратан-Артишковой, В. Черкасова и др.  

Проблема потенциальных возможностей и их реализации 
раскрывается в работах многих ученых (Б. Ананьев, Т. Артемьева, В. Асеев, 
М. Муканов, Д. Узнадзе, Э. Шукуров и др.).   

Вспомним, что С. Рубинштейн подчеркивал, что человека как 
личность характеризует не только то, что он есть, но и то, чем он хочет стать, 
к чему он активно стремится. Другими словами, его характеризует не только 
то, что уже сложилось и реально функционирует, но и то, что намечается 
человеком в качестве цели ближайшего развития и самосовершенствования. 
Поиски в этом направлении стали смыслом и нашего исследования. 

Целью данной статьи является раскрытие психолого-педагогических 
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условий и предпосылок развития творческого потенциала студентов – 
будущих учителей музыкального искусства. 

Мы предположили, что если существует взаимосвязь между 
музыкальным обучением и актуализацией творческого потенциала будущих 
учителей, то оптимальные результаты возможны при условиях: реализации 
творчески-побудительной функции музыки; применении средств, 
стимулирующих творческую активность и самопроектирование; включения 
обучающихся в разнообразные формы самостоятельного продуктивного 
творчества, обогащения их музыкального опыта и способов самовыражения 
в музыке.  

Творческий потенциал представляет собой объективную предпосылку, 
возможность проявления творческих способностей личности. Именно в 
зоне творческих потенций намечаются тенденции развития индивида, 
накапливается опыт творческой деятельности, закрепляются творческие навыки. 

Момент реализации творческого потенциала, включения личности в 
творческую деятельность неизменно связан с механизмом внутренней 
активности субъекта. Когда мы говорим о творческой активности, то 
подразумевай гармоничное единство качественно нового состояния 
активности и достаточно высокий ее уровень.  

Таким образом, переход творческих потенций личности в их 
актуальное состояние (креативность) с помощью включения механизма 
творческой активности и составляет «ядро» творческого развития индивида. 

Задача формирования творческого потенциала учителя музыкального 
искусства предполагает поиск форм и методов активизации творческого 
мышления, восприятия, воображения, эмоциональной сферы, эмпатии и др. 
Другими словами, в процессе вузовской подготовки целесообразно 
обратить внимание на те узловые моменты данных психических процессов, 
стимулирование которых средствами искусства создавало бы напряжение 
деятельностных свойств человека, динамику его творческого потенциала. 

Не секрет, что музыкальное искусство, как воплощение прекрасного в 
звуках, отражая сущностные стороны внутреннего мира человека, 
воздействует на его духовный мир чрезвычайно сильно. Музыкальная 
деятельность – это деятельность, в которой переживание может наиболее 
ярко выступать как психологическое содержание деятельности. Посредством 
чувств и переживаний, выраженных в музыке, она способна передавать и 
«программировать» личностное эмоциональное отношение к миру.  

Подчеркнем: отношение это имеет эстетическую эмоциональную 
окрашенность. Следовательно, общение с музыкальным искусством создает 
условия, благодаря которым индивид может очеловечить свои чувства. 
Отсюда важность той роли, которую играет музыка в развитии у будущего 
учителя эффекта эмоциональной идентификации, без которого невозможно 
подлинно прочувствованной системы педагогических воздействий, 
духовной общности педагога и ребенка. 

Музыкально-творческая деятельность служит сильнейшим средством 
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формирования продуктивной силы воображения и ассоциирования. 
Организованная система ассоциаций является внутренним специфическим 
механизмом музыкального воздействия. Эффективное функционирование 
воображения и ассоциаций, включенных в процесс музыкально-творческой 
деятельности – значительно расширяет возможности развития творческого 
мышлении студентов.  

Учитель же, обладающий развитым творческим воображением, 
сможет быстрее анализировать педагогические ситуации, постигать инту-
ицией их причинно-следственные связи, предвидеть возможные результаты 
педагогического воздействия, предвосхищать эмоциональные реакции и т.д. 
Кроме того, «цепь правил всегда будет обвита серебряной нитью фантазии», 
если педагог обладает богатым фондом ассоциаций. 

Наконец, эвристическая ценность творческого воображения и 
творческого мышления проявляется в способности личности выдвигать 
нешаблонные идеи. Учитель – продуктивный генератор идей – не в этой ли 
характеристике одна из сущностных черт облика педагога-творца? 

Музыкальное искусство, художественно-творческая деятельность в 
этой сфере оказывает влияние на формирование особого, внутреннего мира 
личности, делая ее творчески индивидуально своеобразной. А творческая 
индивидуальность является, по нашему мнению, высшей характеристикой 
педагога.  

Мы часто с восторгом говорим об «индивидуальном магнетизме» 
замечательных музыкантов, поэтов, художников. В меньшей степени 
способность быть индивидуальностью развита у педагогов. Будь это не так, 
обладай большинство педагогов «индивидуальным магнетизмом», думаем – 
у нас не стоял бы нынче так остро вопрос поднятия общественного престижа 
учительской профессии в разных сферах искусства. 

Таким образом, дидактической и методической стратегиями подготовки 
будущего педагога является создание таких психолого-педагогических и 
организационных условий для студента, которые уже в стенах вуза помогли 
ему осознать особенности своей индивидуальности, постичь свой 
внутренний мир, определить свои творческие возможности и резервы 
самопроектирования в процессе музыкально-творческой деятельности.  

Оценка значимости деятельности на становление профессионально 
важных качеств будущего учителя, позволила нам перейти к разработке 
конкретных способов, форм актуализации творческого потенциала студентов. 

Мы ставили целью выяснить, в какой степени проведение учебных 
занятий на основе методов творчества активизирует творческие 
способности студентов, какие потенциальные возможности личности 
реализуются в творческих ситуациях, каковы наиболее благоприятные 
условия самоинициации (интенсификации) творческой деятельности 
обучающихся, каким образом влияет на эти процессы преподаватель. 

Здесь же мы опишем использованную нами в профессиональной 
деятельности методику «Вокальная импровизация на настроение». 
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Известно, что посредством чувств и переживаний музыка передает и 
«программирует» личностное эмоциональное отношение к различным 
жизненным фактам и явлениям. Популярны также выводы музыковедов о 
том, что в интонационной природе музыки заложена ее эмоциональная 
выразительность и что, коренясь в эмоционально-выразительных 
возможностях голоса, интонирование в большой степени способно 
воплощать – в неразрывной связи с эмоциональной характеристикой – также 
и логически смысловое содержание, например, активное утверждение, 
повеление, вопрос, восклицание, мольбу, уверение и т.д., а в конце концов – 
широкий мир психических явлений и эмоциональных процессов [2 , с. 32]. 

Исходя из этого, особое место в работе мы отводили созданию 
разнообразных творческих ситуаций, поскольку как исследовательский 
прием ситуация выполняет функции метода, а как средство воспитания она 
приобретает характер определенного практического дела, которое входит 
органически в учебно-воспитательный процесс.  

В основу методики нами был положен метод «эмоционально-
семантической инверсии» [4], позволивший установить акустические 
характеристики способности к передаче голосом информации о 
переживаемом эмоциональном состоянии (радость, горе, безразличие, гнев, 
страх). В процессе творческого «поиска» импровизированного образа, 
выбора средств и способов вокального выражения чувств во фразе-обращении 
«Мама, мама, милая мама» студенты включались в своеобразную 
эмоционально-образную сокровенную ситуацию – потребность в 
импровизационной форме передать свои внутренние переживания дорогому 
человеку. Содержание, форма подачи заданий и параметры анализа результатов 
творческого процесса нашли отражение в приведенной ниже таблице. 

Таблица 1 
Содержание и форма подачи заданий Параметры наблюдений и анализа 

(самоанализа) 

Студентам предлагается выразить разные 
эмоциональные состояния (радость, горе, 
гнев, страх) и воплотить их в форме 
вокальной импровизации на фразу 
«Мама, мама, милая мама». Степень 
эмоциональной выразительности 
сравнивается по состоянию эмоции 
безразличия как нейтральной  

Эстетическое отношение к исполняемому. 
Адекватность исполнения заявленному 
содержанию. Выразительное значение 
музыкальных интонаций. 
Воодушевленность – умение глубоко 
проникнуть в эмоциональную сферу 
исполняемого.  

Инструкция студентам: «Постарайтесь во 
фразе «Мама, мама, милая мама» 
рассказать средствами музыки о самом 
радостном событии в жизни»  

Радость – интонация повышается, темп 
четкий, ускоренный, динамика с 
нарастанием, тембр голоса светлый, яркий, 
звук льющийся, в голосе «слышна» улыбка.  

Инструкция студентам: «Расскажите 
самому близкому вам человеку о горе, 
испытанном вами однажды». 

Горе – интонация пониженная, плачущая, 
темп медленный, сила голоса небольшая, 
тембр глухой, дикция «мятая». 
Вопрошающие жесты рук. 
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Инструкция студентам:  
«Вы очень устали, вам все безразлично. 
Безразлично настолько, что ни радость, 
ни горе, кажется, не выведут вас из этого 
состояния. Расскажите (средствами 
музыки) о состоянии безразличия». 

Безразличие – ритм ровный, динамика очень 
размеренная, тембр голоса «пустой», 
дикция вялая, отсутствует вибрато; 
формальное выпевание длительностей, 
«падение» дыхания. 

 

Инструкция студентам: 
«Вы ужасно разгневаны каким-то 
событием. Ваше возмущение достигло 
критической точки. Вам не терпится 
рассказать о событии, вызвавшем столь 
большой гнев» 

Гнев – интонация повышенная, 
утвердительная, темп подвижный, сила 
голоса большая, динамика острая, тембр 
яркий, прямой, жесткий, акценты при 
исполнении. Жесткие взмахи руками сверху 
вниз. 

Инструкция студентам:  
«Вам приснился жуткий сон. Вы 
проснулись и долгое время не могли 
прийти в себя. Расскажите о состоянии 
страха, испытанного вами во сне, своей 
маме».  

Страх – интонация сомнительная, темп 
ускоренный, сила голоса уменьшается. 
Тембр голоса глухой, темный, мелодия 
обрывается, поется отрывисто; паузы в 
пении, увеличение частоты вибрато. 

Выявляем у студентов уровень 
способности к симультанному 
представлению. 

Время принятия правильного решения об 
эмоциональном контексте вокальных фраз. 
Быстрота реакций и находчивость. 

Просим студентов объяснить, почему 
ими выбраны те или иные средства 
музыкальной выразительности. 
Спрашиваем, помогали ли мимика и 
жестикуляции той или иной вокальной 
импровизации. 

Осознанность оценки продуктов 
собственной творческой музыкальной 
деятельности. Самостоятельность выбора 
средств исполнительской выразительности. 

 

Заметим, что смена эмоциональных модальностей (радость, горе, 
гнев, страх) требовали от студентов обязательного перевоплощения и 
характерности, умения быстро перестраиваться психологически, выбрать 
наиболее яркие средства выражения настроения в музыке. Все эти качества 
не проявились бы достаточно ярко без дара сопереживания, который 
определяет способность адекватной ориентации в действительности.  

Освоение специфической музыкальной информации, сопряженное с 
накоплением эмоциональных переживаний (концентрацией эмоционального 
опыта), наиболее активно развивает способность к эмоциональной 
идентификации, к эмпатии. О роли этих качеств в деятельности учителя-
гуманиста говорить излишне. 

Важными формами продуктивной художественной деятельности 
являются импровизация и сочинительство, наиболее полно отражающие 
динамику развития музыкального образа. Эти и другие виды творческих 
действий связаны (даже на элементарных уровнях) с активизацией всех 
психических процессов – творческого мышления, эмоций, воображения, 
интуиции и т.д. Творческие задания на импровизацию и сочинение вовсе не 
предполагают занятий композицией на высоком профессиональном уровне. 
Речь идет о «вызывании творческого музыкального инстинкта». 

Отметим также, что для большей части студентов способность 
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понимания содержания музыкального произведения расширяется и 
усиливается, если музыка выступает во взаимодействии со словом. В этом 
случае у студентов появляется возможность постижения содержания 
музыки неинтонационным путем, когда анализ литературного 
первоисточника дает представление о художественном содержании даже 
хорошо известного музыкального произведения.  

В конструируемых нами творческих упражнениях, студенты делали 
анализ структуры литературного текста. Это способствовало не только 
постижению смысла слова, но и проникновению в эмоциональную 
образность текста, синтезе его с «музыкальной тканью».  

Завершением творческого поиска, основанном на эмоциональном 
восприятии некоего содержания (например, стихотворения, текста романса, 
баллады), являлось самостоятельное составление партитуры поэтического 
текста с употреблением специальных условных обозначений (повышение 
или понижение тона, пауза, акцент, перелом в интонации, логические 
ударения, растягивание слова и др.). 

Это, в свою очередь, помогало студентам понять музыкальные 
средства, использованные композитором, обозначить сходные звуко-
высотные, метроритмические, тембровые и динамические компоненты 
поэтических и музыкальных интонаций (при этом мы учитывали, что 
вербальный язык не переводится «построчечно» на музыкальный). 

Мы предусматривали постепенное наращивание сложности 
творческих заданий с тем, чтобы любое предлагаемое задание находилось в 
актуальной зоне творческих возможностей каждого, максимально 
способствовало раскрепощению творческих способностей. Развитию 
творческих начал студентов способствовало воспитание у них уверенности 
в своих силах, снятие «психологического барьера», возбуждение смелости 
мысли, преодолевающей любые трудности.  

На занятиях со студентами мы также использовали работу над 
выразительным чтением, которая напоминала по стилю форму общения 
режиссера и актера, когда преподаватель стимулировал творческий поиск 
студента вопросами, поставленными в форме «манков» 
(К. С. Станиславский).  

Многие студенты не владели развитой выразительной речью, однако, 
работая над техникой эмоционального прочтения, делали значительные 
успехи: их исполнение становилось более эмоциональным, оживлялась 
мимика, появлялся артистизм, развивалась способность к звуковысотной 
нюансировке.  

Но самое важное, по нашему мнению, заключалось в том, что 
студенты приобрели способность к поэтическому видению произведения. 
Поэтичность, одухотворенность художественного исполнения переносилась 
на исполнение музыкальное, наполняя его емким и всегда более высоким 
смыслом. 

Мы также учитывали то, что, в целом, процесс расширения и 
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углубления связей между музыкальными и внемузыкальными 
представлениями способствует тому, что «расшифровка» музыки с 
помощью предметно-рациональных сопоставлений заменяется логикой 
музыкального мышления с ее обобщенно-абстрагированной эмоциональностью. 

В результате теоретического и экспериментального анализа проблемы 
считаем возможным сделать следующие выводы: 

– творческое развитие будущих учителей в процессе музыкального 
обучения сопровождается их профессиональным становлением и 
формированием творческих качеств, отвечающих требованиям 
учительского труда и образу современного педагога; 

– творческий потенциал как основное условие творческого развития 
является сложным, динамичным личностным резервом, актуализация 
которого дает яркие проявления в своеобразии структуры, целостной 
совокупности компонентов творческой активности, творческого мышления 
и творческих (специальных) способностей, эмпатических тенденций и 
других креативных качеств личности; 

– познание студентами своих переживаний в процессе вокальной 
импровизации на настроение и других творческих видов музыкальной 
деятельности оказывали влияние на формирование особого внутреннего 
мира личности, делая ее творчески индивидуально своеобразной.  

Перспективы дальнейших исследований мы видим в 
усовершенствовании дидактических и методических аспектов становления 
творческой индивидуальности будущего учителя музыкального искусства 
как высшей характеристике его профессиональной деятельности, поскольку 
именно по мере становления и осознания педагогом своей 
индивидуальности, своих истинных переживаний осуществляемый им 
педагогический процесс приобретает истинно творческий стиль. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ 

ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

У статті проаналізовано деякі актуальні питання організації та 

проведення педагогічної практики в системі фахової підготовки майбутніх 

учителів в площині формування у них професійних компетентносте; 

розглянуто погляди вчених на поняття професійних компетентностей та 

їх формування у майбутнього учителя під час педагогічної практик; 

виокремлено та проаналізовано функції педагогічної практики та їх роль у 

формуванні професійних компетентностей майбутніх учителів; доведено, 

що педагогічна практика є важливим чинником у формуванні професійно 

важливих якостей майбутнього педагога.  

Ключові слова: професійна підготовка, педагогічна практика, 

професійні компетентності, майбутній педагог. 

 

В статье проанализированы некоторые актуальные вопросы 

организации и проведения педагогической практики в системе 

профессиональной подготовки будущих учителей в плоскости 

формирования у них профессиональных компетенций, рассмотрены 

взгляды ученых на понятие профессиональных компетенций и их 

формирование у будущего учителя во время педагогической практики, 

выделены и проанализированы функции педагогической практики и их роль 

в формировании профессиональных компетенций будущих учителей, 

доказано, что педагогическая практика является важным фактором в 

формировании профессионально важных качеств будущего педагога. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, педагогическая 

практика, профессиональные компетентности, будущий педагог. 

 
The article analyzes some topical issues of organizing and conducting 

pedagogical practice in the system of professional training of future teachers in 
the area of forming their professional competencies; the process of updating the 
main tasks of teacher’s professional teacher training is researched; the views of 
scientists on the concept of professional competences and their formation in the 
future teacher during pedagogical practice are considered; the functions of 
pedagogical practice and their role in shaping the professional competences of 
future teachers are identified and analyzed; practice is considered as a leading 
factor of self-development, formation of individual creative capabilities in the 
implementation of pedagogical activities; it is proved that pedagogical practice 
is an important factor in the formation of professionally important qualities of the 
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future teacher. 
Key words: professional training, pedagogical practice, professional 

competence, future teacher. 
 
Закон України «Про освіту», прийнятий Верховною Радою України 5 

вересня 2017 року, наголошує на тому, що метою сучасної освіти є 
всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 
суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 
формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до 
свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь 
іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 
економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, 
підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку 
України та її європейського вибору [3]. Реалізація цієї мети вимагає 
оновлення головних завдань професійно-педагогічної підготовки вчителя у 
закладах вищої освіти. Ці зміни стосуються нових освітніх стандартів, 
кваліфікаційних моделей і методичних систем професійної підготовки 
фахівців за рівнями «бакалавр» і «магістр», що базуються на основі 
діяльнісного, особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів, 
запровадженні освітніх інновацій, нових інформаційних технологій 
навчання.  

У навчанні майбутніх педагогів мають бути враховані нові умови 
функціонування системи шкільної освіти: орієнтації на профільну школу, 
варіативності шкільних програм і підручників, розвитку нових 
інформаційних технологій навчання. Відповідно, заклад вищої освіти 
повинен забезпечити не лише теоретичну, а й практичну підготовку 
майбутнього учителя, що реалізується в процесі проходження педагогічної 
практики і є обов’язковою складовою навчального процесу. 

В ході педагогічної практики знання з психолого-педагогічних, 
спеціальних дисциплін направляються в русло практичних дій, на 
розв’язання конкретних педагогічних задач. Педагогічна практика дає 
можливість пізнати всебічно педагогічний процес, педагогічні явища, 
форми і методи навчально-виховної роботи з учнями. Діяльність студентів 
під час педагогічної практики є аналогом професійної діяльності вчителя, 
відповідає змісту і структурі останньої, організовується в реальних умовах 
загальноосвітнього навчального закладу. Студенти мають можливість 
відчути себе на майбутньому робочому місці вчителя, закріпили набуті в 
університеті теоретичні знання у вигляді практичних навичок, набути 
певного досвіду роботи в педагогічному колективі та показати свій рівень 
теоретичної підготовки.  

Аналіз досліджень за останні роки свідчить, що педагогічна практика 
залишається в центрі уваги, багатьох вітчизняних учених, зокрема 
теоретичні та методологічні засади професійної підготовки вчителя 
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досліджували О. Абдуліна, Ю. Бабанський, В. Безпалько, І. Бех, 
С. Гончаренко, І. Зязюн, Н. Кузьміна, В. Кремень, М. Луговий, Н. Ничкало 
та ін.; місцю й ролі педагогічної практики в системі професійної підготовки 
педагога присвячені праці С. Архангельского, В. Бондаря, С. Полянського, 
М. Приходько, В. Розова, В. Сластьоніна, Н. Тализіної та ін.  

Мета статті полягає у аналізі деяких актуальних питань організації та 
проведення педагогічної практики в системі професійної підготовки 
майбутніх учителів в площині формування у них фахових компетентностей.  

Запровадження особистісно зорієнтованого та компетентнісного 
підходів, перенесення уваги з процесу навчання на його результат, 
актуалізує проблему підвищення ефективності організації й проведення 
педагогічної практики. Під час проходження практики студенти 
пересвідчуються в тому, що робота з дітьми це запит повсякденного життя, 
переконуються у власних можливостях і компетентностях, отримують 
задоволення від перших успіхів і починають аналізувати невдачі. 
Очевидним є і той факт, що практики активізують до навчальної роботи 
навіть тих студентів, які не особливо прагнуть в подальшому працювати 
учителями.  

Зменшення обсягу аудиторних годин, зміщення акцентів навчального 
навантаження студентів у бік самостійної роботи, яке відбувається останнім 
часом, стають певними перешкодами на шляху якісного засвоєння 
навчальних дисциплін, зокрема психолого-педагогічних, що, безперечно, 
позначається й на ефективності проведення педагогічної практики Хоча за 
сучасними стандартами педагогічної підготовки питома вага практик має 
тенденцію до зростання, все ж загалом їх кількість недостатня.  

Ефективно організована практика носить характер поступовості, що 
постійно ускладнюється. Починаючи із загального знайомства з навчально–
виховним закладом, спостережень та аналізу отриманої інформації, 
практикант переходить до виконання більш складних завдань. Час 
проходження педагогічної практики умовно ділимо на чотири етапи: 
ознайомчий; планування; реалізаційний; підсумковий. 

Тривалість ознайомчого етапу залежить від індивідуально-
психологічних особливостей студентів, професійно-педагогічної 
підготовки, від ставлення адміністрації школи і вчителів до педагогічної 
практики взагалі і до студентів зокрема. Студенти в перший день 
педагогічної практики ознайомлюються з загальноосвітнім навчальним 
закладом, знайомляться з учнями закріпленого за ними класом, з класним 
керівником, ознайомлюються із змістом і методами навчальної та виховної 
роботи в закріпленому класі. 

На етапі планування студенти, в залежності від завдань педагогічної 
практики, планують свою подальшу роботу (вибір учня для написання 
психолого-педагогічної характеристики, складання плану роботи на 
наступні тижні, вибір теми уроку та виховного заходу, підготовка до їх 
проведення тощо. На цьому етапі студенти планують написання 
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експериментальної частини курсової чи дипломної роботи. 
На реалізаційному етапі студенти виконують функції вчителя-

предметника та класного керівника, виконують поставлені перед ними 
завдання. Протягом всього етапу вони беруть активну участь у житті 
учнівського колективу. 

Підсумковий етап охоплює останні дні педагогічної практики і перші 
дні після її проходження. В цей час студенти оформлюють звітну 
документацію та проходять захист практики. 

Педагогічна практика є невід’ємною складовою професійної 
підготовки майбутніх учителів, виконуючи ряд відповідальних функцій. На 
думку більшості сучасних науковців (О. Абдуліна, Н. Казакова Л. Кацова, 
Г. Коджаспірова, Т. Крюкова, С. Міліцина, Н. Сергєєв та ін.) педагогічна 
практика має наступні функції: 

– адаптаційна функція практики виявляється в тому, що студент не 
тільки знайомиться зі специфікою організації навчального процесу в 
реальних умовах загальноосвітнього навчального закладу, але й звикає до 
ритму педагогічного процесу, школярів, починає орієнтуватися в системі 
внутрішньо шкільних стосунків і зв’язків; 

– навчальна функція практики полягає в тому, що одержані в 
процесі теоретичної підготовки знання перевіряються практично, тобто 
знаходять втілення у діяльності студента-практика. Відбувається процес 
вироблення основних педагогічних умінь і навичок, формування педагогічної 
свідомості, оволодіння сучасними технологіями та методиками навчання; 

– виховна функція практики виявляється в тому, що студент може 
реально навчитися любити і розуміти дітей, педагогічну професію, 
виробити в собі необхідні професійні якості та фахові компетентності; 

– розвивальна функція знаходиться у тісному взаємозв’язку із 
зазначеними вище функціями. На практиці розвиваються педагогічні 
здібності студента, педагогічне мислення і професійна культура, світогляд, 
пізнавальна активність, формуються дослідницькі уміння і навички, зокрема 
й самоосвіти; 

– комунікативна функція виявляється у стилі взаємовідносин між 
педагогами, учнями та батьками, забезпечує налагодження педагогічного 
спілкування на основі взаєморозуміння, взаємоповаги та партнерства, 
створення доброзичливої психологічної атмосфери, спрямованої на 
пізнання нової навчальної інформації; 

– конструктивно-організаторська функція покликана забезпечити 
формування організаторських здібностей, необхідних для організації та 
керівництва навчально-виховним процесом; 

– проектна функція спрямована на, формування у студентів 
професійних умінь та навичок планування власної навчально-виховної 
роботи, відбору змісту й обсягу навчальної інформації відповідно до теми 
заняття, оптимального поєднання форм і методів навчально- пізнавальної 
роботи учнів, врахування їх вікових та індивідуальних особливостей, 
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складання плану-конспекту уроку, виховних заходів та ін.; 
– діагностична функція практики – одна з найважливіших. Під час 

практики студент має реальну можливість перевірити рівень та якість своєї 
професійної підготовки, здатність до самоконтролю, самоаналізу й 
самооцінки власної педагогічної діяльності. 

Всі ці функції педагогічної практики повинні розглядатись та 
здійснюватись у їх органічній єдності, у тісному взаємозв’язку.  

Педагогічну практику потрібно розглядати не тільки як важливий 
засіб підготовки фахівців, як складову їх професійної підготовки та як 
організаційну форму, але ще як провідний фактор саморозвитку, 
формування індивідуальнотворчих можливостей у здійсненні педагогічної 
діяльності, вдосконалення рівня професійності та педагогічної майстерності 
майбутніх педагогів. Педагогічна практика передбачає самостійну роботу 
студентів з науково-методичною літературою, систематичне спостереження 
й аналіз навчально-виховного процесу, вивчення досвіду роботи вчителя-
предметника, ознайомлення з системою та методами користування 
демонстративним матеріалом, планування власної навчально-виховної 
роботи, проведення й аналіз відкритих навчальних занять, виховних заходів. 
Цей період навчального процесу доцільно розглядати як можливість 
удосконалення студентами навичок науково-дослідної роботи з актуальних 
проблем педагогіки, психології, фахових методик.  

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені 
викладачі кафедр, які брали безпосередню участь у виробничому процесі, 
де проводиться практика. 

Педагогічна практика починається з настановчої конференції за 
участю керівника, викладачів-методистів і студентів. На конференції 
студенти дізнаються про мету і завдання практики, порядок її проведення, її 
тривалість, права та обов’язки практикантів та викладачів-методистів, 
вимоги щодо оформлення звітної документації та терміни її подачі, Також 
під час настановної конференції проходять інструктаж з правил охорони 
праці й протипожежної безпеки та відбувається розподіл студентів за 
базовими школами. 

Розробляючи зміст завдань для різних видів практики, треба звертати 
увагу на підсилення рефлексивних аспектів педагогічної діяльності 
студентів – самодослідження, самопізнання, самоаналізу, самооцінки, що 
стало головною умовою цілеспрямованого самовиховання. Зміст практики 
повинен мати індивідуальний творчий характер.  

У ході педагогічної практики студенти повинні виявити знання 
навчальних дисциплін психолого-педагогічного та професійного циклів 
підготовки і на їхній основі сформувати такі вміння: організаційні, фахові, 
комунікативні, проективні та рефлексивно-творчі.  

Під час проходження педагогічної практики важливим є педагогічна 
підтримка, яка здійснюється за допомогою використання організаційних 
форм роботи: 1) установчі і підсумкові конференції у формі презентації; 
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2) «круглі столи» з вчителями школи, методистами, педагогами, 
психологами, тематика яких визначається особисто-професійними 
потребами практикантів; 3) консультації; 4) тьюторський супровід; 
5) тренінги і спецкурси, які розробляються залежно від етапів педагогічної 
практики [2, c. 420]. 

По завершенню проходження практики студенти набувають 
відповідних навичок, а саме: 1) планування, організації та проведення 
навчальних занять різного типу, виховних заходів; 2) організації 
спілкування з учнями, колегами та батьками у процесі спільної взаємодії; 
3) сприймання й розуміння, контролю та корекції поведінки учнів; 4) аналізу 
та шляхів вирішення конкретних педагогічних ситуацій; 5) формування 
власної педагогічної майстерності.  

Отже, у процесі педагогічної практики слід стимулювати й розвивати 
в майбутніх учителів такі компетентності: 

– комунікативна, яка реалізується у спілкуванні з учнями, 
учителями, у налагодженні контактів з батьками, володінні інструментарієм 
індивідуальної і групової комунікації; 

– предметна, технологічна і методична компетентності, які 
полягають в оволодінні педагогічними, спеціальними і фаховими знаннями, 
технологіями, уміннями й навичками професійної діяльності; 

– творчо-інноваційна компетентність виявляється у проведенні 
інноваційної педагогічної діяльності, апробації методів і технологій 
навчально-виховного процесу; 

– аутопсихологічна компетентність полягає у професійно-
педагогічному самовдосконаленні та усвідомленні своїх професійних якостей; 

– науково-дослідна компетентність, яка полягає у вивченні 
ставлення студентів до предмета, проведенні комплексних аналізів 
відвіданих уроків, узагальненні досвіду вчителів. 

Узагальнення результатів дослідження дало можливість визначити 
труднощі, що зустрічаються під час практики:  

– відсутність систематичного методичного підходу щодо 
самовиховання педагога, його фрагментарність, формальний характер; 

– недостатня забезпеченість процесу формування практичних умінь 
та навичок під час педагогічної практики необхідним навчально-
методичним матеріалом (із використанням диференційованих, 
індивідуальних завдань, інноваційних технологій, комп’ютерних засобів, 
сучасних діагностичних методик); 

– педагогічну практику доречно будувати таким чином, щоб у 
студента формувалися потреби віднайти свій педагогічний стиль, діяти 
неординарно, прогнозувати наслідки педагогічних учинків 

Слушною, на нашу думку, є думка професора Ігора Кацана, який на 
Другому форумі ректорів педагогічних університетів Європи зауважив, що 
вітчизняним закладам вищої освіти варто було б вивчити і наскільки це 
можливо запозичити досвід двофазової педагогічної підготовки, який 
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практикують деякі європейські країни. За цієї моделі загальноосвітня, 
спеціальна і теоретична психолого-педагогічна підготовка проводиться у 
вищому навчальному закладі. А друга (практична) фаза переноситься в 
школу й спеціальні регіональні центри. Там студенти протягом навчального 
року не тільки практикуються в навчальній і виховній діяльності, а й 
обговорюють її результати з учителями, методистами та представниками 
вищого навчального закладу. З одного боку, праця помічниками учителя 
зобов’язує студентів відповідально ставитись до виконання професійних 
функцій. А з іншого школа сприймає появу таких практикантів як власних 
працівників, які мають працювати за традиційно установленими правилами. 
Лише після проходження такої тривалої педагогічної практики і атестації 
студенти отримують диплом учителя [4].  

Отже, практична підготовка висококваліфікованих фахівців була й 
залишається найважливішим завданням вітчизняної вищої педагогічної 
школи. Сучасне суспільство має фундаментальну освітню потребу у 
формуванні особистості, здатної до самонавчання, самовиховання і 
самовдосконалення протягом життя; особистості, яка б легко адаптувалася 
до швидкозмінних соціально-економічних та інформаційно-технологічних 
умов, мала широкий науковий світогляд, високий рівень культури та 
професійну компетентність. У сучасних умовах педагогічна підготовка має 
переорієнтуватись на формування вільної, енергійної і незалежної 
особистості вчителя, здатної діяти в дуже швидкозмінних умовах і бути 
взірцем для учнів. Авторитет сучасного учителя значною мірою залежить 
не від суми знань, якою він опанував, а які пріоритети визначив в своїй 
діяльності. Вони мають бути гуманістичними та орієнтованими на 
особистості учнів. Подальшої розробки потребує вивчення педагогічних 
умов формування професійної компетентності майбутніх учителів у процесі 
педагогічної практики з урахуванням кращих надбань практичної 
підготовки майбутніх учителів у країнах Європи. 
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Ольга Козій 
 

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВОКАЛЬНОГО СЛУХУ  

ЯК НЕОБХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
 
У статті йдеться про сутність, роль та значення розвитку 

вокального слуху як важливої професійної якості майбутнього вчителя 
музичного мистецтва. Проаналізовано основні риси сформованості даної 
дефініції. Зроблено висновок, що розвиток вокального слуху має відбуватися 
під час вивчення всіх диригентсько-хорових та вокальних дисциплін, а 
також під час проходження педагогічної практики. Здатність 
аналізувати і оцінювати якість співу є вкрай важливим в професійній 
діяльності вчителя музичного мистецтва. Зазначено, що досконале 
володіння власним голосом і вокальним слухом дозволить вчителю 
музичного мистецтва розкрити і донести до учнів задум композитора та 
художній образ музичних творів. 

Ключові слова: вокальний слух, фахова підготовка, майбутній 
вчитель музичного мистецтва. 

 
В статье говорится о сущности, роли и значении развития 

вокального слуха, как важной составляющей профессионального 
становления будущего учителя музыкального искусства. 
Проанализированы основные черты сформированности данной дефиниции. 
Сделан вывод, что развитие вокального слуха должно происходить при 
изучении всех дирижерско-хоровых и вокальных дисциплин, а также 
прохождения педагогической практики. Способность анализировать и 
оценивать качество пения крайне важно в профессиональной 
деятельности учителя музыкального искусства. Отмечено, что владение 
собственным голосом и вокальным слухом позволит учителю музыкального 
искусства раскрыть и донести ученикам замысел композитора и 
художественный образ музыкальных произведений. 

Ключевые слова: вокальный слух, профессиональная подготовка, 
будущий учитель музыкального искусства. 

 
The article deals with the essence, role and the importance of the 

development of vocal hearing as an important component of the professional 
formation of the future teacher of musical art. The basic features of the formation 
of this definition are analyzed in this article. The author substantiates that the 
development of vocal hearing should take place during the study of all 
conducting-choral and vocal disciplines and pedagogical practice. The ability to 
analyze and evaluate the quality of singing is extremely important in the 
professional activity of the teacher of musical art. It is noted that perfect 
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possession of his own voice and vocal hearing will allow the teacher of musical 
art to reveal and convey the idea of the composer and the artistic image of musical 
works. The article summarizes the data on vocal hearing as a necessary and 
important professional quality of the future teacher of music. Analysis of scientific 
literature can reveal and confirm the importance of the development of vocal 
hearing in the professional training of modern music teacher. Determine the 
specifics of the place and role of vocal hearing in the training of future music 
teachers. 

Key words: vocal hearing, vocational training, future teacher of musical art. 
 
Орієнтація української освітньої системи на європейський простір 

вимагає модернізації системи вищої освіти, пошуку нових шляхів 
удосконалення фахової підготовки майбутніх вчителів. Важливе місце в 
мистецькій освіті приділяється питанню підвищення фахового рівня 
вчителів музичного мистецтва, розвитку їх професійної та загальної 
культури. На даному етапі значно зріс інтерес до проблем вокальної 
культури, яка є необхідною у підготовці фахівців нової генерації. 
Підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва до вокально-
педагогічної діяльності вимагає чіткого усвідомлення його значення та 
впливу особистості вчителя на формування музичної культури школяра. 
Н. Гродзенська зауважує, що для того, аби музика «здійснювала сильний 
вплив на дитину, виконання має бути яскравим, правдиво передавати зміст 
твору. Вчитель своїм задушевним, виразним співом має внести емоційну 
атмосферу в аудиторію. По суті, він виступає співавтором композитора і 
сприяє передачі його задуму. Тому виконавська майстерність у сфері 
музичного мистецтва є дуже важливою» [1, c. 33]. 

Проблема підвищення професійного рівня якості підготовки 
майбутнього вчителя музичного мистецтва, яка орієнтується на 
удосконалення рівня розвитку співацького голосу, вокального слуху є вкрай 
актуальною. Педагогічні засади професійної підготовки майбутніх вчителів 
висвітлюються у працях А. Алексюка, І. Зязюна, В. Кременя, М. Фіцули, 
М. Ярмаченка. Питання професійної підготовки, а саме майбутніх 
педагогів-музикантів, розкриваються у працях Л. Масол, Н. Овчаренко, 
О. Олексюк, Г. Падалки, О. Ростовського, О. Рудницької. 

Основні питання методики викладання вокалу розглянуто в працях 
П. Голубєва, Д. Аспелунда, А. Здановича, Д. Євтушенко. Теоретичним 
працям з розвитку голосу у вокальній педагогіці присвятили такі педагоги: 
Н. Гребенюк, Л. Дмитрієв, В. Ємельянов, В. Морозов, О.  Микиша, 
О. Стахевич. У сучасних дисертаційних дослідженнях: Л. Василенко, 
О. Прядко, А. Менабені, О. Маруфенко, Г. Стасько, О. Чурікової-Кушнір 
розглянуті різноманітні питання вокальної підготовки майбутніх вчителів 
музичного мистецтва. Вчені підкреслюють, що вокальна підготовка 
студентів відбувається в комплексі теоретичних і практичних знань, умінь 
та навичок. 
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Суть змісту фахової підготовки студентів на музично-педагогічних 
факультетах спрямована на розвиток та формування художньо-естетичних 
смаків, професійних якостей вчителя музичного мистецтва, його здатності 
до самобутньої педагогічно-творчої діяльності. Необхідним і головним 
інструментом вчителя на уроках музичного мистецтва є голосовий апарат. 
«Співацький голос вчителя – голос, який є головним знаряддям праці 
вчителя, унікальним у своєму роді засобом передачі мистецтва співу, 
інструментом навчання та виховання, носієм музичної та іншої інформації» 
[10, с. 24]. 

Процес фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва 
орієнтований на результат – формування його фахової компетентності. 
Комплекс компетенцій, якими володіє студент сприяє формуванню певного 
рівня фахової компетентності і гарантує успішність в професійній 
діяльності. 

Розглянемо дефініцію «фах» – це «вид заняття трудової діяльності, що 
вимагає певної підготовки і є основним засобом до існування» [7, с. 570], 
«сукупність знань, навичок та умінь, набутих у результаті освіти, що 
забезпечують постановку та рішення певного роду професійних завдань» [3, 
с. 146]. У професійній підготовці майбутнього вчителя музики значне місце 
посідає співацька методична підготовка, яка ґрунтується на використанні 
досягнень у сфері психології, педагогіки, акустики, фоніатрії тощо. Аналіз 
наукових здобутків доводить, що вокальний слух виступає одним із 
головних засобів регулювання виконавської та творчої діяльності 
майбутнього вчителя музичного мистецтва. Тому метою статті є 
висвітлення значення розвитку вокального слуху, як необхідної складової 
фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

Однією з важливих проблем музично-педагогічної освіти є розвиток 
вокального слуху. Цей феномен є важливим у навчанні майбутніх вчителів 
музики та є одним із основних видів роботи на уроках музичного мистецтва, 
та у позаурочній вокальній та вокально-хоровій роботі. Специфіка 
вокального навчання студентів, майбутніх вчителів музичного мистецтва, 
вимагає формування достатнього рівня розвитку вокально-технічного 
комплексу умінь та навичок, вокально-слухових умінь, високого рівня 
володіння науково-теоретичними знаннями з питань розвитку співацького 
голосу, охорони та особливостей розвитку дитячого голосу, усвідомлення 
процесу голосоутворення, тощо. 

Розвиток вокально-слухової діяльності є одним із перспективних 
напрямів удосконалення фахової підготовки майбутнього вчителя 
музичного мистецтва. Слух музиканта – це добре налагоджений 
професійний інструмент та спосіб самовираження і самопізнання, духовний 
стан та творча лабораторія особистості. Природа розвитку музичного слуху 
залежить від напряму діяльності та набуває певної своєрідності для кожного 
музиканта та набуває специфічного характеру, професійного сприйняття та 
відтворення (інтонування). «Різноманітності музичних характеристик 
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відповідають різні форми (або види) слуху: звуковисотний (абсолютний і 
відносний), тембровий, динамічний, ладовий, тональний, мелодичний, 
гармонічний, ритмічний, архитектоничниий, фактурний, поліфонічний, 
тощо. Отже, форм у музичного слуху виявляється стільки, скільки є 
характеристик і властивостей музичних звуків і співзвуч, елементів 
музичної мови» [8, с. 13]. 

Дефініція «вокальний слух» багатогранна і специфічна. Так, 
В. Морозов зазначає, що «вокальний слух – це найперша здібність, яка 
необхідна при навчанні співу; для учня це здібність навчитися, а для 
педагога – навчити» [6, с. 5]. «Вокальний слух – це перш за все не тільки 
слух, а й складне музично-вокальне відчуття, що ґрунтується на взаємодії 
слухових, зорових, м’язових, дотикових, вібраційних, а можливо і ще 
деяких видів чутливості. Суттєвість вокального слуху полягає у вмінні 
усвідомити і відтворити принцип утворення звуку» [6, с. 83‒84].  

У свою чергу Л. Дмитрієв пропонує таке визначення вокального 
слуху: «під вокальним слухом розуміється здатність уловлювати не тільки 
особливості правильного співочого звучання, відрізняти від неправильного, 
але й відчувати роботу голосового апарату, м’язово зрозуміти те, що робить 
інший співак при тому чи іншому звучанні. Вміння не тільки слухати 
звучання голосу, але й уявляти собі його роботу під час співу, відчувати що 
відбувається в голосовому апараті» [2, с. 265‒266]. 

На думку В. Ємельянова, вокальний слух – це складна навичка 
комплексного аналізу явища голосоутворення, що включає в себе як аналіз 
слухового сприйняття, так й ідеомоторний аналіз рухових процесів, котрі 
породжують голос з передбаченням ймовірного супроводу рухових 
процесів вібро-, баро- та пропріорецепцій [4, с. 35]. 

Видатний педагог П. Голубєв пропонує таке визначення: «вокальний 
слух – це музично-вокальне відчуття, яке ґрунтується на взаємодії слухових, 
м’язових і вібраційних аналізаторів, включає звуковисотний, динамічний, 
тембровий і ритмічний слух».  

О. Маруфенко підкреслювала, що під вокальним слухом майбутнього 
вчителя музики ми розуміємо здатність педагога-музиканта виконувати 
діагностичні, прогностичні та коригувальні дії, на основі свідомого 
оперування вокально-теоретичними знаннями та комплексного 
усвідомленого вокально-слухового сприйняття власного та дитячого 
процесу голосоутворення [5, с. 69].  

Вокальний слух виступає особливим видом музичного слуху, який 
розвивається тільки в процесі кропіткої, постійної роботи вокаліста і не 
притаманний людині від природи. Розвинутий вокальний слух – це 
можливість майбутнього вчителя музичного мистецтва до свідомої і 
грамотної вокально-слухової та педагогічної діяльності. На думку 
психологів, слух вважається сформованим тоді, коли є слухова рефлексія 
(слухова самосвідомість, самоаналіз і самоконтроль). 

Російська дослідниця М. Старчеус вважає, що здатність і готовність 
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до слухового контролю, його активність, диференціювання і 
багатоплановість – ще одна важлива вимога до слуху музиканта і характерна 
властивість професійного слуху [8, с. 51]. 

Доречно зазначити, що розглядаючи психолого-фізіологічні аспекти 
співацького процесу, вчені Л. Дмитрієв, В. Єрмолаєв, А. Зданович, 
В. Морозов, Р. Юссон особливу увагу звертали на інтонаційно-точне, 
художньо виважене відтворення яскравого образу музичного твору. 
Вивчаючи фізіологічний аспект проблеми формування вокально-
інтонаційних навичок, вчені В. Антонюк, М. Грачов, Ф. Засідателєв, 
І. Левидов, Л. Работнов, В. Морозов, найбільш ефективним засобом 
керування співацьким процесом вважали розвиток вокального слуху. Вони 
розглядали вокальний слух, як складну музично-співацьку здібність, в 
основі якої лежить взаємодія слухового аналізатора і комплекс вібраційно-
м’язових відчуттів, які включають дев’ять зон «вокально-тілесної схеми» 
(Л. Дмитрієв, А. Зданович, М. Микиша, Р. Юссон ). 

А. Зданович зазначав, що головним завданням занять з постановки 
голосу являється дисциплінування м’язової системи голосоутворючого 
апарату, тобто набуття ним рухових навичок. Практика показує, що у 
процесі вироблення умовних рефлексів все таки вирішальним є контроль 
педагога з вокалу та оцінювальні дії студента, а також його власні слухові 
та фізіологічні відчуття, які в кожного індивідуальні і пов’язані з 
фізіологічними особливостями будови голосового апарату. Виникненню 
умовних рефлексів, безумовно, сприяє багаторазове відпрацювання 
вокальних рухів та вправ для розвитку голосового апарату.  

Так, Б. Теплов стверджує, що інтонування голосом звуків певної 
висоти є функцією слухових уявлень. Без слухових уявлень не може бути і 
співу. Л. Дмитрієв відмічає, що співаки, які контролюють свій спів за 
слуховим відчуттям свого голосу, залежні від акустичних умов, в яких 
доводиться співати. І навпаки, ті співаки, в яких добре розвинений м’язовий 
контроль і м’язова пам’ять, впевнено співають у різних акустичних умовах 
і при повному оглушенні. Найкращим типом для співу вважається співак, у 
якого розвинений і м’язовий і слуховий контроль [9, с. 264‒265]. 

Оцінювання педагогом виконання студента, аналіз виконання 
студентом та оцінювальна діяльність виконаного ним вокального матеріалу 
вимагає концентрації уваги та використання вокального слуху. При цьому 
дії викладача спрямовані на вдосконалення координації рухів м’язів 
голосоутворюючого апарату та нових рухових рефлексів, які виникають 
внаслідок появи певних уявлень та відчуттів (слухових, вібраційних, 
м’язових), під час фонації та слухання еталонного співу кращих світових 
виконавців під час занять. Слухові відчуття (вокальний слух) контролюють 
висоту, тембральні характеристики звука, силу, округлість, позиційність. 
Вважають, що контроль і аналіз звучання дозволяє попереджувати, перш за 
все передбачити, виявляти, розпізнати можливі недоліки – відхилення від 
програмних дій виконавця. Розвинений вокальний слух гарантує не тільки 
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координацію голосу, а також надає можливість зрозуміти сам механізм 
звукоутворення іншого виконавця шляхом внутрішнього моделювання 
співочого процесу його власними відчуттями. 

Практика доводить, що вокальний слух студента розвивається 
одночасно з розвитком співочого голосу, за сприятливих умов навчання. 
Такий вид вокального слуху вважається пасивним, оскільки він 
концентрується на внутрішніх вокальних відчуттях даного вокаліста. Тому 
завдання педагога в процесі вокальної, вокально-хорової та диригентсько-
хорової підготовки студентів – розвинути активний вокальний слух, як 
необхідну здібність успішної фахової підготовки майбутнього вчителя 
музичного мистецтва. У вокальній педагогіці активним вокальним слухом 
прийнято вважати педагогічний вокальний слух, який дозволяє 
зосередитися виконавцю не тільки на власних вокальних відчуттях, а й 
усвідомлювати, відчувати і аналізувати процеси в голосоутворюючому 
апараті. Активність слуху також пов’язують із здатністю відтворювати 
голосом все сприйняте, тобто, з нерозривністю слухового сприйняття та 
інтонаційного дії. 

Однією з умов розвитку вокального слуху є дотримання спільної мети 
в процесі вивчення всіх музичних дисциплін, пов’язаних зі співом де 
дотримуються спільні вимоги, обумовлені критерії якості, методи розвитку 
та формування вокальних навичок, які відбуваються під час всіх занять. 
Якщо дані умови не будуть виконані, то процес фахової підготовки 
студентів буде гальмуватися. Основна робота з розвитку вокального слуху 
студентів відбувається в процесі вивчення таких дисциплін: «вокал», 
«вокальний ансамбль», «хоровий клас», «хорове диригування», 
«хорознавство» під час проходження педагогічної та хорової практики. В 
основі процесу лежить накопичення вокально-слухових уявлень, 
сприйняття та аналіз звучання співочого голосу, порівняння його зі своїми 
власними відчуттями та еталонними слуховими уявленнями.  

У своєму дисертаційному дослідженні, Н. Овчаренко, поділяє методи 
професійної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва до 
вокально-педагогічної діяльності на загально-педагогічні та специфічні. До 
специфічних віднесено методи, котрі спрямовані на розвиток вокальних 
здібностей студентів: «концентричний, лінійний, спіральний, 
природовідповідний, фонетичний, фонопедичний метод розвитку голосу, 
емпіричний, внутрішнього інтонування, порівняння вокального виконання, 
резонансний, вокально-репродуктивний, вокально-слухового аналізу, 
емоційного настроювання голосу, дотикового підкріплення вібро відчуттів, 
ідеомоторний, образно-метафоричний, візуального кодування, вокальних 
вправ, використання високохудожнього репертуару, невербального показу, 
сконцентрованості на відчуттях, «живої інтонації», вспівування». 

Методи, котрі спрямовані на формування знань у сфері вокальної 
педагогіки: діагностування, метод вокального спостереження, методи 
розвитку голосу, проектування, творчо-репродуктивного засвоєння, 
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оцінювання, вокально-виконавського вдосконалення. 
На формування здібностей, щодо розвитку в учнів вокальних 

цінностей застосовуються такі методи: емоційної концентрації, 
мотиваційного стимулювання, художньої образно-емоційної уяви та 
артистичного втілення, естетичної насолоди. Сміливо можна стверджувати, 
що під час використання таких методів активно працює і розвивається 
вокальний слух та його діагностична функція. 

Розглядаючи вокальний слух як необхідну якісну складову фахової 
підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва можна виділити 
пріоритет спеціальних знань, умінь та навичок, котрі визначають 
професійний рівень фахівця. Розвинений, сформований вокальний слух є 
необхідною складовою фахової підготовки студентів і спрямований на 
вирішення задач, пов’язаних з майбутньою професією. 

Новий рівень вокальної підготовки передбачає розвиток і формування 
у майбутніх вчителів музичного мистецтва вокального слуху, як одного з 
провідних напрямів удосконалення його фахової підготовки. Дана стаття не 
вичерпує всіх питань означеної проблеми, але відкриває перспективу для 
більш глибокого вивчення питань підвищення фахового рівня майбутніх 
вчителів музичного мистецтва. 
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УДК 378.016:784]:304.4 

Наталія Косінська 
 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНО-ОБРАЗНОЇ 

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

В ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 
У статті висвітлено теоретичні аспекти формування сценічно-

образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі 
вокальної підготовки. Проаналізовано стан досліджуваної проблеми в 
педагогічній теорії та практиці, визначено мету та завдання, розкрито 
сутність понять і визначено їх вплив в процесі вокальної підготовки. За 
допомогою теоретичних аспектів, викладених в даній статті, викладач в 
процесі вокальної підготовки має сформувати у майбутнього вчителя 
музичного мистецтва світоглядні цінності, інтерпретаційні уміння, 
сценічну майстерність, які шляхом застосування вокальної техніки мають 
сприяти розкриттю образної системи музичного твору.  

Ключові слова: теоретичні аспекти, сценічно-образна культура, 
вокальна підготовка, вокальне мистецтво, майбутні вчителі музичного 
мистецтва, виконавство.  

 
В статье освещены теоретические аспекты формирования 

сценически-образной культуры будущих учителей музыкального искусства 
в процессе вокальной подготовки. Проанализировано состояние 
исследуемой проблемы в педагогической теории и практике, определены 
цель и задачи, раскрыта сущность понятий и определено их влияние на 
процесс вокальной подготовки будущих учителей музыкального искусства. 
С помощью теоретических аспектов, изложенных в данной статье, 
преподаватель в процессе вокальной подготовки должен сформировать у 
будущего учителя музыкального искусства мировоззренческие ценности, 
интерпретационные умения, сценическое мастерство, которые путем 
применения вокальной техники должны способствовать раскрытию 
образной системы музыкального произведения.  

Ключевые слова: теоретические аспекты, сценически-образная 
культура, вокальная подготовка, вокальное искусство, будущие учителя 
музыкального искусства, исполнительство. 

 
The article covers theoretical aspects of the formation of the stage-shaped 

culture of future teachers of musical art in the process of vocal training. The state 
of the investigated problem in the pedagogical theory and practice is analyzed, 
the purpose and tasks are defined, the essence of concepts is revealed and their 
influence in the process of vocal training of future teachers of musical art is 
determined. Consequently, the theoretical aspects of the vocal activity of the 
future teacher of musical art are characterized by a number of general laws and 
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specific features that underlie professional development and professional thinking 
and are important for the professional formation of the future teacher of musical 
art. In accordance with the above theoretical aspects of this phenomenon, it is 
determined that the stage-shaped culture of the future teacher of musical art is 
understood as a complex system of the formed professional competences, abilities 
and qualities, creative and performing self-realization in the field of vocal art, use 
of its artistic and aesthetic potential.  

Key words: theoretical aspects, stage-shaped culture, vocal training, vocal 
art, future teachers of musical art, performing. 

 
В діяльності вищих навчальних закладів відбуваються значні зміни, 

особливо ті, що стосуються прийняття єдиних освітніх вимог, що викладені 
в Болонській декларації. Визначним аспектом в модернізації вищої 
професійної освіти являється виконання умов, що сприяють високій 
динаміці розвитку конкурентоспроможного спеціаліста відносно запитів 
ринку праці. В зв’язку з цим, задля вирішення поставленої задачі 
передбачається введення інноваційних теоретичних та практичних методів 
професійної підготовки майбутніх вчителів в вищих мистецьких 
навчальних закладах. 

Постійно зростаючі вимоги до професіоналізму майбутніх вчителів 
припускають трансформацію всього начального процесу мистецьких вузів. 
Виходячи з даних умов, вокальне мистецтво вимагає вдосконалення 
підходів в даній галузі, де специфічною направленістю становлення 
співаків-викладачів буде являтися здійснення інтегративності технічної та 
образно-художньої сторони в вокальному виконавстві. В зв’язку з цим 
зростають вимоги і до професійної підготовки майбутніх вчителів 
музичного мистецтва, до їхньої музично-педагогічної культури, складовою 
якої є і сценічно-образна культура. 

Сценічно-образна культура – це інтегральна особистісна якість, 
сформовані професійні компетенції, здібності та якості, творчий підхід та 
виконавська майстерність в галузі вокального мистецтва. 

Теоретичний аналіз аспектів формування сценічно-образної культури 
майбутніх вчителів музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки 
варто спроектувати у контекст визначення та уточнення сутності таких 
базових понять, як: «виконавство», «вокальне мистецтво», «вокальна 
підготовка», «вокаліст-інтерпретатор».  

Робота над визначеною темою статті зумовила необхідність вивчення 
та аналізування наукової літератури, яка склала теоретичну базу 
дослідження. У педагогічному дискурсі української і зарубіжної науки 
наявний спектр досліджень, які дозволяють цілісно проаналізувати сутність 
поняття «сценічно-образна культура майбутнього вчителя музичного 
мистецтва», визначити методологічні засади та теоретичні аспекти 
формування означеної якості у процесі вокальної підготовки.  

З-поміж досліджень виокремимо праці науковців, педагогів, у яких: 
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розкривається сутність культури як історично зумовленого феномену 
людства: Є. Абдуллін[1], М. Каган[5] та інші; обґрунтовано теоретико-
методологічні засади мистецької освіти: О. Олексюк[8], О. Рудницька[9] та 
інші; виявлено специфіку взаємодії культури та освіти: А. Сафіна[10] та 
інші; проаналізовано особливості професійної підготовки майбутнього 
вчителя музичних дисциплін: Л. Василенко[2], Н. Гребенюк[4], 
Н. Овчаренко[7], Ю. Юцевич[13] та інші; визначено сутність формування 
професійної компетентності вчителя, зокрема вчителя музичного 
мистецтва: І. Трофінова[12], Г. Стасько[11] та інші. 

Метою статті є визначення теоретичних аспектів формування 
сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва в 
процесі вокальної підготовки, розкриття сутності понять та їх вплив на 
професійне становлення майбутніх вчителів музичного мистецтва, аналіз 
наукових підходів до організації цієї діяльності. 

Основні завдання статті: проаналізувати стан досліджуваної проблеми 
в педагогічній теорії та практиці; визначити та розкрити сутність понять 
теоретичних аспектів формування сценічно-образної культури в процесі 
вокальної підготовки; обґрунтувати вплив теоретичних аспектів на фахове 
становлення майбутніх вчителів музичного мистецтва.  

Зміст вокальної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва 
у вищих мистецьких навчальних закладах спрямований на формування 
професійних якостей співака-виконавця, педагога-музиканта, його 
художньо-естетичних смаків, здатності до творчої діяльності в педагогіці та 
мистецтві. Навчання вокаліста неможливе без засвоєння низки понять, у 
яких відображаються і закріплюються об’єктивні відношення взаємозалежних 
елементів вокальної та загальної педагогіки, основ вокальної методики і 
вокального виконавства, а також їх зумовленість усією системою навчання. 

Вокальна підготовка – заняття з мистецтва. Це означає, що музика, 
тобто спів, визначає все те, що відбувається на заняттях: характер 
спілкування викладача зі студентами, методи і прийоми, використані при 
музичного матеріалу, логіку організації заняття. Адже заняття базується на 
закономірностях самої музики, у ньому обов’язково є своя кульмінація, 
підхід до неї, завершення. Формотворчою основою заняття є принцип 
подібності і контрасту, тобто в цілому заняття за змістом і формою повинно 
поясненні бути витвором мистецтва. 

У довідникових джерелах поняття «вокальне мистецтво» трактується 
як «виконання музики голосом, мистецтво передавати засобами співацького 
голосу ідейно-образний зміст музичного твору» [6, с. 417]. Суголосним є 
визначення І. Трофінової, яка вважає, що вокальне мистецтво є творенням 
голосових образів, синтетичне утворення, у якому бере участь багато 
компонентів, крім музики і тексту, адже «голосовий образ має подвійну 
природу: у ньому поєднується музичне і літературне» [12]. 

Більшість науковців суголосні в тому, що виконавство залежить від 
специфіки мистецького відображення дійсності, відповідно пов’язане з 
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онтологічними процесами формування світоглядних орієнтирів і розвитком 
особистості вчителя.  

Розглядаючи сутність поняття «виконавство» як багатоаспектної 
діяльності вчителя музичного мистецтва, А. Сафіна зауважує, що воно 
залежить від рівня культури слухання музики; музичне виконавство і 
слухання музики пов’язані водночас з музичною діяльністю; власне 
музично-творча діяльність – створення нового, можлива лише на основі 
достатньо високої культури виконання і слухання музики [10, с. 19]. 
Відповідно взаємодія педагогічної і виконавської складових діяльності 
майбутнього вчителя музики забезпечує реалізацію освітньої виховної, 
просвітницької та інших функцій музичного мистецтва, є ключовою 
проблемою теорії і практики сучасної мистецької освіти. 

О. Рудницька вважає, що виконавство – найактивніша форма 
спілкування з музикою, є ефективним засобом формування 
операціонального компонента діяльності майбутнього вчителя музики  
[9, с. 29]. М. Каган музичне виконавство розглядає повноцінним видом 
художньої творчості паралельно з діяльністю композитора і драматурга. 
Учений пов’язує цей процес з творчою активністю, індивідуальними 
особливостями, можливостями передавання цінності музичного твору через 
розкодування його образів. Зокрема він зауважує, що «можливість 
розшифровки одного і того ж нотного запису надає роботі виконавця 
творчого характеру; це й робить виконавство мистецтвом, що потребує не 
тільки знань і вмінь, але насамперед художнього обдарування, інтуїції, 
таланту» [5, с. 45]. Саме через виконавство реалізується здатність вчителя 
музики до передавання художніх смислів на ціннісній основі, з урахуванням 
власного життєвого досвіду, професійного таланту, що є виявом 
сформованості сценічно-образної культури. У процесі виконавства виникає 
необхідність декодування смислової палітри твору, адже звичайний 
«нотний авторський запис – це особливим чином закодована система 
художніх смислів і значень, яка вимагає творчого підходу і спеціальних 
навичок розшифровки відповідно до традицій, завдань часу та рівня 
розвитку музичної культури» [3, с. 69].  

Найчастіше виконавство розглядається як специфічний, 
концептуальний, знаковий процес, який впливає на розвиток самосвідомості 
особистості, характеризує сутність творчої взаємодії композитора, 
виконавця і слухача, в результаті якої вокальний твір набуває реальної 
художньо-естетичної цінності. 

Л. Василенко вважає, що вокальна підготовка майбутніх вчителів 
музичного мистецтва – це «процес, спрямований на максимальний розвиток 
у них здатності до глибокого розуміння музичних образів та втілення їх у 
досконалій співацько-виконавській формі» [2, с. 9].  

Н. Гребенюк визначає навчання вокалу як засвоєння низки понять, в 

яких відображаються і закріплюються об’єктивні відношення 

взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів вокальної та загальної 
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педагогіки, основ вокальної методики і вокального виконавства, а також їх 

зумовленість всією системою навчання» [4, с. 55].  

Вокальне навчання музиці, на переконання Ю. Юцевич, «створює 

широкі можливості для спільної навчально-виховної діяльності викладача і 

студента, сприятливі передумови для здійснення вокально-технічного 

розвитку в єдності з художнім, для більш повного врахування 

індивідуальних особливостей розвитку кожного учня» [13, с. 137]. 

Окремі науковці вважають, що поняття «вокальна підготовка» не 

відображає специфіки формування у майбутніх вчителів музики сукупності 

вокально-педагогічних компетентностей, тому пропонують власні дефініції. 

Зокрема Н. Овчаренко обґрунтувала сутність поняття «професійна 

підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності» акцентуючи увагу на тому, що в ньому інтегровано 

представлено творчо-виконавський, психолого-педагогічний, мотиваційно-

смисловий, семіотично-герменевтичний, аксіологічно-культурологічний, 

організаційно-просвітницький, самовдосконалювальний компоненти. 

Науковець зауважує, що це поняття виражає навчальний процес, 

спрямований на забезпечення готовності студентів до майбутньої професії, 

що передбачає опанування ними знаннями, уміннями, навичками та 

особистісними якостями, що складають цілісну систему вокально-

педагогічних компетенцій» [7, с. 57]. 

Г. Стасько розглядає детально вокальну підготовку майбутнього 

вчителя музики як основу вдосконалення його педагогічної майстерності, а 

саме: вокально-виконавських якостей, знань, умінь і навичок методичного 

забезпечення майбутньої професійної роботи [11]. При цьому автор надає 

надзвичайного значення вокальним методам у поєднанні з індивідуальною 

формою навчання. Спів, голосоутворення, голос і будова голосового 

апарату, сценічна та акторська майстерність – основа вокально-сценічної 

культури студентів факультетів мистецтв, оскільки це той засіб, яким 

майбутній учитель постійно користується в навчально-виховному процесі. 

Майбутній вчитель музичного мистецтва у вияві власної сформованої 

сценічно-образної культури виступає інтерпретатором, зокрема вокалістом-

інтерпретатором, що, на думку О. Олексюк, ґрунтується на «герменевтичній 

ідеї реалізації інтерпретатором власного інтелектуального, емоційного, 

духовного досвіду у процесі інтерпретації музичного твору» [8, с. 14]. 

Вчитель як вокаліст-інтерпретатор вирізняється власним виконавським 

стилем, педагогічною майстерністю, ступенем музичної обдарованості, 

виконавським трактуванням, що зумовлене прочитанням, розумінням 

художніх образів музичного твору. Відповідно, на переконання 

Н. Гребенюк, вокаліст-виконавець – це «митець-інтерпретатор, здатний 

творчо усвідомлювати авторський текст, реалізовувати його в міру свого 

обдарування», адже «він не просто перетворює нотні знаки на звуки голосу, 

а надає їм художньої значущості» [4, с. 55]. 
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Вчитель музичного мистецтва як вокаліст-інтерпретатор у контексті 

реалізації сценічно-образної культури у процесі викладання музичних 

дисциплін має бути готовим до вокально-виконавської діяльності. 

Особливості вокально-виконавської діяльності зумовлені її педагогічною 

спрямованістю, яка, на думку Е. Абдуліна, полягає в зорієнтованості на 

дитячу аудиторію, прагненні захопити дітей музикою на основі власного 

музикування, залученні учнів до спільної виконавської діяльності, розвитку 

їхніх творчих здібностей, уяви, асоціативного мислення тощо [1, с. 162]. 

Педагогічний талант, мистецтво педагогічної майстерності виявляється в 

інтерпретуванні музичного твору, його образної палітри вчителем-

інтерпретатором, відповідно зумовлює готовність до вокально-виконавської 

діяльності. Особливостями означеної діяльності Н. Гребенюк слушно 

визначає: особливу мову вокально-виконавського мистецтва, що має свої 

закономірності існування й розвитку; особливий спосіб узагальнення 

(загальний інтерпретаторський план твору, що будується через 

індивідуально-особистісне відчуття співака); використання «вокально-

художньої» уяви, спочатку при формуванні вокально-технічних навичок, а 

потім і вокально-виконавських; якісне визначення форми твору у всіх 

виявах (це стосується і якості музичної форми, і якості подачі того чи іншого 

твору – концерту-лекції, спектаклю чи сольної програми)» [4, с. 55]. 

Більшість науковців вважають, що педагогічна спрямованість виконавської 

діяльності у педагогічному середовищі передбачає готовність до власне 

вокально-педагогічної діяльності. 

Отже, теоретичні аспекти вокальної діяльності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва характеризуються як рядом загальних 

закономірностей, так і специфічними особливостями, які лежать в основі 

фахового розвитку та професійного мислення і мають важливе значення для 

професійного становлення майбутнього вчителя музичного мистецтва. У 

відповідності до зазначених теоретичних аспектів даного феномену 

визначено, що сценічно-образну культуру майбутнього вчителя музичного 

мистецтва ми розуміємо як комплексну систему сформованих професійних 

компетенцій, здібностей та якостей, творчо-виконавської самореалізації в 

галузі вокального мистецтва, використання його художньо-естетичного 

потенціалу.  

Запропоновані в статті теоретичні аспекти формування сценічно-

образної культури розширюють методичний апарат дослідження у процесі 

фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. Дані 

теоретичні аспекти можуть бути підґрунтям для оновлення змісту 

навчальних курсів вищих мистецьких навчальних закладів, для внесення 

корективів до планів і програм з підготовки майбутніх виконавців-

вокалістів та використовуватися викладачами вищих мистецьких 

навчальних закладів під час проведення індивідуальних та практичних  

занять. 
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Ольга Музика 

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОРОЗВИТКУ: МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ 

 

У статті розглядається важливе питання мистецько-педагогічної 

освіти: мотиваційно-ціннісний аспект проблеми підготовки майбутнього 

вчителя образотворчого мистецтва до професійного саморозвитку. 

Охарактеризовано сутність понять «мотив», «мотивація», «цінності» та 

«мотиваційно-ціннісна сфера особистості». Розкривається роль педагога-

наставника в контексті формування у студентів стійкої внутрішньої 

мотивації до саморозвитку і самореалізації у професійно-творчій 

діяльності.  

Ключові слова: професійний саморозвиток, підготовка, майбутній 

учитель образотворчого мистецтва, мотив, мотивація, цінності, 

мотиваційно-ціннісна сфера особистості, самореалізація.  

 

В статье рассматривается важный вопрос художественно-

педагогического образования: мотивационно-ценностный аспект 

проблемы подготовки будущего учителя изобразительного искусства к 

профессиональному саморазвитию. Характеризуется сущность понятий 

«мотив», «мотивация», «ценности» и «мотивационно-ценностная сфера 

личности». Раскрывается роль педагога-наставника в контексте 

формирования у студентов устойчивой внутренней мотивации к 

саморазвитию и самореализации в профессионально-творческой 

деятельности.  

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, подготовка, 

будущий учитель изобразительного искусства, мотив, мотивация, 

ценности, мотивационно-ценностная сфера личности, самореализация.  

 

The article deals with the important issue of artistic and pedagogical 

education: the motivational-value aspect of the problem of preparation of future 

fine art teachers for professional self-development. The essence of the concepts 

of «motive», «motivation», «values» and «motivational-value sphere of 

personality» is characterized. The role of teacher-mentor in the context of forming 

of stable internal motivation for self-development and self-realization in creative 

and professional activity is revealed. The value of the personal motivational 

sphere in the achievement of a high level of self-development is substantiated. The 

necessity of creation of certain psychological and pedagogical conditions in the 

higher educational institution for creative self-expression and professional self-

development of future fine art teachers is emphasized in the article. 
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teacher, motive, motivation, values, motivational-value sphere of personality, 

self-realization. 

 

«Знання законів життя є важливішими від багатьох інших знань,  

а знання, які ведуть нас до самовдосконалення, 

є найважливішими знаннями». 

Г. Спенсер 

 

На сучасному етапі кардинальних реформ у системі освіти, які 

відбуваються в умовах глибоких і динамічних перетворень в усіх сферах 

суспільства, ключовим завданням для вищої школи є підготовка фахівця 

нової генерації – з високим рівнем інтелектуального і духовного розвитку, 

високопрофесійного, ерудованого, компетентного і конкурентоспроможного 

на ринку праці. Фахівця, який здатен швидко і оперативно реагувати на 

зміни в професійному середовищі, творчо підходити до вирішення 

поставлених завдань та самостійно навчатися протягом усього життя.  

Пріоритети реформування сучасної професійної підготовки 

майбутніх педагогів визначено в законодавчих документах: Законах 

України «Про освіту» (1991 р.); «Про вищу освіту» (2014 р.); Національній 

стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року (2012 р.); Стратегії 

інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах 

глобалізаційних викликів (2010 р.); Концепції загальної мистецької освіти 

(2003 р.) та ін.  

Відтак, щоб відповідати вимогам часу, сучасний учитель має володіти 

значним творчим потенціалом, перебувати в постійному пошуку і свідомо 

прагнути самовдосконалення і самореалізації, професійно-творчого 

саморозвитку. Важливою умовою, первинною сходинкою у процесі 

саморозвитку особистості є внутрішня потреба у його здійсненні та 

самопізнання.  

Проблема мотивації і професійного саморозвитку особливо гостро 

постає у контексті підготовки фахівців у галузі мистецької освіти, зокрема, 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Адже саме на вчителів 

мистецьких дисциплін покладається важлива місія творчого розвитку 

особистості дитини, формування її духовного світогляду, моральних 

цінностей і переконань. Ці ідеї знаходять підтвердження у дослідженнях та 

концепціях провідних вітчизняних науковців у галузі мистецької освіти 

(Н. Гуральник, О. Комаровська, Н. Миропольська, Г. Ніколаї, О. Олексюк, 

О. Отич, В. Орлов, Г. Падалка, Г. Побережна, О. Реброва, О. Ростовський, 

О. Рудницька, Г. Сотська, О. Шевнюк, О. Щолокова та ін.).  

Проблему саморозвитку особистості  висвітлено в працях вітчизняних 

(Г. Костюк, І. Бех, О. Газман, В. Зінченко, О. Киричук та ін.) і зарубіжних 

(Р. Ассаджіолі, А. Маслоу, А. Менегетті, Г. Олпорт, К. Роджерс, Е. Фромм 
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та ін.) дослідників.  

Питання мотивації, саморозвитку та самовдосконалення особистості 

розкрито у працях В. Волкова, А. Дмитренка, Б. Ананьєва, Н. Кузьміної, 

Л. Рувінського, А. Соловйової та ін.  

Особливо важливими для нашого дослідження є сучасні концепції 

філософії освіти (В. Андрущенко, Г. Васянович, І. Зязюн, В. Кремень, 

В. Лозовий та ін.), психолого-педагогічні аспекти формування готовності до 

професійної діяльності (Г. Балл, І. Бех, Л. Виготський, А. Маслоу, 

В. Рибалка, Г. Цукерман та ін.).  

Духовно-особистісні принципи підготовки вчителя, роль мистецтва у 

розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога розглянули у своїх 

наукових доробках П. Воловик, С. Гончаренко, І. Зязюн, М. Лещенко, 

О. Олексюк, О. Отич, Г. Падалка, О. Рудницька та ін.  

Проблема професійного саморозвитку та самовдосконалення 

майбутнього вчителя була розкрита у наукових працях психологів і 

педагогів: Г. Балл, Л. Виготський, Н. Кічук, С. Рубінштейн, Б. Федоришин, 

І. Харламов та ін. Різні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів 

вивчали О. Абдуліна, Ю. Бабанський, Н. Гузій, В. Кан-Калик, В. Маралов, 

Л. Мітіна, Н. Ничкало, О. Савченко, Г. Селевко, В. Сластьонін та ін.  

Питання професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва досліджували Т. Батієвська, Т. Висікайло, О. Кайдановська, 

О. Колоянова, С. Коновець, М. Пічкур, Т. Паньок, Л. Покровщук, 

О. Смірнова, Г. Сотська, М. Стась, Т. Стрітьєвич, Т. Штикало та ін.  

Однак мотиваційно-ціннісний аспект проблеми підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва до професійного саморозвитку ще 

потребує детального аналізу.   

Метою статті є висвітлення актуального питання мистецько-

педагогічної освіти: мотиваційно-ціннісного аспекту проблеми підготовки 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до професійного 

саморозвитку. 

На важливості процесу саморозвитку особистості наголошували 

філософи Арістотель, Платон, Демокріт, Ґ. Геґель І. Кант, Г. Сковорода, 

Й. Фіхте, Ф. Шеллінг, П. Юркевич; педагоги Я. Коменський, Ж. Ж. Руссо, 

А. Дістервег, К. Ушинський, С. Русова та ін. 

Проблему саморозвитку, становлення особистості, її духовної 

культури, зв’язків з різними видами людської діяльності, досліджували такі 

видатні філософи, як М. Бахтін, М. Бердяєв, Г. Горак, В. Соловйов, 

Г. Сковорода, О. Киричук, О. Лосєв, X. Ортега-і-Гассет, В. Розанов та ін.  

Так, Ґ. Геґель вважав, що вихідним пунктом розвитку людини є її 

здібність до пізнання «самої себе» через внутрішнє духовне багатство: 

«..людина насамперед повинна створити себе» [3, с. 315]. Механізмом 

розвитку, на його думку, є вдосконалення свого власного тіла й духу, а 

також освоєння нових видів діяльності, нових стосунків, способів мислення, 
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форм переживань. «Саморозвиток» він визначає як внутрішній 

мотиваційний процес, спрямований на досягнення конкретної мети [3].  

Російські філософи розглядали проблему сутності та механізмів 

саморозвитку в плані самореалізації особистості, наголошуючи на 

важливості мотивів, мети й інтересів субʼєкта розвитку, адже спосіб і зміст 

цього процесу визначаються зсередини самою особою, яка розвивається. 

Ключовою ідеєю М. Бердяєва, Л. Карсавіна, П. Новгородцева у трактуванні 

розвитку особистості є прагнення людини до постійного 

«самоперевершення», що єднає саморозвиток із творчим процесом, який 

відбувається безперервно [2]. 

У психології та педагогіці проблема саморозвитку розглядається в 

рамках Я-концепції (Р. Бернс, Е. Еріксон), проблеми людського «Я» і 

самосвідомості особистості (І. Кон, К. Роджерс та ін.), саморегуляції 

діяльності (М. Боришевський, О. Конопкін, Ю. Миславський), 

самовиховання особистості (О. Кочетов, Л. Рувинський та ін.), 

самовизначення особистості (Є. Климов, І. Чечель та ін.). Вчені 

наголошують на ролі мотивації, самосвідомості й внутрішніх передумовах 

здійснення процесу саморозвитку, який визначається як «процес збагачення 

діяльнісних здібностей та інших особистісних якостей людини в ході різних 

видів її цілеспрямованої діяльності, основою якого є розпредмечування 

(присвоєння) соціального досвіду і досягнень культури, втілених у реаліях, 

які залучаються в процес тої чи іншої діяльності» [8, с. 513]. 

У психолого-педагогічній літературі виокремлюють два напрями 

саморозвитку особистості – самовиховання (виховання волі, якостей, рис 

характеру, певної поведінки) та самоосвіта (розумове виховання, 

інтелектуальне зростання, накопичення знань). Самоосвітня діяльність 

учителя передбачає не лише накопичення нової інформації, а й системне 

осмислення цієї інформації, її інтеграцію з наявними знаннями. Потреби в 

самоосвіті у кожного педагога свої, специфічні, оскільки на них впливають 

різні чинники, а саме: особистість учителя, його інтереси, науково-

педагогічна підготовка, загальноосвітній і культурний рівень; власна 

педагогічна робота і її результати, оцінка його роботи іншими суб’єктами 

навчального процесу [9]. 

Поняття «професійний саморозвиток» є центральним у педагогічній 

психології і визначається як складний інволюційно-еволюційний поступ, у 

ході якого відбуваються прогресивні й регресивні інтелектуальні, 

особистісні, поведінкові, діяльнісні зміни в самій людині.  

Досліджуючи проблему професійно-творчого саморозвитку 

майбутнього вчителя, М. Костенко цей феномен розглядає як: самовільний 

природозумовлений процес самореалізації індивіда; соціокультурний 

процес свідомої самоосвіти особистості; активність суб’єкта щодо зміни 

здібностей; діяльність зі створення своєї індивідуальності, розвиток 

«самості»; пошук свого місця в суспільстві, розвиток загальнолюдського в 
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кожному; умови й результат самоосвіти тощо [7]. 

Аналіз наукової літератури з проблеми саморозвитку особистості 

свідчить, що саморозвиток − генетично закладений у людині спосіб 

особистісної самореалізації. Більшість науковців розуміють феномен 

саморозвитку, як обовʼязково внутрішній, мотиваційний процес, 

спрямований на досягнення конкретної мети; як свідоме самовдосконалення 

(Г. Костюк, М. Боришевський, М. Костогризов та ін.). Внутрішньо 

організовані процеси відбуваються за умови, що сама особистість 

спрямована на саморозвиток, свідомо йде до поставленої мети, обираючи 

шляхи її реалізації. Це підтверджує ключову роль мотиваційних чинників у 

процесі саморозвитку, який відбувається безперервно, протягом усього 

життя.   

У науковій літературі мотив трактується як: 1) спонука до діяльності, 

пов’язана із задоволенням потреб суб’єкта; 2) предметно-спрямована 

активність визначеної сили; 3) збуджуючий і визначаючий вибір 

спрямованості діяльності на предмет (матеріальний або ідеальний), заради 

якого вона здійснюється; 4) усвідомлена причина, яка лежить в основі 

вибору дій і вчинків особистості [8, с. 327].  

Мотиви поділяються на внутрішні, пов’язані зі змістом діяльності та 

її виконанням, і зовнішні (соціальні), що виражають прагнення зайняти 

певну позицію в системі суспільних відносин [10, с. 95].  

У ролі мотивів можуть бути передусім різноманітні потреби – фізичні, 

психічні, соціальні, а також інтереси, захоплення, схильності, емоції, 

установки, ідеали тощо. 

Мотивація розглядається як сукупність різних спонукань: мотивів, 

потреб, інтересів, спрямувань, мети, захоплень, мотиваційних установок або 

диспозицій, ідеалів і т.п., що в найбільш широкому розумінні має на увазі 

детермінацію поведінки взагалі [8, с. 328].  

На думку багатьох психологів, мотивація є стрижнем розвитку і 

саморозвитку особистості, бо зумовлює характер її поведінки, спрямовує 

діяльність у потрібне русло. Внутрішня мотивація, вважають учені, має 

більш глибокий вплив на особистість, сприяє успішності та ефективності 

навчання, підвищує повагу та самоповагу особистості студента. Діяльність, 

зумовлена внутрішньою мотивацією, може бути безперервною, адже вона 

не залежить від зовнішніх чинників.  

Мотиваційні утворення особистості – це і мотиви, і бажання, і 

прагнення, інтереси, тобто всі утворення, які спонукають (спрямовують) 

людину до діяльності і можуть розглядатись як мотиви її поведінки. 

Мотивація особистості визначається потребами, цілями, рівнем домагань, 

ідеалами, умовами діяльності, світоглядом, переконаннями, спрямованістю 

особистості. Всі мотиваційні утворення впливають на визначення поведінки 

та рішень особистості [6, с. 257].  

Найбільш широким є поняття «мотиваційної сфери», що включає 
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афективну, вольову сферу особистості, переживання задоволення потреби. 

У загальнопсихологічному контексті, мотивація є складним поєднанням 

рушійних сил поведінки, що відкриваються суб’єкту у вигляді потреб, 

інтересів, цілей та ідеалів, які безпосередньо детермінують людську 

діяльність. 

Різні мотиваційні утворення особистості об’єднуються у цілісну 

структуру – спрямованість особистості, що характеризується ієрархічністю, 

наявністю домінуючих мотивів, які визначають вектори активності 

особистості. Спрямованість проявляється в найбільш стійких домінуючих 

мотивах і утворює стрижень особистості [6, с. 257 ].  

Мотивація досягнень характеризується прагненням людини до успіхів 

у різних видах діяльності й униканням невдач. Проявляється у здатності до 

конкуренції, у прагненні до досконалості, у бажанні напруженої роботи  

[6, с. 264].  

На думку вчених, особистості з високою мотивацією досягнень 

активні, ініціативні, наполегливі, постійно борються за високий статус, 

незалежні, свавільні, впевнені у своїх оцінках інших людей. Не бояться 

перешкод, активно шукають способи їх подолання. Ставлять перед собою 

реальні та досяжні цілі [6, с. 268 ].  

Співвідношення мотивації досягнення з мотивацією професійної 

діяльності Є. Ільїн уважає основою самоактуалізації людини [5]. 

Дослідження мотивації студентів, що займаються художньо-творчою 

діяльністю, показують, що високо мотивовані студенти відрізняються  

такими рисами: позитивною орієнтацією на навчальний процес, особистою 

зацікавленістю, потребою в досягненнях, високим рівнем домагань, 

цільовими орієнтаціями, наполегливістю і здатністю переносити 

невизначеність. Саме такі якості визначають успішність розвитку і 

саморозвитку особистості [1]. 

Ми погоджуємося з думкою Г. Селевка, який, порівнюючи 

саморозвиток з вищою духовною потребою, вважає, що технологія 

саморозвитку особистості засновується на тому, що її діяльність 

організовується як задоволення різних потреб (пізнавальної потреби, 

потреби у самоствердженні, самовираженні, самореалізації, самоактуалізації, 

прагнення людини до розвитку, самовдосконалення та ін.). «Потреба 

породжує мотив, мотив призводить до дії, до взаємодії з навколишнім 

середовищем, у процесі якого і відбувається засвоєння особистістю 

соціального досвіду, тобто, розвиток» [11, с. 163‒164]. 

Відтак, педагогічний вплив повинен стимулювати природний процес 

саморозвитку людини, регулювати зовнішні та внутрішні чинники, 

звільняючи й активізуючи творчі сили на шляху до вершини самореалізації – 

вільної професійно-творчої діяльності. С. Гессен підкреслював значимість 

внутрішнього потенціалу самозміни особистості, абстрагуючись від 

уроджених властивостей і зовнішніх умов існування: «...особистість 
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людини... є справа рук самої людини, продукт її самовиховання... 

Особистість ніколи не буває дана готовою, але завжди твориться, вона не є 

пасивною річчю, а творчим процесом...» [4, с. 73]. 

Безумовно, результативність динамічного, безперервного процесу 

саморозвитку студента – майбутнього вчителя, значною мірою залежить від 

особистості викладача, педагога-наставника, який сам спрямований на 

саморозвиток і самореалізацію. Йому притаманна творча самостійність, 

уміння передбачати і прогнозувати розвиток педагогічного процесу. 

Реалізуючи свої можливості у професійно-творчій діяльності, такий 

викладач зможе впливати на формування стійкої внутрішньої мотивації, 

сприяти створенню індивідуальних траєкторій професійного саморозвитку 

студента у вищому навчальному закладі, тобто, успішно вирішувати 

поставлену проблему. 

Потреба у самовдосконаленні виникає за умови ціннісного ставлення 

до власної діяльності й стимулює процес саморозвитку майбутнього 

педагога, який включає такі компоненти, як самоаналіз, рівень 

сформованості самооцінки, наявність професійного ідеалу, вміння вести 

самоосвітню роботу і активізується взаємодією зовнішніх (вимоги 

суспільства) та внутрішніх, особистісних (переконання, самоповага, 

відповідальність та інших) чинників професійного становлення, яке на 

різних щаблях досягнення детермінуються різноманітними протиріччями: 

на початкових етапах професійного становлення його рушійною силою 

виступають протиріччя між зовнішніми та внутрішніми чинниками, а на 

наступних – внутрішні протиріччя особистості спеціаліста, професіонала 

[13, с. 11‒12].  

Отже, вирішення проблеми підготовки студентів до професійного 

саморозвитку, на нашу думку, не можливе без стимулювання пізнавальної 

активності студентів, спрямованої на вдосконалення себе як суб’єкта 

пізнання. Створення викладачем нестандартних, проблемних ситуацій під 

час педагогічного процесу, активізує самовираження студента, що в свою 

чергу, пов’язане з усвідомленням смислів саморозвитку і є його необхідною 

складовою. 

Поняття «підготовка», що є одним із ключових понять нашого 

дослідження, походить від слова «підготувати», що у свою чергу, 

співвідноситься із суб’єктом, який готує. Тому підготовка передбачає 

процес готування до чогось. У контексті фахової підготовки майбутнього 

вчителя, ця категорія розуміється як «...володіння великим обсягом 

суспільно-політичних і наукових знань із дисципліни, яка викладається, та 

із суміжних наук, володіння високим рівнем загальної культури, знання 

педагогічної теорії, загальної, вікової і педагогічної психології, уміння 

розв’язувати педагогічну задачу і здійснювати самокритичний аналіз, 

навички виконання відповідних дій, які є компонентом конкретних видів 

навчально-виховної діяльності» [12, с. 21]. 



 

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 16, 2017 
 

 

157 

Як показує практика, формування в студентів стійкої внутрішньої 

мотивації до саморозвитку потребує грамотного врахування їхніх 

психофізіологічних, вікових та індивідуальних особливостей, 

темпераменту, характеру, інтересів, переживань, потреб, мотивів, емоційної 

сфери. Адже технології художньо-естетичного розвитку в першу чергу 

вимагають звернення до особистісної сфери людини. Особистісно-смислова 

організація навчального процесу передбачає використання низки прийомів 

і методів, а саме: створення емоційно-психологічних установок, тому що 

емоційно-чуттєва сфера є переважаючою в мистецтві й творчості. 

Таким чином, для розвитку позитивної мотивації в навчанні й 

творчості слід забезпечити процес переживання емоцій задоволення від 

досягнення успіхів, проявів самостійності та ініціативності, можливості 

самоствердження тощо [10, с. 95]. Для реалізації цього принципу педагог 

повинен розуміти внутрішній світ студента, використовувати методи 

емоційного стимулювання навчальної діяльності (заохочення й покарання, 

створення ситуацій успіху, позитивну атмосферу занять, оригінальні 

індивідуальні завдання тощо). 

Невід’ємними компоненти процесу самотворчості, саморозкриття, 

пошуку свого «Я», своєї життєвої позиції є правильний позитивний настрій, 

упевненість у своїх можливостях, віра в себе, свою індивідуальність. І саме 

від педагога-наставника багато що залежить у становленні студента, як 

майбутнього фахівця й творчої особистості. 

Результати аналізу наукової літератури з проблеми дослідження 

переконливо свідчать про те, що мотиваційно-ціннісна сфера особистості 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (інтерес, потреба у 

самовдосконаленні, самовираженні, самореалізації, позитивне ставлення до 

професійної діяльності, бажання досягти успіхів, самоаналіз) є ключовим 

компонентом, який суттєво впливає на процес професійного саморозвитку.  

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у визначенні ролі 

емоційно-вольового аспекту порушеної проблеми. 
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Наталія П’ясецька, Валентина Білан 

 

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  

ДО ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В статті розглядаються питання формування валеологічної 

готовності майбутнього вчителя до проведення освітньої роботи в 

закладах освіти. Становлення інтелектуальної цілісності особистості ‒ 

процес багатоаспектний, вирішальна роль у ньому належить освіті і 

навчанню, що переконливо доведено дослідженням. Розвиток особистості 

майбутнього вчителя пов’язаний з якісно відмінною від традиційної 

педагогічною технологією. Вона передбачає реалізацію особистісно-

діяльнісного підходу як провідної стратегії валеологізації педагогічної 

освіти. Діяльність є тим механізмом, який дозволяє перетворити 

сукупність зовнішніх впливів у власне розвиваючі новоутворення 

особистості вчителя. 

Ключові слова: валеологія, освіта, навчання, виховання, валеологічна 

освіта, діяльність, проблемні ситуації, валеологічна культура. 

 

В статье рассматриваются вопросы формирования 

валеологического готовности будущего учителя к проведению 

образовательной работы в учебных заведениях. Становление 

интеллектуальной целостности личности ‒ процесс многоаспектный, 

решающая роль в нем принадлежит образованию и обучению, что доказано 

исследованием. Развитие личности будущего учителя связан с качественно 

отличной от традиционной педагогической технологии. Она 

предусматривает реализацию личностно-деятельностного подхода как 

ведущей стратегии валеологизации педагогического образования. 

Деятельность является тем механизмом, который позволяет превратить 

совокупность внешних воздействий в собственное развивающие 

новообразования личности учителя. 

Ключевые слова: валеология, образование, обучение, воспитание, 

валеологическая образование, деятельность, проблемные ситуации, 

валеологическая культура. 

 

The article deals with the questions of forming the valeological readiness 

of the future teacher to conduct educational work in educational institutions. The 

formation of the intellectual integrity of the individual - a multi-dimensional 

process, the decisive role in it belongs to education and training, which is 

convincingly proved by research. The development of the personality of the future 

teacher is associated with qualitatively different from the traditional pedagogical 

technology. It involves realization of personality-activity approach as the leading 
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strategy valeologizatsii pedagogical education. Activity is the mechanism that 

allows you to transform the totality of external influences into the actual 

developing neoplasms of the teacher’s personality. By studying ways to stimulate 

self-regulation in the future teacher in the educational process, we have found 

that in reflexive management, valeological goals need to be set not so much for 

oneself as for students, and to strive for these goals to be internally accepted by 

them. 

Key words: valeology, education, education, education, valeological 

education, activity, problem situations, valeological culture. 

 

Прийнятий новий Закон України «Про освіту» (від 28.09.2017 року), 

який пов’язаний з нагальною необхідністю вирішення питань підготовки 

фахівців та формування здорової особистості Стаття 24. Педагогічні 

працівники. Пункт 1 «Педагогічним працівником повинна бути особа з 

високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту 

та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень 

професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує 

результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан 

здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи 

загальної середньої освіти» [6].  

Основні напрями вдосконалення процесу підготовки вчителя на  

знайшли своє відображення у працях А. Алексюка, Л. Артемової, А. Богуш, 

В. Бондаря, В. Кузя, І. Підласого та ін.  

На всіх етапах формування особистості необхідно розрізняти рівні тих 

знань, що вже наявні. Спрямовуючими у цьому є функціональний рівень, 

що визначає характер повсякденної поведінки, а також прогнозуючий 

рівень, який характеризує наявність у індивідів достатніх знань про 

необхідну поведінку, певного моменту залишає у сфері свідомості і ще не є 

регулятором удосконалення моральних вчинків. Від створених умов, від 

правильного валеологічного керівництва залежить, чи стануть ці знання 

джерелом інтенсивного морального і здорового становлення особистості. З 

допомогою валеологічних ситуацій створюються умови, що сприяють 

формуванню в учнівської молоді рефлексії. Перевага такого підходу 

вбачається нами в тому, що навчальний процес в цьому випадку 

ефективніший за процес навчання, що побудований за традиційними 

методами.  

Мета статті ‒ Розкрити основні аспекти підготовки студентів до 

проведення освітнього процесу в закладах освіти з валеологічним 

спрямуванням. 

На нашу думку, освітній процес закладу вищої освіти має можливість 

ефективно будувати свою роботу з використанням інноваційних 

педагогічних технологій, педагогічних засобів та методів, тощо. 

Проблема підготовки учителів у педагогічному закладі вищої освіти в 
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Україні потребує розв’язання як на теоретичному, так і на практичному 

рівні. Цією проблемою опікувалися Н. Р. Балик, В. Ю. Биков, Н. В. Морзе, 

С. А. Раков, Ю. С. Рамський, О. М. Спірін та інші. 

Наші дослідження показали, що окремими вчителями стихійно 

використовуються інноваційні технології в практиці роботи, також 

недостатньою освітньою, культурною, особистісною підготовкою вчителів 

до практичної діяльності. Сьогодення потребує гострого розгляду питання 

готовності студентів до педагогічної діяльності. Теоретичним підґрунтям 

даної проблеми є: теорії й методики післядипломної педагогічної освіти 

(В. Бондар, Л. Даниленко, В. Олійник, Н. Протасова, В. Семиченко, 

В. Слюсаренко, Т. Сорочан, Т. Сущенко, Л. Хоружа); про розвиток 

професійної компетентності педагогічних працівників (В. Бездухов, 

Т. Браже, В. Введенський, Р. Гільмєєва, Б. Гершунський, М. Дьяченко, 

Л. Кандибович) [3, с. 5]. 

Задачний підхід, у ході якого виявлялись адекватні задачам 

валеологічні уміння, вимагають розумових, творчих і особистісно-

діяльнісних зусиль. В нашому дослідженні застосовувались аналітико-

рефлексивні, конструктивно-прогностичні, організаційно-діяльнісні, 

оціночно-інформаційні і корекційно-регулюючі задачі (Таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

Рівень розв’язання творчих валеологічних задач майбутніми 

вчителями у процесі дослідно-експериментальної роботи 

 

Тип задач Зрізи 

Рівні готовності ( у % ) 

Адаптивний  Креативний Репродуктивний 

Е.г. К.г Е.г. К.г Е.г. К.г 

Аналітико- 

рефлексивний 

до 

після 

0,9 

27,7 

1.1 

1, 9 

2,1 

60,4 

2,3 

2,5 

97,0 

11,9 

96,6 

95,6 

Конструктивно- 

прогностичний 

до 

після 

1,3 

33,1 

1,0 

1,7 

3.2 

62,8 

3,1 

3,9 

95,5 

4,1 

95,9 

94,4 

Організаційно- 

діяльнісний  

до  

після 

2,2 

35,2 

2,3 

2,1 

6,1 

57,7 

5,9 

5,7 

91,7 

7,1 

91,8 

92,2 

Оцінно-

інформаційний 

до 

після 

3,1 

37,3 

2,9 

2,8 

3,6 

60,5 

3,8 

4,1 

93,3 

2,2 

93,3 

93,1 

Корекційно- 

регулюючий  

до 

після 

0,5 

24,4 

0,4 

0.5 

1,2 

66,2 

1,4 

1,2  

98,3 

9,4 

98,2 

98,3 

Умовні позначення: 

Е.г. – експериментальна група; 

К.г. – контрольна група. 

 

Таким чином, важливою умовою розвитку пізнавальної мотивації і 

ціннісно-орієнтаційної спрямованості студентів є проблемні ситуації, що 
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стимулюють подолання заданого минулим досвідом психологічного бар’єру 

і ситуації до виникнення нових пізнавальних потреб. 

На основі даних дослідно-експериментальної роботи можна сказати, 

що засвоєння знань в умовах валеологічних проблемних ситуацій дає 

суттєвий вплив на формування переконань, якостей особистості. Ми бачимо 

необхідність систематичного включення до навчальних і позанавчальних 

занять системи валеологічної освіти навчальних ситуацій, так як глибоке, 

особистісно прикрашене оволодіння навчальними знаннями і уміннями 

можливе лише при залученні студентів у навчальний процес в ролі активних 

учасників. 

Валеологічні ситуації можна розглядати як засіб впливу на суб’єкт – 

об’єктні відношення освітнього процесу, що сприяє перетворенню студента 

в суб’єкт власного навчання і виховання. Розглядаючи суб’єкти і об’єкти 

валеологічного впливу як інваріанти (стійкі елементи) валеологічної 

системи, можна говорити про проектування валеологічної діяльності 

вчителя і студентів у валеологічному процесі. В цьому відношенні 

валеологічна діяльність вчителя містить: 

– проектування викладання (яку навчальну інформацію, в якому 

порядку і якими засобами потрібно повідомити студентам для досягнення 

валеологічної цілі); 

– проектування валеологічного керівництва студентами (пояснення 

завдання, розподіл доручень, включення в роботу, забезпечення контролю). 

Успішно програмовану валеологічну діяльність визначають: 

організація валеологічних дій студентів; вибір видів діяльності, її 

перспективи; врахування можливих мотивів їхніх дій; ступені активності, 

ініціативи, самостійності; ставлення до валеологічних впливів. 

Всі об’єктивні умови розвитку особистості (соціальні, організаційно-

педагогічні, індивідуально-психологічні) можуть стати рушійною силою 

особистості, так як будь-який з них взаємодіє з конкретним індивідом, 

впливає на нього, на компоненти його діяльності: поведінковий, 

інтелектуальний, емоційно-мотиваційний. 

Соціально-валеологічні умови, до яких ми відносимо навчальні 

програми, зміст навчального матеріалу, підбір валеологічних проблемних 

ситуацій, розвиток матеріальної бази і т.д., впливають на людський фактор 

формування валеологічної культури. Без урахування цього фактору навіть 

найсприятливіші об’єктивні умови не можуть стати рушійною силою, яка 

сприятиме підвищенню ефективності освітнього процесу. За нашими 

дослідженнями, ключовим фактором ефективного використання 

проблемних ситуацій є суб’єктивні, особистісні показники індивіда, що 

актуалізуються до валеологічної діяльності. 

Наступним ключовим фактором ефективного використання 

валеологічних ситуацій вважаємо характер організованої валеологічної 

діяльності зі студентами. Називаючи цей фактор, ми виходимо з визнання 
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того, що діяльність є провідним фактором формування особистості в 

цілеспрямованому валеолого-педагогічному процесі. Це дає нам підстави 

говорити про характер організованої валеологічної діяльності студентів як 

один із основних факторів, що забезпечують ефективність використання 

валеологічних проблемних ситуацій в діяльності особистості вчителя. 

Роблячи висновок, можна стверджувати, що проблемні ситуації 

можуть зайняти гідне місце в конструктивній і прогностичній діяльності 

особистості вчителя, так як проблемні валеологічні ситуації:  

– є ефективним засобом формування особистості студентів, 

дозволяють виводити індивіда на більш високий рівень навченості і 

вихованості, розвивати уміння і навички самостійної роботи; 

– можуть бути засобом формування мотиваційної сфери, ціннісно-

орієнтаційної спрямованості і засобом контролю за її формуванням; сприяти 

створенню можливості для органічного злиття валеологічного навчання і 

виховання;  

– створюють умови для переходу знань у переконання індивіда, 

уміння переносити знання в нові умови, дають можливість наблизити 

освітній процес до дійсності (вихід на майбутню діяльність); 

– виконують діагностичну та інформаційну функції у вивченні 

особистості на придбання знань, умінь і здібностей формувати, зберігати і 

зміцнювати здоров’я, розширювати освітній маршрут до самооздоровлення. 

Становлення інтелектуальної цілісності особистості-процес 

багатоаспектний, вирішальна роль у ньому належить освіті і навчанню, що 

переконливо доведено дослідженнями (Б. Г. Ананьєв, І. А. Зязюн) [1, с. 4]. 

Викладені теоретичні положення і сформульовані концептуальні 

підходи до розуміння індивідуалізації покладено в основу рефлексивного 

підходу формування валеологічної культури особистості вчителя. 

Рефлексивна спрямованість формування валеологічної культури 

особистості вчителя має, за нашим переконанням, ряд переваг. Такий підхід 

передбачає організацію навчання на різних рівнях за певною логікою змісту, 

форм і методів роботи. Рефлексивна спрямованість формування 

валеологічної культури передбачає створення певної рефлексивної ситуації 

в діяльності, мисленні, спілкуванні. У педагогічній діяльності – 

використання групових та індивідуальних форм роботи, настанова на 

кооперативну діяльність; у мисленні – пріоритет проблемно-пошуковим 

завданням; у спілкуванні – утвердження норм взаємоповаги, 

співробітництва, відкритості свого досвіду для інших і можливості пізнання 

досвіду інших, реалізація його у власній діяльності. 

Принципово загальним у змісті рефлексивного підходу для його 

реалізації є, по-перше, те, що питання формування валеологічної культури 

особистості вчителя розглядаються як в теоретичному плані, так і в 

практичному і, по-друге, особлива увага приділяється процесу вироблення 

колективних рішень, спрямованих на досягнення аналітико-рефлексивних, 
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конструктивно-прогностичних, організаційно-діяльнісних, оцінно-

інформаційних і корекційно-регулюючих завдань валеологічної діяльності. 

Динаміка і продуктивність творчих процесів в індивідуальній 

валеологічній діяльності майбутнього вчителя, а також у спільній діяльності 

членів кафедри, викладачів факультету і в цілому університету визначається 

реалізацією вказаних типів рефлексії. При цьому момент відродження 

нового в ході валеологічної діяльності призводить до виникнення 

«екзистенціальної рефлексії», яка у проблемно-конфліктних ситуаціях 

викликає зміни «Я» на рівні як індивідуального, так і колективного суб’єкта 

діяльності. 

Рефлексивний підхід у формуванні валеологічної культури 

доповнюється варіативними формами валеологічної діяльності, до яких слід 

віднести: творчі кооперативні форми за обміном досвіду і спільністю 

валеологічних інтересів; секції, гуртки і курси з підвищення валеологічної 

культури; валеологічну самоосвіту; індивідуальне консультування; 

навчально-методичні центри; міждисциплінарні програми і курси; 

рекреативні форми – мандрівки, екскурсії, валеологічні походи і експедиції. 

У ході дослідно-експериментальної роботи використовувались 

системи різних методів навчання. При цьому враховувалось, що 

формування валеологічної культури пов’язане не лише з навчанням, а часто 

з перенавчанням, тобто подоланням раніше набутих стереотипів. 

У дослідженнях, присвячених проблемам освіти, показано, що досвід 

особистості відіграє досить суперечливу роль. З одного боку, він позитивно 

впливає на якість засвоюваних знань, сприяє більш глибокому розумінню 

змісту навчання, а з другого – перешкоджає сприйняттю нового матеріалу. 

У багатьох індивідів виникає бар’єр до теоретичного і практичного 

матеріалу, небажання його сприймати та аналізувати. Високо оцінюючи 

роль індивідуального валеологічного досвіду студента, потрібно все-таки 

визнати і його обмеженість. 

Могутнім інструментом подолання подібних бар’єрів є використання 

активних форм навчання, що передбачає перехід майбутнього вчителя з 

позиції «слухача» на позицію  «учасника»  валеологічної ситуації. Така 

позиція нейтралізує прояви стереотипів, так як звичні прийоми і способи 

використовуються в нових умовах організації навчального процесу і 

дозволяють відійти від традиційних «суб’єкт-об’єктних» відношень у 

навчанні. Активні методи дозволяють розумно поєднувати теоретичні 

знання з використанням життєвого валеологічного досвіду, враховуючи 

вікові та індивідуально-психологічні особливості особистості вчителя. 

Дослідження психологів доводять доцільність використання активних 

методів навчання, під час яких у пам’яті людини відображається (при інших 

рівних умовах) до 90% того, що вона робить, до 50% того, що вона бачить, 

і тільки 10% того, що вона чує [5]. 

Активним стає й проведення семінарських занять, якщо їх основу 
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складає не переказ, нехай навіть важливих джерел, а пошук істини у процесі 

«мозкової атаки», «круглого столу», «валеологічної пресконференції», коли 

слухачами висуваються і обґрунтовуються гіпотези, аргументи і 

контраргументи, проявляється уважність, толерантність у ставленні один до 

одного, повага до думки іншої людини. Практичні заняття були спрямовані 

на пошук причин труднощів, що виникають в аудиторії при академічному 

спілкуванні. 

У системі освітньо-валеологічної роботи з формування валеологічної 

культури важливе місце займає розв’язання конкретних ситуацій, які 

проводяться у рольових і ситуаційних тренінгах, спрямованих на 

актуалізацію валеологічних умінь, на розвиток валеологічної інтуїції, на 

сприйняття і оцінку інших та оцінку того, як сприймають інші суб’єкта. 

Дослідно-експериментальна робота підтвердила ефективність 

використання навчально-рольових і ділових ігор. У нашому досвіді 

використовувались комплексні рольові ігри, що поєднували в собі ознаки 

вказаних видів ігор. Головним змістом таких ігор є імітація валеологічної 

діяльності майбутнього вчителя, в ході якої моделюються ті чи інші аспекти 

діяльності. Творчість стає самостійним мотивом валеологічної діяльності в 

тому випадку, якщо вона усвідомлюється і переживається як цінність, якщо 

забезпечує функціонування цієї цінності в суспільній думці. Ці умови 

випливають, зокрема, з того факту, що у проведеному нами дослідженні 

серед запропонованих для вибору життєвих цінностей «творчість» 

виявилась однією з найменш вибіркових. При цьому виявилось достатньо 

високе рангове місце цінності «цікава валеологічна діяльність». Можливо, 

це пов’язане з розбіжністю в усвідомленні слухачів уявлень про власну 

діяльність і про творчість як атрибут інших, не пов’язаних з валеологією та 

із здоровим способом життя. Поворотним пунктом у змісті та формах 

процесу навчання і виховання є навчальний процес, який включає активну 

самостійну діяльність тих, хто навчає. Виходячи із загальної теорії 

діяльності, можна показати такі характеристики педагогічної діяльності 

вчителя. 

Конструктивна діяльність залежить від уміння глибоко і всебічно 

аналізувати характер і результати своєї роботи, виявляти помилки і 

розкривати причини, конкретизувати шляхи і умови реалізації виховного 

впливу. Вона тісно пов’язана із гностичною. 

Гностична діяльність включає уміння досліджувати, аналізувати зміст 

і способи здійснення навчального процесу; вивчати можливості і здібності 

тих, хто навчається; узагальнювати передовий педагогічний досвід, 

ефективність різних форм організації уроку і методів навчання й виховання. 

Організаторська діяльність визначає реалізацію на практиці своїх 

планів, це практичний бік мовної діяльності в організації змісту навчання і 

діяльності тих, хто навчає перевірці і оцінці їхніх знань, умінь, 

спрямованість їх на реалізацію намічених планів із включенням в активну 
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діяльність. 

Комунікативна діяльність передбачає встановлення і підтримку 

контактів з тими, хто навчається, і стосунки між ними. Це спілкування 

вчителя з учнями, тон його спілкування, характер його інтенсивності, 

мотивів спілкування. 

Проектувальна діяльність означає проектування результатів своєї 

роботи: яку навчальну інформацію, в якому порядку і якими засобами 

потрібно подати учням. Сюди входить роз’яснення завдань, включення в 

роботу, забезпечення контролю. 

Всі компоненти діяльності пов’язані між собою і взаємно впливають 

один на одного. Процес виховання валеологічної культури особистості в 

цілому може бути представлений як інтегральна система, в якій єдиний і 

основний шлях впливу навчання – це шлях через призму активної 

навчальної і позанавчальної діяльності. 

Навчально-пізнавальна діяльність майбутнього вчителя носить 

різнобічний характер залежно від організації і ступеня його активності і 

самостійності. Враховуючи стан відтворюючих і творчих процесів, можна 

виділити такі рівні діяльності: відтворюючий, перетворюючий, 

відтворюючий і творчий. Відповідно виділяються типи самостійних робіт: 

репродуктивна, частково-пошукова, творча. 

Виховання особистості – це і є процес розвитку її потреб і здібностей. 

Потреби і здібності існують в їх суспільній і особистій формі, тому можна 

говорити, з одного боку, про потреби і здібності колективу, з другого – про 

потреби і здібності особистості. Будь-яка валеологічна діяльність базується 

на відповідних потребах і здібностях. Потреба у валеологічній діяльності є 

джерелом активності особистості в необхідному напрямку. Валеологічні 

здібності характеризують потенційні прояви, формування і реалізацію в 

діяльності.  

Готовність особистості вчителя до діяльності виходить із трьох 

підсистем: мотиваційної (можу), інформаційної (знаю), операційної (умію). 

Вони й повинні бути задані і сформовані у нього. Це визначає єдність у 

навчальному і позанавчальному процесі трьох видів валеологічного впливу 

на особистість: виховання, освіти і навчання. Виховання формує систему 

соціальних настанов (переконання, бажання, інтереси, цілі і т.д.) на 

діяльність. Освіта формує систему знань і якостей особистості в межах даної 

діяльності. Навчання формує систему здібностей, умінь, звичок та ін.  

Валеологічні впливи трансформуються у самовиховання через призму 

активної навчальної і позанавчальної діяльності особистості. Це і є 

ідентифікація особистісного смислу самовиховання з об’єктивно-заданою 

соціальною метою. 

На перетині зовнішніх і внутрішніх факторів самовиховання 

виникають системи диспозиції особистості як регулятора її соціальної 

активності, яка проявляється в ціннісно-орієнтаційній, у практично-
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перетворюючій, пізнавальній і комунікативній діяльності. Звідси можна 

виділити чотири внутрішні функції самовиховання як процесу, зв’язаного з 

особистісною активністю ‒ аксіологічну, праксиологічну, пізнавальну і 

комунікативну.  

Основні напрямки в реалізації індивідуально-творчого підходу можна 

умовно розділити на специфічні групи: 

– діагностичні – вивчення реальних психофізіологічних 

можливостей для валеологічної підготовленості особистості вчителя до 

навчально-виховної діяльності, розробка на цій основі індивідуальних 

планів-програм навчання, організація і контроль за самостійною роботою; 

– комунікативні – встановлення педагогічної доцільності його 

стосунків з учнями, що підпорядковані цілям валеологічної підготовки і 

передбачають самостійність учнів у процесі цієї підготовки при 

добровільному прийнятті стимулюючої ролі вчителя; 

– організаційні – відбір і застосування активних, демократичних 

форм і методів валеологічного навчання, регулювання процесу взаємодії, 

самодіяльності студентів засобами пізнання і самопізнання, організації і 

самоорганізації, контролю і самоконтролю. 

Дослідження показало, що реалізація індивідуально-творчого підходу 

потребує рефлексивного управління. Істотна специфіка такого управління 

полягає в тому, що метою спільної діяльності вчителя і тих, хто навчає, є 

розвиток у останніх здібностей до самоуправління (саморегуляції, 

самоорганізації, самоконтролю) у валеологічній діяльності. Вивчаючи 

способи стимулювання саморегуляції у майбутнього вчителя у освітньому 

процесі, ми встановили, що при рефлексивному управлінні необхідно 

ставити валеологічні цілі не стільки для себе, скільки для учнів, і прагнути 

до того, щоби ці цілі були внутрішньо прийняті ними. Вчитель не тільки 

розробляє способи досягнення цих цілей, але й створює умови для того, щоб 

вони були освоєні учнями. Зрештою, особистість вчителя не просто оцінює 

результати діяльності учнів, але й розвиває у них здібності до самоаналізу і 

самооцінки.  

Вчитель не вчить і не виховує, а вивчає активність учнів і актуалізує 

їхнє прагнення до загального і валеологічного розвитку, до творчої 

самореалізації. 

Таким чином, теоретичний аналіз індивідуально-творчого підходу як 

базового технологічного механізму формування валеологічної культури і 

досвід його практичного застосування на основі побудови різнорівневої і 

варіативної підготовки, спрямованої на розвиток активної інтелектуальної, 

суб’єктної професійної позиції майбутнього вчителя, дозволяють 

розглядати індивідуально-творчий підхід як важливу умову формування 

валеологічної культури особистості вчителя. 

Проведене дослідження дозволило скласти перспективу подальших 

досліджень феномена валеологічної культури особистості вчителя. Вони 
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охоплюють змістові характеристики її формування на етапі допрофесійної 

освіти і на етапі професійного удосконалення в умовах міського і сільського 

педагогічного соціумів; визначення взаємодії і взаємопроникнення фізичної 

і тілесної культури в їх різноманітних формах проявів, екологічної 

культури, естетичної культури на рівнях індивіда і суспільства. 
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УДК. 371.134:74(07) 

Олена Семенова 

 

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

У статті проаналізовано дослідження науковців, які розглядали 

структуру та критерії різних груп компетентностей майбутніх вчителів: 

гуманітарно-художню, творчу, художню, композиційну, фахову тощо. 

Визначено дефініції: «критерій» та «показник» які складають структуру 

компонентів, що входять до художньо-творчої компетентності. На основі 

аналізу науково-педагогічних досліджень було визначено такі компоненти 

художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-особистісний та діяльнісно- 

рефлексивний. Зроблено висновок, що виокремлення даних критеріїв 

здійснено на основі структурного, системного та функціонального підходів 

і є доцільним при формуванні художньо-творчої компетентності 

Ключові слова: структура, критерій, показник, художньо-творча 

компетентність, мотиваційно-ціннісний, когнітивний. 

 

В статье проанализированы исследования ученых, которые 

рассматривали структуру и критерии различных групп компетенций 

будущих учителей: гуманитарно-художественную, творческую, 

художественную, композиционную, профессиональную и др. Определены 

дефиниции: «критерий» и «показатель», которые составляют структуру 

компонентов, входящих в художественно-творческой компетентности. 

На основе анализа научно-педагогических исследований были определены 

следующие компоненты художественно-творческой компетентности 

будущего учителя изобразительного искусства: мотивационно-

ценностный, когнитивно-личностный и деятельно-рефлексивный. Сделан 

вывод, что выделение данных критериев осуществлено на основе 

структурного, системного и функционального подходов и целесообразно 

при формировании художественно-творческой компетентности.  

Ключевые слова: структура, критерий, показатель, художественно-

творческая компетентность, мотивационно-ценностный, когнитивный. 

 

In the article the achievemens of the scinteists who exatmined the structure 

and criteria of different groups of competences future teachers such as 

humanitarian, creative, art, compositional, professional etc. are analyzes. The 

definitions «criteria» and «indicator» which comprise the structure of 

components belonging to art competence are determined. When analyzing the 

research we found out that different components such as cognitive, emotional, 
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axiological, activity, personal, creative, motivational etc. can relate to the 

structure of art creative competences. On the basis of analysis of scientific-

pedagogical researches such components of art creative competences of future 

fine arts teacher were determined: motivational, valuable-cognitive, personal and 

actional-reflexive. Сonclusion is made what singling out these criteria is done on 

the basis of structure, systemic and functional approaches and is efficient for the 

formation of art creative competences. 

Key words: structure, criterion, indicator, artistic and creative 

competence, motivational-value, cognitive. 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства відчутні зміни, що 

зумовлюють нові освітні вимоги до художників-педагогів у межах директив 

Болонської угоди. Нині у мистецькій практиці спостерігається тенденція 

урізноманітнення художніх технологій і розширення діапазону засобів 

композиції, використання яких сприяє збагаченню духовної сфери 

особистості. Роль учителя образотворчого мистецтва в цьому процесі 

полягає в ефективній самореалізації в царині художньої творчості та 

якісному виконанні функцій професійної діяльності щодо інтелектуального 

й естетичного розвитку школярів. Для цього він повинен володіти високим 

рівнем художньо-творчої компетентності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій доводить що у контексті 

професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 

чимало положень цих освітніх документів реалізовано в дослідженнях 

О. Кайдановської, С. Коновець, О. Музики, М. Пічкура, О. Смірнової, 

Г. Сотської, Т. Стрітьєвич, В. Щербини та ін. 

Широко розгорнуті психологічні студії творчого розвитку особистості 

(Л. Виготський, В. Моляко, С. Яланська та ін.), праці із численних питань 

художньої творчості в різних видах образотворчого мистецтва (В. Зінченко, 

В. Кузін, В. Щербаков та ін.), методичні розробки щодо створення 

художнього твору (М. Пічкур, І. Туманов, Ю. Шарапова та ін.) тощо. 

Метою даної статті є на основі аналізу психолого-педагогічних 

джерел з’ясувати та обґрунтувати компоненти, художньо-творчої 

компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. 
Для обґрунтування структури художньо-творчої компетентності 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва необхідно взяти за основу 
освітньо-кваліфікаційну характеристику за напрямом підготовки 6.020205 
«Образотворче мистецтво». Саме у ній визначено обсяги знань і вмінь, яких 
має набути студент у процесі професійної підготовки у ВНЗ та еталонні 
якості художника-педагога. Також доцільно керуватися методологією 
структуралізму як способу наукового мислення, у якому основна увага 
концентрується на системі взаємозв’язків між елементами досліджуваної 
множини, та використання таких методів, як: виділення первинної множини 
об’єктів, які можуть бути поєднані структурно; виявлення в кожному 
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структурному елементі суттєвих властивостей; з’ясування відношень між 
елементами досліджуваного явища, побудова його абстрактної структури 
шляхом безпосереднього синтезування або формально-логічного моделювання; 
теоретичне передбачення можливого механізму реалізації розробленої 
структури, можливих наслідків і перевірка на практиці [6, с. 102]. 

Щоб належним чином обґрунтувати структуру художньо-творчої 
компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, проведемо 
аналітичний огляд аналогів, що містяться в дотичних до порушеної 
проблеми дослідженнях. 

Так, у науковій праці Т. Кравцової розроблено структуру гуманітарно-
художньої компетентності майбутнього дизайнера костюму, що складається 
з когнітивно-рефлексивного (здатність до інтерпретації знань у контексті 
особистісної рефлексії), емотивно-аксіологічний (здатність до реалізації 
смислового змісту у проектно-композиційному рішенні відповідно до рівня 
організації предметної форми), продуктивно-діяльнісний (креативність як 
здатність нестандартного вирішення проблем і завдань проектування 
костюму) компонентів [4, с. 21]. 

У дисертації Н. Комашко творчу компетентність художника-
дизайнера репрезентовано психоенергетичним (композиційні здібності), 
мотиваційним (творчого ставлення до діяльності, потреба у творчості), 
когнітивний (розуміння інформації, кількість і якість знань принципів, 
способів та засобів формотворення) та діяльнісним (здатність аналізувати й 
оцінювати композиційні якості, уміння технічно узгодити та вибрати 
найкращий варіант задуманої композиції) компонентами [5, с. 7]. 

У дослідженні А. Тутолміна виокремлено когнітивний (методологічні, 
теоретичні, психолого-педагогічні, організаційно-методичні, технологічні 
знання), операційний (дослідницькі, комунікативні, організаторські, 
евриологічні, технічні вміння) та особистісно-творчий (наявність емпатії, 
рефлексії, креативності, проникливості, комунікативності) компоненти 
творчої компетентності педагога [10, с. 20]. 

У науковій праці В. Казанцевої розроблено структуру творчої 
компетентності вчителя початкової школи, що містить ціннісно-
мотиваційний (спрямованість на творчість у професійній діяльності – 
творча спрямованість особистості, її творчі можливості й ціннісні 
орієнтації), когнітивно-конструктивний (функціональна готовність до 
вирішення творчих завдань – науково-теоретична, методична підготовка та 
особистісна готовність до творчої діяльності), рефлексивно-цільовий 
(вербальна креативність – оригінальність, гнучкість, продуктивність) 
компоненти [3, с. 14‒15]. 

Досліджуючи проблему формування творчої компетентності 
студентів педагогічних вишів засобами евристичних завдань з інформатики, 
Т. Марфутенко, запропонувала її структуру, що складається з мотиваційно-
ціннісного (усвідомлення ролі творчості у професійній діяльності педагога, 
натхненність творчим пошуком, ініціативність у подоланні стереотипів), 
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пізнавально-оцінний (уміння освоювати оточуючий світ, відшукувати 
причини явищ, позначати своє бачення проблеми), емоційно-творчий 
(захопленість творчістю, емоційний підйом, генерування ідей, 
прогностичність), рефлексивно-діяльнісний (уміння поставити мету, 
організувати діяльність свою і діяльність інших для досягнення цієї мети, 
рефлексія) [7, с. 5]. 

В авторефераті дисертації М. Долгіх структуру композиційної 
компетентності майбутнього художника-педагога репрезентовано такими 
складниками, як: культура художнього сприйняття мистецтва (здатність 
глядача витягати із художньої тканини твору різні за глибиною і 
наповненістю і змістовно-смислові шари) і дійсності (вміння бачити, цілісно 
сприймати, переживати, переосмислювати й образно відтворювати 
дійсність); власна творчість майбутнього фахівця (самовираження і  
самореалізація засобами образотворчого мистецтва) [2, c. 13]. 

На підставі теоретичного аналізу вміннєвого, структурного, 
системного та функціонального підходів до класифікації складників 
фахової компетентності педагога у дослідженні О. Смірнової обґрунтовано 
доцільність структурування художньо-педагогічної компетентності вчителя 
образотворчого мистецтва на мотиваційний (сукупність пізнавальних 
настанов, художньо-ціннісних орієнтацій, творчих інтересів, пов’язаних зі 
змістом художньо-педагогічної діяльності), когнітивний (система знань про 
сутність, структуру, функції та особливості ефективної діяльності вчителя 
образотворчого мистецтва та оптимальні стилі педагогічного спілкування в 
єдності із загальнокультурними та специфічно-образотворчими знаннями) і 
практичний (комунікативна, організаційна, діагностична, проектна, 
конструктивна, управлінська, творча різновиди здатності до ефективної 
реалізації вчителем образотворчого мистецтва художньо-педагогічних 
функцій) компоненти [9. с. 8].  

Отже, в окреслених науково-педагогічних дослідженнях структуру 
компетентності фахівців мистецьких та педагогічних спеціальностей автори 
традиційно представляють мотиваційним, когнітивним та діяльнісним 
компонентами з деякими їх модифікаціями. Узявши до уваги ці 
напрацювання, спробуємо розробити й обґрунтувати авторську структуру 
художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого 
мистецтва, компонентний склад якої охоплюватиме відповідні критерії і 
показники.  

За словниковими джерелами, термін «крите́рій» (із лат. critērium – 
здатність розрізнення; засіб судження, мірило; розділяю, розрізняю) означає 
мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, 
явища; ознака, взята за основу класифікації; ознака, загальна властивість, на 
основі якої здійснюється оцінка якої-небудь якості [1, с. 107‒109]. За 
В. Ягуповим, «критерій – це ознака, на основі якої оцінюється певна якість 
особистості вихованця, а критерії оцінки, відповідно, – це ті ознаки, на 
основі яких можна судити про рівень вихованості учня, оцінити виховні 
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впливи вихователів, ефективність функціонування виховної системи тощо». 
Показник – це свідчення, доказ, ознака чого-небудь. В окремих 

галузях знань він є синонімом поняття «параметр», який, наприклад, у 
психології (грец. parametron – вимірювальний) позначається як величина, 
що визначає оцінку конкретної властивості психічного явища або його 
виявлення в дії чи діяльності; елемент формалізації індикатора. Індикатор є 
характеристикою об’єкта, що розкриває поняття про інші характеристики 
досліджуваного предмета, які неможливо безпосередньо досліджувати. За 
А. Семеновою, показники фіксують певний стан або рівень розвитку 
конкретного критерію. На думку науковця, показник – це явище або подія, 
за якими можна судити про динаміку певного процесу [8, с. 433]. 

Отже, розуміючи критерій як мірило, а показник як його 
конкретизацію за певними ознаками, параметрами і в окремих випадках їх 
індикаторами, пропонуємо структуру художньо-творчої компетентності 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, що складається з більш 
розширеного спектру її вимірів, ніж у представлених наявних наукових 
доробках, а саме: мотиваційного, ціннісного, перцептивного, світоглядного, 
когнітивного, діяльнісного й рефлексивного.  

Логіка репрезентації цього цілісного конструкту полягає в тому, що 
майбутній художник-педагог повинен виявляти бажання творити, а відтак, 
бути здатним сприймати прекрасне, цінувати його, формувати власний 
погляд щодо істинності краси довкілля і мистецтва, знати його видову 
специфіку, зокрема, засоби художньо-образного формотворення, майстерно 
використовувати їх при створенні оригінальних, об’єктивно-ціннісних 
композицій та адекватно самооцінювати результати власної творчості для 
подальшої самореалізації в царині образотворчого мистецтва.  

Отже, в авторському варіанті структура художньо-творчої 
компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва 
складається із мотиваційно-ціннісного, когнітивно-особистісного та 
діяльнісно-рефлексивного компонентів. При цьому ми свідомо випускаємо 
з поля зору нашої дослідницької уваги емоційний та генетичний аспекти 
цього явища, оскільки вважаємо, що художник-педагог ніколи не стане 
справжнім фахівцем без природно набутого чи заздалегідь цілеспрямовано 
розвиненого спектру естетичних емоцій, спеціальних нахилів, здібностей та 
обдарованості в галузі образотворчого мистецтва.  

Подальшого дослідження потребують визначені компоненти та 
детальний розгляд їх критеріїв. 
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КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ХУДОЖНЬО-ГЕРМЕНЕВТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ  

МУЗИКИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ 

 

У статті представлено сутність та компонентна структура 

художньо-герменевтичної компетентності майбутнього викладача 

музики та хореографії. Визначено перцептивний компонент, що охоплює 

вміння сприймати фізичні та смислові аспекти тексту, здатність до 

емоційно-експресивного сприйняття; когнітивний компонент, що охоплює 

вміння виявляти контекстуальні значення знаків, встановляти 

взаємозв’язки його елементів; праксеологічний компонент, що об’єднує 

репрезентативні, інтерпретаційні, виконавські вміння, здатність до 

вираження власного розуміння текстуальних смислів. 

Ключові слова: інтерпретація, сприйняття, розуміння, вираження, 

перцептивний компонент, когнітивний компонент, праксеологічний 

компоненти. 

 

В результате контекстуального анализа научных источников и 

обобщенного педагогического опыта выявлена сущность художественно-

герменевтической компетентности и разработана ее компонентная 

структура: перцептивный компонент – умения воспринимать физические 

и смысловые аспекты текста; когнитивный компонент – способность 

понимать значения контекстуальных знаков, умения определять 

взаимосвязь знаковых элементов текста; праксиологический компонент – 

умения выражать и адекватно толковать значения знаков и смыслов 

текста. 

Ключевые слова: интерпретация, восприятие, понимание, выражение, 

перцептивный компонент, когнитивный компонент, праксиологический 

компонент.  

 

The structural components of the artistic and hermeneutic competency of 

future music and choreography teacher are presented contextually: a perceptual 

component that covers the perception of linguistic signs and means of 

expressiveness of artistic text, intuitive comprehension of their meanings and 

empathetic immersion in the text senses; a cognitive component that encompasses 

the ability to establish the contextual interconnections of its elements, to 

adequately understand the meaning and specificity of the language of arts; a 

praxeological component that combines representational, interpretive, 

performing skills, the ability to express its own understanding of textual senses, 

their expedient interpretation.  The article outlines the prospects for further 
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research with a focus on the orientiation towards the elaboration of a criterial 

apparatus aimed to establish the level of developed artistic and hermeneutic 

competency of students – future music or choreography teachers. 

Key words: interpretation, perception, comprehension, expression, 

perceptual component, cognitive component, praxeological component. 

 

Формування герменевтичних умінь майбутнього викладача музики та 

хореографії постає як важливе завдання сучасної педагогіки вищої школи, з 

яким пов’язано вирішення актуальних питань щодо оснащення методичним 

арсеналом герменевтичної інтерпретації майбутніх фахівців. Художньо-

герменевтичну компетентність майбутніх викладачів музики та хореографії 

ми розглядаємо як необхідну інтегральну характеристику фахової 

підготовки майбутнього викладача, відповідну кваліфікаційним вимогам до 

викладача. 

Компетентний викладач музики чи хореографії має володіти 

навиками сприйняття, розуміння й вираження різноманітних смислових 

аспектів змісту художнього тексту різних видів мистецтва на 

інтелектуальному, емоційному, експресивному, етичному та духовному 

рівнях, втілюючи у власному варіанті вербальної інтерпретації 

загальнолюдські цінності, норми й ідеали. Ці позиції видаються такими, що 

ґрунтуються на герменевтичних традиціях і походять від основних ідей 

герменевтики як учення про інтерпретацію.  

Серед спеціально-фахових якостей викладача музики чи хореографії, 

необхідних для кваліфікованого виконання фахової діяльності, найбільш 

суттєвим є здатність до художньо-герменевтичного опрацьовування творів 

мистецтва, тобто, здатність до їх інтерпретації вербальною мовою та мовами 

видів мистецтва (вербальна та виконавська інтерпретація). Підґрунтям тут 

виступають природні здібності, що зумовлені процесами перцептивної та 

когнітивної систем людини, такі як: 

– перцептивні загальні здібності сприйняття будь-яких якостей 

предметів і явищ: фізичних (форма, розмір, колір, звук, тощо), емоційно-

експресивних (почуття, емоції, настрій, тощо), кінетичних (рух, темп, ритм), 

тактильних, тощо; 

– когнітивні загальні здібності – розуміння, увага, уявлення; 

– праксеологічні здібності – рухові, звукові, інтелектуальні, 

діяльнісні.   

Для нас важливо, що природні здібності людини можна розвивати та 

удосконалювати. З одного боку, ці процеси може реалізувати тільки сама 

людина в ході придбання відповідного досвіду. Але, з іншого боку, для 

прискорення процесів розвитку та удосконалення здібностей використовують 

навчання. В ході навчання людина здобуває конкретні знання 

(інтелектуальні, психічні, практичні, тощо), які є основою для формування 

відповідних вмінь та навичок цілеспрямованій галузі людської діяльності.   
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Тобто, під час розвитку здібностей студентів до сприйняття, 

розуміння, вираження, удосконалюються перцептивні, когнітивні, 

праксеологічні вміння та досвід вербальної і виконавської інтерпретації, які 

в свою чергу, формують спеціально-фахову художньо-герменевтичну 

компетентність майбутніх викладачів музики чи хореографії. 

Між тим, формування перцептивних, когнітивних, праксеологічних 

умінь зумовлено рядом факторів та умов, які сприяють їх якісній прояві у 

викладацькій практиці. Ці якості потребують розвідок та пояснень з метою 

розробки методики формування означених вмінь. 

Наприкінці ХХ ст. у мистецькій педагогіці спостерігається зростання 

інтересу до проблеми художньо-герменевтичної компетентності викладача. 

Науковці зазначають, що принципового значення набуває пошук 

особистісно значущих смислів художніх творів, співзвучних власному 

духовному світу особистості, її художньо-естетичному досвіду, у зв’язку з 

чим, замість традиційного аналізу творів мистецтва необхідно ввести в 

педагогічну практику герменевтичні методи інтерпретаційного освоєння 

творів мистецтва (Л. Масол, Н. Миропольська). Актуальними стають 

питання інтерпретації художніх творів (Г. Падалка, О. Рудницька, С. Шип, 

О. Щолокова), що вимагає від учителя особливих навичок і герменевтичних 

педагогічних умінь (А. Линенко, І. Левицька, Пан На). Обґрунтуванню 

необхідності застосування герменевтичних методів в педагогіці присвячено 

роботи, в яких визначаються методологічні та теоретичні основи 

педагогічної герменевтики (В. Загвязінський, А. Закірова, В. Краєвський). 

Вивчається художньо-ментальний досвід в проекції культурологічної 

підготовки вчителя мистецьких дисциплін та художньо-педагогічна 

ментальність як чинник формування фахових якостей майбутніх викладачів 

(О. Реброва, О. Щолокова). У сучасних наукових розробках досліджуються: 

проблема формування компетентностей майбутніх викладачів мистецьких 

дисциплін (О. Олексюк, С. Федоренко, А. Форостян), питання художньо-

естетичної підготовки майбутніх викладачів (О. Музика, О. Полатайко); 

науково обґрунтовуються методологічні підходи до фахової підготовки 

викладачів мистецьких дисциплін, розробляються шляхи оптимізації 

теоретичного та праксеологічного компонентів у фаховій діяльності 

(О. Єременко, Є. Проворова); досліджують педагогічні засади формування 

готовності до професійної діяльності майбутніх викладачів мистецьких 

дисциплін (І. Гнатишин, О. Просіна, О. Шикирінська); розробляються 

інноваційні та інтеграційні форми і методи організації процесу художньої 

освіти учнівської молоді засобами мистецтва (М. Кір’ян, С. Лавріненко, 

Ж. Сироткіна). Сучасні дослідники розглядають герменевтичне розуміння 

художнього твору як інноваційний ресурс модернізації вищої мистецької 

освіти, визначають структуру фахових герменевтичних умінь, до якої 

входять інтерпретаційні вміння (С. Кожушко, Д. Лісун, М. Ткач).  

Аналіз наукових досліджень засвідчує, що попри існуючі на 
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сьогоднішній день наукові дослідження з питань герменевтично-

інтерпретаційної діяльності викладачів поняття герменевтична 

компетентність викладача музики та хореографії, на наш погляд, є 

недостатньо вивченим. Для наукової рефлексії поняття «художньо-

герменевтична компетентність майбутніх викладачів музики та 

хореографії» та його екстраполяції стосовно підготовки магістрів музичного 

мистецтва і хореографії важливим є уточнення сутності феномену 

художньо-герменевтична компетентність, та визначення його компонентної 

структури. Остання дозволяє більш ґрунтовно підійти до вибору 

методологічних підходів, педагогічних принципів та умов формування 

художньо-герменевтичної компетентності магістрів музичного мистецтва і 

хореографії. 

У зв’язку з чим, метою нашого дослідження на даному етапі є 

визначення узагальнених і ґрунтовних компонентів художньо-герменевтичної 

компетентності викладачів музики та хореографії.   

Одним із головних аспектів фахової діяльності викладача музики чи 

хореографії є робота з художніми текстами. Отже, для здійснення 

ефективної підготовки фахівців до майбутньої педагогічної діяльності 

важливими є удосконалення спеціально-фахових знань, вмінь, навичок, які 

формують здатність до художньо-герменевтичного опрацьовування 

художніх текстів, мова яких не завжди є цілком зрозумілою для студентів. 

Тобто, для компетентного викладача музики чи хореографії вкрай необхідні 

навики цілеспрямованого сприйняття, адекватного декодування та 

ідентифікації інформації закладеної у художніх текстах, вміння розкривати 

смисли художнього тексту у навчально-виховальному аспекті, 

репрезентувати їх у вигляді педагогічної інтерпретації.    

Художньо-герменевтичне опрацьовування художнього тексту з боку 

викладача музики чи хореографії допомагає студентам яскравіше уявити 

художній образ твору, зрозуміти специфіку мистецтва, сприяє розвитку 

почуття прекрасного, посиленню морального, естетичного та емоційного 

впливу мистецтва, прищеплює навички сприйняття, що поєднується з 

розумінням. Студенти, у свою чергу, виконуючи певні завдання з 

герменевтичного пошуку смислів наданих художніх текстів та їх 

інтерпретації, досягають більш глибокого усвідомлення форми та змісту 

художнього твору [6, с. 37]. Розуміння студентами специфіки художньо-

герменевтичного опрацьовування художнього тексту, пізнання його смислів 

та значень, наявність навичок їх пошуку, є базовими для фахової 

компетентності майбутніх викладачів музики та хореографії. 

Наявні позиції свідчать про важливість формування в процесі фахової 

підготовки майбутніх викладачів музики та хореографії такої інтегративної 

якості, як художньо-герменевтична компетентність.  

Суттєво, що художньо-герменевтична компетентність майбутніх 

викладачів музики та хореографії реалізується та висвітлюється в процесі 
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інтерпретаційної діяльності (вербальної чи виконавської). Останню ми 

характеризуємо як синкретичну єдність психічних дій – сприйняття, 

розуміння, вираження. Для нас важливо, що у психолого-педагогічних 

дослідженнях ці поняття є суттєвими компонентами цілісного мисленого 

процесу освоєння дійсності особистістю, і трактуються науковцями як 

ґрунтовні процеси для багатьох векторів людської діяльності, таких як 

обмін знаннями, досвідом, вміннями, навичками, емоціями, цінностями, 

ідеалами, традиціями. Їх функціонування зумовлене особливостями роботи 

головного мозку та перцептивної системи людини [3].  

Керуючись основними положеннями герменевтики про текст, смисли 

текстів, їх розуміння та тлумачення, ми визначаємо інтерпретацію головним 

методом опрацьовування текстів. Ключові етапи інтерпретаційного процесу – 

сприйняття, розуміння, вираження ми характеризуємо як перцептивні, 

когнітивні, праксеологічні вміння та навички реципієнта. 

У ході експериментального спостереження нами виявлено залежність 

деяких психічних характеристик студента (багаторівневість сприйняття, 

багатовекторність мислення, художньо-педагогічна спрямованість мовлення, 

вмотивованість художнього спілкування, сформованість ціннісних орієнтацій, 

особистісне ставлення до художнього твору, тощо) від впровадження 

спеціальних методів удосконалення художньо-герменевтичних умінь. 

Тобто, ми відзначуємо детермінованість рівня сформованості 

перцептивних, когнітивних та праксеологічних знань, вмінь та навичок від 

застосування цілеспрямованих методів навчання. Наявні позиції 

дозволяють нам визначити перцептивний, когнітивний, праксеологічний 

компоненти як змінні структурні компоненти художньо-герменевтичної 

компетентності майбутніх викладачів музики та хореографії.   

Завдяки визначеним компонентам є можливість формувати й 

удосконалювати художньо-герменевтичні вміння та навички студента, такі 

як, інтуїтивне осягнення контекстуальних значень, емпатійне занурення у 

вірогідні змістовні смисли, розуміння природи багатоаспектних сенсів 

тексту, встановлення контекстуальних взаємозв’язків його елементів, 

адекватне розуміння смислів текстів, доцільне тлумачення тощо. 

Перцептивний компонент. Науковці трактують поняття «перцепція» 

не тільки як сприймання фізичних властивостей художнього тексту, але і 

його внутрішніх характеристик, закладених автором чи виконавцем у зміст 

(власних намірів, думок, здібностей, емоцій, установок та інше). У 

психології сприйняття визначається як перший і обов’язковий етап будь-

якого пізнавального процесу. Філософи визначують перцепцію як 

особливий вид внутрішньої діяльності, спрямованої на процес 

категоризації, у ході якої людина класифікує одержані сенсорні сигнали для 

забезпечення зворотнього зв’язку із зовнішнім предметом [1]. В мистецькій 

педагогіці цей феномен відзначують найважливішим внутрішнім рушієм 

самого існування, історичного розвитку та соціально-значущого впливу 
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мистецтва [5, с. 89]. 

Нам імпонують погляди науковців, що до розуміння художньо-

цінного у тексті, яке зумовлено не стільки самим текстом, скільки духовним 

потенціалом реципієнта, його здатністю «розпалити» у собі схвилювання та 

безмежну чуттєвість. Насолода силою, багатством, широтою, інтенсивністю 

свого внутрішнього життя, до якого заохочує художній твір і є, на думку 

філософів, головним результатом художнього сприйняття [4]. 

Таким чином, перцептивні вміння ми трактуємо як вмотивовані дії 

реципієнта спрямовані на сприйняття мовних знаків і засобів виразності 

художнього тексту, з метою реконструювання та репрезентації змістовних 

смислів. Під час такої роботи в реципієнта створюються уявлення про 

формальне вираження мистецького творіння, емоційно-чуттєві характеристики 

його форми, про світоглядні, ціннісні орієнтації суспільства та самобутність 

культури, які передано автором через змістовні смисли твору.  

На наш погляд, перцептивний компонент, як комплекс методичних 

розробок, забезпечує розвиток навичок освоєння текстів та ґрунтується на 

суб’єктивному досвіді, знаннях, уявленнях особистості. Очікуваним 

результатом процесу удосконалення перцептивних навичок ми визначуємо  

удосконалення сприйнятливості реципієнта до художніх засобів виразності, 

піднесення рівню його емоційної чуйності, естетичної культури.  

Когнітивний компонент. Розуміння є внутрішньою основою і метою 

сприйняття. Науковці трактують розуміння (греч. synesis, лат. іntellectus) як 

універсальну операцію мислення, яка спрямована на освоєння нового змісту 

та включення його в існуючу систему знань, ідей та уявлень; результат 

сприйняття смислового аспекту мовного повідомлення; загальну здатність 

індивіду до пізнання, яка поєднує пізнавальні здібності – відчуття, 

сприйняття, пам’ять, уяву, мислення [2]. 

Ефективність розумового осягнення смислами тексту залежить від 

багатьох чинників. Розуміння починається завжди з контакту, тобто 

спостереження і сприймання тих якостей і рис, які спонукають інтерес до 

інформації, що потрібно усвідомити. Зацікавленість художнім текстом є 

мірою його інформативності, оригінальності, значущості для реципієнта. 

Категорія розуміння доволі широко використовується у наукових працях та 

трактується як здібність осягати смисл і значення  тексту та одержаний 

завдяки цьому результат.   

У психології розуміння визначується як когнітивний процес, 

зумовлений базовими здібностями мозку. Психологи виділяють 5 груп 

базових мета процедур: 

– контроль – подавляє іррелевантні (другорядні, несуттєві) 

асоціації; 

– аналогія – дозволяє виявити знання, які втілені в інші 

концептуальні контексти знання; 

– рекурсія – «накладання» репрезентацій одне на одного, тобто 
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здатність до аналізу даності з перспектив іншої людини; 

– варіювання – перешкоджання повторам, пошук будь-яких, хоча б 

поверхневих змін в послідовності мислей та дій; 

– поєднання – провокується незвичним поєднанням зіставлених 

змістів [3]. 

У сучасних наукових розробках здатність до розумового сприйняття і 

переробки зовнішньої інформації зумовлюється когнітивною системою 

особистості. В наукових джерелах когнітивна система (від лат. cognitio, 

«пізнання, вивчення, усвідомлення») визначується як складна структура 

свідомості індивіду, що сформована в процесі становлення його 

особистісних характеристик. Фактори формування системи – навчання, 

виховання, інтелектуальний, психічний та емоційний розвиток особистості. 

Для мистецької педагогіки проблема розуміння – найважливіша 

складова процесу навчання, яка в контексті навчальної діяльності виступає 

насамперед як проникнення до суті того чи іншого явища. Герменевтика 

висвітлює цю специфічну процедуру проникнення в іншу свідомість, через 

зовнішньо-знакове вираження. В процесі розуміння, відбувається розкриття 

значень знаків, які передаються однією свідомістю та сприймаються іншою 

свідомістю в ході їх зовнішнього вираження (мовними знаками, символами, 

жестами, звуками, тощо). Теоретик герменевтики В. Дільтей обумовлює 

можливість процедури розуміння здатністю будь-якої свідомості проникати 

в іншу свідомість опосередковано, завдяки творчому процесу зовнішнього 

вираження.  

На наш погляд, мета розуміння міститься в особистісно- 

інтелектуальному осягненні смислів тексту та їх експлікації через 

визначення потенційних, імпліцитних, контекстуальних концептів. Концепт 

трактується  як змістовне навантаження мовного знака, смислове значення 

поняття, що закріплені культурною традицією, суспільним світоглядом, 

суб’єктивним осмисленням. Формою мовної експлікації концепту є текст. 

Таким чином, розуміння можна визначити як акт інтелектуального 

осягнення смислів, абстрактних концепцій, зумовлений досвідом та 

потенційними можливостями власних розумових здібностей індивіду. 

У процесі спеціально організованої інтелектуальної діяльності, 

осмислення та вирішення навчальних завдань відбувається розвиток та 

удосконалення когнітивних навичок. Але для нас суттєво те, що останні 

розкриваються під час інтерпретаційного вираження власного розуміння 

учбового матеріалу, в ході тлумачення смислів та значень змістовних 

елементів тексту. Першорядні характеристики художнього тексту – 

комунікативна спрямованість, когнітивна природа, когерентність усіх 

елементів та принципова неоднозначність текстових смислів, визначують 

векторність аналітично-інтерпретаційних дій.   

Інтерпретація своєю метою має осмислення тексту, і результатом 

такої роботи також є текст, але зовсім інший текст, у якому виражено 
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суб’єктивні почуття та думки реципієнта. Тобто, перед студентом постає 

досить складне завдання, знайти адекватні засоби, які ґрунтуються на 

особистісних поглядах, ціннісних уявленнях, естетичних пріоритетах, для 

створення нового тексту-вираження власних почуттів та думок с приводу 

осягнутих смислів даного  художнього твору. У цьому сенсі вираження 

постає як особливе дискурсивне творіння, у якому репрезентуються 

усвідомлені реципієнтом змістовні смисли художнього тексту. Вираження 

може бути викладене не тільки вербальною мовою, втім і мовою та засобами 

будь-якого виду мистецтва. 

Таким чином, з одного боку, вираження виступає як результат 

сприйняття та розуміння художньо-естетичних смислів, викладений у 

вигляді тексту, з іншого – це дія спрямована на застосування своїх знань та 

реалізацію наявних вмінь та навичок під час практичної діяльності. Саме 

відношення між поняттями сприйняття, розуміння та вираження зумовлює 

педагогічний інтерес до останнього. 

Праксеологічний компонент. Праксис ‒ когнітивна функція, що 

відповідає за формування, удосконалення та автоматизацію вмінь і навичок, 

здібність включати їх у власну діяльність. Тобто, праксеологічний компонент 

пов’язаний із практичним застосуванням результатів перцептивно-

когнітивної діяльності, через вираження вербально, або мовою того чи 

іншого мистецтва особистісно-реконструйованих смислів художнього 

тексту.  

Праксеологія (від грец. рraktikos – діяльність) – галузь філософії, що 

вивчає людську діяльність як особливий спосіб буття індивіду та 

суспільства в цілому [2]. Ця наука розкриває значення людської діяльності 

як засобу соціалізації особистості через освоєння та реалізацію накопичених 

суспільством досвіду, цінностей, норм. Праксеологічний підхід окреслює 

галузь наукових розробок, що досліджують загальні методи й умови 

ефективної та плодотворної діяльності людини. Для нас представляє інтерес 

той аспект праксеології який висвічує одну з найскладніших проблем 

філософії – специфіку людської діяльності у її зв’язку з культурою. Це 

вчення про діяльність дозволяє глибше зрозуміти суть людського буття 

через ракурс самореалізації особистості, її практичні навички побудови 

особистісних і суспільних зв’язків і відносин на духовному та 

матеріальному рівнях. Багатовекторність людської діяльності характеризує 

її як універсальну форму відношення людини до світу, соціуму, інших 

людей і до себе, як засіб забезпечення будь-яких потреб особистості та 

суспільства. 

Праксеологія, як вчення про організацію та управління людською 

діяльністю (з метою оптимізації та покращення її ефективності), спрямовує 

нашу увагу на перспективні шляхи пошуку результативних засобів та 

прийомів формування праксиологічних вмінь та навичок.  

Наша мета – на ґрунті загальних положень цієї філософської 
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дисципліни виявити та сформулювати методичні принципи формування 

праксеологічного компоненту художньо-герменевтичної компетентності 

студентів.  

Таким чином, на наш погляд, саме перцептивний, когнітивний, 

праксеологічний компоненти є узагальненими, вагомими компонентами 

герменевтичної компетентності майбутніх викладачів музики чи 

хореографії. Для нас важливо, що під час інтерпретаційного процесу 

визначені компоненти художньо-герменевтичної компетентності майбутніх 

викладачів музики та хореографії функціонують в інтеграційних, а деколи, 

синкретичних зв’язках, але їх можна умовно виділяти та досліджувати.  

Охарактеризовані ключові компоненти спрямовують подальші наші 

розвідки до розробки критеріального апарату з метою встановлення рівню 

сформованості художньо-герменевтичної компетентності у студентів – 

майбутніх викладачів музики чи хореографії. Напрямки застосування 

визначених компонентів знаходяться в комунікаційній, культурологічній, 

суб’єктно-особистісній, мотиваційно-діяльнісній та інших сферах 

педагогічно-інтерпретаційної діяльності. Ці вектори орієнтують наше 

дослідження на визначення педагогічних умов ефективного розвитку 

компонентів художньо-герменевтичної компетентності. 
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Хуан Ханьцзе 

 

ДІАГНОСТУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

МУЗИКИ ДО СЦЕНІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

У статті розглянуто методичні підстави для діагностування 

готовності майбутнього вчителя музики до сценічного партнерства в 

ансамблевому виконавстві. Подається визначення та висвітлюється 

структура феномену. Виокремлюються компоненти готовності – 

аксіологічний, когнітивно-рефлексивний, діяльнісно-операційний, мотиваційно- 

вольовий, комунікативний. Відповідно до компонентної структури 

обґрунтовуються критерії (ціннісно-мотиваційний когнітивно-креативний 

операційно-вольовий, рефлексивний) та показники. Прогнозуються 

гіпотетичні рівні готовності до сценічного партнерства у студентів-

музикантів. 

Ключові слова: готовність до сценічного партнерства, ансамблеве 

виконавство, майбутній учитель музики, критерії та показники 

готовності до сценічного партнерства, гіпотетичні рівні готовності 

студента-музиканта до сценічного партнерства. 

 

Рассмотрены методические основания диагностирования 

готовности будущего учителя музыки к сценическому партнерству в 

ансамблевом исполнительстве. Предложено определение и компоненты 

готовности – аксиологический, когнитивно-рефлексивный, деятельностно-

операционный, мотивационно-волевой и коммуникативный как интегральный. 

Обоснованы критерии (ценностно-мотивационный, когнитивно-креативный, 

операционно-волевой, рефлексивный) и показатели. Спрогнозированы 

гипотетические уровни готовности студента-музыканта к сценическому 

партнерству. 

Ключевые слова: готовность к сценическому партнерству, 

ансамблевое исполнительство, будущий учитель музыки, критерии и 

показатели готовности к сценическому партнерству, гипотетические 

уровни готовности студента-музыканта к сценическому партнерству.  
 

The article describes the methodological basis for diagnosing of readiness 

for scenic partnership of the future music teacher within the framework of 

ensemble performance. The definition of readiness for scenic partnership based 

on dialogue is proposed in this article, and such readiness is specified in terms of 

scenic performance of the musician and the preparation for scenic permormance. 

The structure of this phenomenon is described. The readiness , which is being 

studied, is analyzed as integral personal and professional qualities. The following 

components of readiness are singled out: axiological, cognitive-reflexive, 
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activity-operational, motivational-volitional and communicative components as 

the integral one. The following criteria and indicators are grounded according to 

the component structure: value-motivational, cognitive-creative, operational-

volitional, reflexive. The hypothetical levels of readiness of a music student for 

scenic partnership are predicted. 

Key words: readiness for scenic partnership, ensemble performance, future 

music teacher, criteria and indicators of readiness for scenic partnership, 

hypothetical levels of the music student’s readiness for scenic partnership.  

 

Підготовка фахівця будь-якої сфери діяльності, тим більше підготовка 

вчителя, передбачає розвиток у нього здатності до діалогу як універсальної 

категорії людського буття (за визначенням М. Бахтіна [1], згідно ідей школи 

діалогу культур В. Біблера [2]). В контексті мистецької освіти, особливо 

стосовно виконавських мистецтв (щодо музикантів, акторів, танцівників), 

чинником, що засвідчує сформованість такої здатності як особистісної і 

професійної якості є сценічне партнерство. Для майбутнього вчителя 

музики професійний складник здатності до діалогу стосується і сценічної 

творчості студента-музиканта, і умінь діалогічного спілкування з учнями, 

батьками, колегами. У такий спосіб, формування готовності до сценічного 

партнерства як якості музиканта-виконавця неминуче транспонується у 

педагогічну діяльність і акумулюється в особистісних якостях фахівця. 

Значущість діалогу в сучасних соціокультурних реаліях зумовлює 

актуальність сценічного партнерства в підготовці педагогів-музикантів. 

Професійна підготовка майбутнього вчителя музики різноаспектно 

розглядається у психолого-педагогічних джерелах (Н. Гуральник, І. Зязюн, 

А. Козир, Г. Падалка, О. Реброва, В. Федоришин, В. Черкасов, 

О. Щолокова). Різні грані фахової підготовки майбутнього вчителя музики 

є предметом аналізу вчених Китаю (Вей Чунг, Уань Юань, У Іфан, Ху 

Маньлі, Цой Сяо Юй,, Чен Дін, Чжан Яньфен). У тому числі, в центрі уваги 

постала сценічна творчість студента-музиканта в контексті майбутньої 

педагогічної діяльності (Л. Бочкарьов, Люй Цзін, Д. Юник, Ю. Цагарелі).  

Феномен сценічного партнерства вивчається стосовно творчості 

драматичного актора (Г. Крісті, Люй Янь, Лю Лю, В. Топорков). Такий 

важливий складник професіоналізму педагога-музиканта, як здатність до 

партнерства, що є необхідним для вмінь учителя встановлювати суб’єкт-

суб’єктні взаємини, вести діалог, залишається мало дослідженим. Потужний 

потенціал для формування цієї якості у вчителя музики містить сценічний 

виступ, передусім ансамблеве виконавство, що як художній феномен не 

може реалізуватися поза розвитком готовності до сценічного партнерства.  

Метою статті є окреслення структури феномену сценічного 

партнерства як професійної якості майбутнього вчителя музики, що 

спрямовує діагностування у студента-музиканта готовності до нього. 

В обґрунтуванні діагностувальної процедури готовності до 
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сценічного партнерства застосовано методи прогнозування на підставі 

теоретичного узагальнення сутності ключових понять – сценічного 

партнерства і готовності майбутнього вчителя музики до сценічного 

партнерства. 

Сценічне партнерство, в основі якого діалог, є багатоскладовим: це 

одночасно спілкування з партнерами на сценічному майданчику, 

спілкування з глядачами, з колегами, що перебувають за лаштунками, з 

великою кількістю об’єктів, які несподівано можуть привернути до себе 

увагу виконавця і вимагати миттєвої реакції. Це спілкування у творчому 

колективі і за його межами (в соціумі) [4, с. 128]. Підготовка майбутнього 

вчителя музики не мислиться поза його виконавською діяльністю. Разом з 

тим, виконавство невід’ємне від сценічної практики, а музичний образ 

розгортається в оприлюдненні творів на публіці, у сценічному виступі [3].  

Сценічне партнерство пов’язано з ансамблевим виконавством, що 

акумулює професійно необхідні комунікативні вміння вчителя музики, 

оскільки музичне ансамблеве виконавство невід’ємне від сценічного 

партнерства як взаємодії музикантів, що є партнерами у створенні 

виконавської інтерпретації музичного художнього образу. 

Таким чином, сценічне партнерство є низкою багатогранних зв’язків 

між партнерами – суб’єктами творчого процесу, які реалізуються у спільно 

знайденому балансі інтерпретаційних рішень у художньому образі, що 

беззастережно приймається кожним з виконавців – учасників ансамблю як 

особистісна і мистецька цінність, сформована на основі розвиненості у них 

особистісної і художньої емпатії та здатності рефлексії, й цілісно 

презентується зі сцени глядачу-слухачу. Отже, готовність до сценічного 

партнерства постає як інтегративна багатокомпонентна якість музиканта – 

ансамблевого виконавця, що базується на взаємодії особистісних якостей 

його емоційної, пізнавальної, діяльнісної сфер на підґрунті розвиненої 

здатності міжособистісної і художньої комунікації; охоплює його ціннісні 

орієнтації у сфері музичного мистецтва загалом і у сфері ансамблевого 

виконавства зокрема; вмотивованість до творчої взаємодії учасників 

ансамблевого колективу у процесі художнього пізнання музичного твору та 

створення виконавської інтерпретації музичного образу на етапах 

підготовки до виступу, під час виступу та рефлексії його художнього 

результату після оприлюднення інтерпретації на публіці; вольову 

націленість на якнайповнішу реалізацію спільного задуму та індивідуальну 

творчу самореалізацію на основі досвіду виконавської діяльності та 

необхідних для цього системи знань та виконавських умінь [5]. 

Це дає підстави виокремити компоненти структури готовності: 

аксіологічний (задіяність емоційної сфери як основи для формування 

цінностей, зокрема стосовно ансамблевого виконавства, відповідного 

репертуару і взаємин партнерів у спільному пошуку інтерпретаційних 

художніх рішень), когнітивно-рефлексивний (художнє пізнання, набуття 
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необхідних для ансамблевого музикування знань й усвідомленість сутності 

художньої та особистісної комунікації), діяльнісно-операційний 

(виконавські уміння, способи комунікації), мотиваційно-вольовий 

(вмотивованість до ансамблевого музикування та діалогу з партнерами), 

комунікативний (як інтегральний стосовно решти компонентів, що 

зумовлюється проекцією досягнень майбутнього вчителя музики у 

концертній практиці безпосередньо у площину його майбутньої діяльності 

з навчання учнів музичного мистецтва і підкреслює у змісті кожного із 

компонентів професійно-педагогічний аспект)  

Обґрунтування діагностувальної процедури готовності до сценічного 

партнерства як цілісного феномену припускає  гнучкий зв’язок компонентів 

і критеріїв: кожен з компонентів конкретизується в кількох критеріях, як і 

кожен критерій розкриває зміст одного чи кількох компонентів структури. 

У такий спосіб, критеріями готовності майбутнього вчителя музики до 

сценічного партнерства в ансамблевому музикуванні є: ціннісно-

мотиваційний (емоційна сфера особистості, художня емпатія та ціннісні 

орієнтації); когнітивно-креативний (пізнавально-творча сфера особистості, 

спроектована у площину ансамблевого репертуару та виконавства);  

операційно-вольовий (практично-діяльнісна сфера особистості); 

рефлексивний (художньо-естетична свідомість особистості майбутнього 

вчителя, що є інтегральною стосовно решти проявів). Подібно до того, що 

комунікативний компонент структури  присутній в усіх її складниках, так і 

комунікативний аспект готовності присутній у змісті кожного критерію. 

Отже, готовність майбутнього вчителя музики до сценічного 

партнерства за кожним з критеріїв визначаємо за відповідними 

показниками: до ціннісно-мотиваційного критерію: ініціативність щодо 

музично-інтерпретаційної діяльності в ансамблевому виконавстві та 

сценічному виступі; усвідомлення цінності діалогу як прийняття думки 

іншого стосовно музичного твору та плану виконавської інтерпретації у 

поєднанні із самостійністю художнього мислення; до когнітивно-

креативного критерію: обізнаність в ансамблевому репертуарі та визначних 

інтерпретаціях; уявлення щодо специфіки і вимог ансамблевого 

виконавства; володіння відповідним тезаурусом; продукування та 

обґрунтованість нестандартних інтерпретаційних ідей; до операційно-

вольового критерію: досвід ансамблевого виконавства; технічна 

майстерність; навички освоєння текстової партитури; сценічний 

самоконтроль; до рефлексивного критерію: розвиненість саморефлексії 

щодо інтерпретації як спільно створеного художнього образу та власних 

досягнень у сценічному виступі; вміння вибудовувати лінію 

самовдосконалення. 

Структура, зміст критеріїв та показників готовності до сценічного 

партнерства в ансамблевому виконавстві дозволяють спрогнозувати 

гіпотетичні рівні такої готовності у майбутніх учителів, які слугуватимуть 
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орієнтиром для виявлення у них динаміки формування цієї якості у 

фаховому становленні, – продуктивно-творчий (високий), ситуативно-

творчий (середній) та елементарно-репродуктивний (початковий).  

Схарактеризуємо зміст продуктивно-творчого рівня, якого можемо 

прагнути в підготовці студентів-музикантів як майбутніх педагогів. Так, 

передбачаємо, що особи з продуктивно-творчим (високим) рівнем 

готовності до сценічного партнерства активно націлені на пізнання творів, 

які заплановано для виконання на сцені; пропонують власні інтерпретаційні 

рішення, висловлюючи обґрунтовану й емоційно забарвлену думку, яка 

спирається на знання музичного матеріалу, теорії та історії музики. Такі 

виконавці вміють встановлювати зв’язки між мистецькими явищами, в тому 

числі між видами мистецтва, виразні засоби яких можуть 

використовуватися у створенні цілісного сценічного образу (наприклад, у 

вокально-ансамблевому виконавстві). Вмотивованість до ансамблевого 

виконавства і готовність до партнерських взаємин засвідчується тим, що 

студенти-музиканти із продуктивно-творчим рівнем готовності завжди 

ініціативні у пошуках можливостей презентації досягнень на сцені, 

дістаючи задоволення від спілкування і з партнерами, і з аудиторією. Вони 

здатні оцінити свій вплив на аудиторію під час і після виступу, 

демонструючи адекватність самооцінки; уміють розрізняти критику і 

«критиканство; намагаються спрямувати самооцінювання на вдосконалення 

виконання в подальших виступах; самостійно визначають помилки і 

способи їх подолання. Майбутні педагоги-музиканти з продуктивно-

творчим рівнем готовності до сценічного партнерства, безумовно, 

володіють широкими знаннями репертуару, які постійно поповнюють (під 

час відвідування концертів, через Інтернет, у читанні з аркушу нотних 

текстів, порівнюючи інтерпретації), виявляють емоційність сприймання і 

знання стильових особливостей творів; зацікавлено обговорюють 

інтерпретації з партнерами, а за незгоди з думкою партнера толерантно 

доводять свою позицію. Як правило, такі особистості виявляють 

неординарність художнього мислення, загальну ерудицію, артистизм у 

поєднанні з фаховими знаннями, чим здатні емоційно вплинути на 

партнерів. Зрозуміло, що досвід ансамблевих виступів у них накопичується 

планомірно і є різноманітним, осмислено відпрацьовуються виконавські 

ансамблеві навички і техніка виконання загалом, яка свідомо 

підпорядковується втіленню художнього задуму. Важливим для досягнення 

продуктивно творчого рівня готовності до сценічного партнерства є 

здатність до сценічного самоконтролю: уміння вольовими зусиллями 

скоригувати виступ, не втрачати самовладання тощо. Виступ на сцені таких 

виконавців проходить без істотних «втрат» (художніх, технічних), оскільки 

вони вміють долати сценічне хвилювання, яке не буває деструктивним, а 

сценічний самоконтроль спрямовується як на виступ ансамблю, так і на 

власну роль у ньому, супроводжується невербальним діалогом. 
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Приймаючи як орієнтир запропонований зміст гіпотетично 

визначеного продуктивно-творчого (високого) рівня готовності 

майбутнього вчителя музики до сценічного партнерства, можемо окреслити 

й орієнтири для діагностування більш низьких рівнів. 

Так, зміст ситуативно-творчого (середнього) рівня акцентує фактор 

ситуативності, наприклад щодо націленості на участь в ансамблях, що може 

залежати від інтересу до конкретного музичного матеріалу, необхідності 

розв’язувати навчальні завдання. Досвід частіше поповнюється завдяки 

зовнішнім спонукам (завдання, рекомендації педагога, соромно не знати те, 

що знають інші тощо), тому власна думка не завжди сформована, хоча часто 

особи з таким рівнем готовності намагаються дізнатися думку інших і все ж 

таки сформувати власну. Можемо прогнозувати, що студенти-музиканти із 

ситуативно-творчим рівнем готовності вміють толерантно вислухати думку 

партнера по ансамблю щодо інтерпретації твору, хоча бувають категоричні 

в судженнях, або – навпаки, виявляють байдужість, при тому що не проти 

вивчати твір); внаслідок цього нестандартні рішення породжуються рідко. 

Однак, володіючи високою відповідальністю, такі особи можуть сумлінно 

працювати; здатні до сценічного самоконтролю і вольового коригування 

виступу за умови добре вивченого тексту; виступ на сцені, як правило, 

проходить «без втрат», оскільки вміють долати сценічне хвилювання, яке, 

зазвичай, не буває деструктивним; втім дуже важливою є потреба відчувати 

«плече» партнера.  

Особи з елементарно-репродуктивним (початковим) рівнем 

готовності до сценічного партнерства характеризуються ситуативною 

активністю щодо вокально-ансамблевого виконавства, яка залежить від 

матеріалу, визначається необхідністю виконувати навчальні завдання. 

Ініціативність щодо власних варіантів інтерпретацій виявляється рідко, хоча 

до завдань викладачів ставлення може бути уважним; пропозиції можуть 

вносити вже на етапі вивченого тексту або якщо вони стимульовані 

зовнішніми чинниками (отримання оцінки); складний для опанування 

матеріал найчастіше знижує бажання пошуку, натомість спрямовує на 

репродукування показів викладачів, наслідування інтерпретацій інших. 

Однак, такі особи можуть демонструвати міцні знання музичного матеріалу, 

щоправда з низькою емоційністю його опанування; знання з теорії та історії 

музичного мистецтва іноді «відірвані» від практики, заучуються; студенти з 

таким рівнем готовності до сценічного партнерства неохоче беруть участь 

(навіть уникають) у сценічних презентаціях досягнень поза навчальною 

необхідністю. Знання ансамблевого репертуару переважно формальне, 

обмежується навчальним обов’язком або дією зовнішніх спонук; увага 

звертається на твори, що подобаються; у трактовках такі студенти-

музиканти здебільшого покладаються на думку інших. Слід відзначити, що, 

на перший погляд, такі особи уміють толерантно вислухати думку партнера 

по ансамблю щодо інтерпретації твору, але часто з’ясовується, що за 
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видимою толерантністю приховується байдужість до результатів; 

нестандартні художні пропозиції від таких осіб – це скоріш виняток, ніж 

правило. Вони здатні до сценічного самоконтролю за умови добре 

вивченого тексту; але виступ на сцені, як правило, проходить із «втратами»; 

перед виступом сильно хвилюються. Оцінюють здобутки і вибудовують 

лінію самовдосконалення за допомогою викладача або партнерів по 

ансамблю.   

Окреслюючи орієнтири для діагностування готовності до сценічного 

партнерства в ансамблевому виконавстві у єдності критеріїв та показників 

зазначимо, що зміст гіпотетичних рівнів слід розглядати як етапи 

поступового професійного зростання майбутнього вчителя музики на 

підґрунті позитивно орієнтованого діагностування, що одночасно розвиває 

здатність саморефлексії, формує установку на долання труднощів. Саме з 

таких позицій мають конкретизуватися методичні орієнтири формування 

зазначеної готовності в навчальній, поза аудиторній діяльності студентів, 

що потребує подальшого обґрунтування педагогічних умов та методів і 

форм їх реалізації. 
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ  

У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ (ФОРТЕПІАННОЇ) ПІДГОТОВКИ 

 

У статті висвітлюються основні принципи, які покладені в основу 

процесу формування концертно-виконавської компетентності іноземних 

студентів магістратури: принцип проблемності відображає дію логіко-

пізнавальних протиріч як рушійної сили розвитку процесу навчання; 

принцип довіри суб’єкту навчання передбачає віру у творчий потенціал 

майбутніх піаністів, довіру до них; принцип самостійної діяльності 

базується на вмінні магістрантів організовувати власну розумову 

діяльність, та в умінні організовувати свою поведінку; принцип 

креативності полягає у створенні оптимальних умов для реалізації 

професійного потенціалу студентів; принцип цілісного сприймання 

музичного твору допомагає студентам у вмінні схоплювати сутність будь-

якого твору, віднаходити в музичній тканині її основні структурні 

принципи і сприймати закладений в нотному тексті зміст як 

високоорганізоване ціле. 

Ключові слова: принципи, концертно-виконавська компетентність, 

іноземні студенти магістратури, фахова підготовка.  

 

В статье освещаются основные принципы, которые положены в 

основу процесса формирования концертно-исполнительской 

компетентности иностранных студентов магистратуры: принцип 

проблемности отражает действие логико-познавательных противоречий 

как движущей силы развития процесса обучения; принцип доверия субъекту 

обучения предполагает веру в творческий потенциал будущих пианистов, 

доверие к ним; принцип самостоятельной деятельности базируется на 

умении магистрантов организовывать собственную умственную 

деятельность, и в умении организовывать свое поведение; принцип 

креативности заключается в создании оптимальных условий для 

реализации профессионального потенциала студентов; принцип 

целостного восприятия музыкального произведения помогает студентам в 

умении схватывать сущность любого произведения, находить в 

музыкальной ткани ее основные структурные принципы и воспринимать 

заложенное в нотном тексте содержание как высокоорганизованное 

целое. 

Ключевые слова: принципы, концертно-исполнительская 

компетентность, иностранные студенты магистратуры, 

профессиональная подготовка. 
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The article highlights the basic principles that form the basis for the process 
of forming the concert-performing competence of foreign students of the master’s 
degree: the problem principle reflects the effect of logical cognitive 
contradictions as the driving force for the development of the learning process; 
The principle of trust in the subject of learning presupposes a belief in the creative 
potential of future pianists, their confidence in them; The principle of independent 
activity is based on the ability of undergraduates to organize their own mental 
activity, and in the ability to organize their behavior; The principle of creativity 
is to create optimal conditions for the realization of the professional potential of 
students; The principle of a holistic perception of a musical work helps students 
to grasp the essence of any work, to find in the musical fabric its basic structural 
principles and to perceive the content contained in the music text as a highly 
organized whole; The principle of dialogization involves the following types of 
dialogical type of interaction: «author – performer», «teacher (performer) - 
student (performer)», «listener-performer». 

Key words: principles, concert-performing competence, foreign master’s 
students, vocational training. 

 
Сьогодні для музичної педагогіки Китаю стає актуальним 

забезпечення ефективного функціонування професійної системи підготовки 
музикантів-виконавців і педагогів по музичному вихованню дітей та 
юнацтва. В даній системі надзвичайно затребуваними є вокальне, 
фортепіанне виконавство, а також виховання майбутніх оркестрантів: 
виконавців на струнних, духових, ударних інструментах. При цьому, зміст 
та якість системи навчання студентів різноманітних навчальних закладів є 
різними. Так, початковий рівень підготовки студентів Шанхайської чи 
Китайської Центральної консерваторій є більш високим, ніж у студентів 
музично-педагогічних факультетів педагогічних вузів. У більшості з них 
контингент студентів має недостатню підготовку, що у значній мірі впливає 
на подальший процес їх професійного навчання. Перш за все це відноситься 
до студентів, які навчаються на першому рівні музичної освіти, в результаті 
закінчення якого вони отримують диплом спеціаліста. Студенти, які 
навчаються на даному етапі, часто не мають достатньо серйозної 
інструментальної підготовки, та низький рівень музичної культури [4]. 

Саме тому, проблема формування концертно-виконавської 
компетентності майбутніх піаністів з КНР у процесі фахової (фортепіанної) 
підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах України є 
актуальною для сучасної педагогіки, теорії і практики музичного навчання 
та виховання. 

Проблема музичного виконавства є предметом розгляду таких 
наукових галузей, як музикознавство, філософія, психологія, педагогіка. 
Так, цьому питанню присвячена низка досліджень відомих науковців у цих 
галузях: В. Басіна, М. Бахтіна, Л. Вигоцького, М. Когана, І. Кона, 
Д. Кирнарської, О. Леонтьєва, В. Мазепи, С. Рубінштейна, М. Степанової та 
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ін. Вагомий внесок у досліджувану проблему зробили музикознавці 
Б. Асаф’єв, Л. Ауер, Л. Баренбойм, А. Годстдінер, Г. Гофман, Є. Гурченко, 
Н. Корихалова, О. Костюк, Б. Мазепа, К. Мартінсен, М. Медушевський, 
В. Назайкінський. Проблема музичного виконавства, концертно-
виконавської компетентності зацікавила науковців й у такій галузі знань, як 
педагогіка, що свідчить про важливість та актуальність даної тематики: 
Г. Нейгауз, С. Смоленський, Б. Яворський та ін. 

Мета статті – висвітлити основоположні принципи, які покладені в 
основу процесу формування концертно-виконавської компетентності 
іноземних студентів магістратури.  

Ефективність підготовки майбутніх виконавців-інструменталістів до 
практичної діяльності в реальних умовах безпосередньо залежить від  
використання певного кола педагогічних принципів у навчально-виховному 
процесі. Як відомо, принципи педагогічного процесу (лат. principium – 
основа, начало) – система основних вимог до навчання і виховання, 
дотримання яких дає змогу ефективно вирішувати проблеми всебічного 
розвитку особистості. Як зазначається в українському педагогічному 
словнику, педагогічні принципи – це вагомі положення, які відображають 
загальні закономірності процесу навчання та виховання і визначають 
вимоги до змісту, організації і методів навчально-виховного впливу. Вони є 
узагальненою системою вимог, які охоплюють усі аспекти зазначеного 
процесу та відображають його результати [2].  

На нашу думку, процес формування концертно-виконавської 
компетентності іноземних студентів магістратури у процесі фахової 
(фортепіанної) підготовки забезпечують наступні принципи: проблемності; 
довіри суб’єкту навчання; самостійної діяльності; креативності; цілісного 
сприймання музичного твору; діалогізації. Розглянемо детальніше кожен з 
них. 

Принцип проблемності. Специфіку і відмінність даного принципу від 
інших принципів навчання ми бачимо в тому, що він не тільки відображає 
дію логіко-пізнавальних протиріч як основи виникнення навчальної 
проблеми і як рушійної сили розвитку процесу навчання, а й визначає 
способи взаємодії діяльностей викладання і навчання, створення 
проблемних ситуацій, постановки і вирішення проблеми [5]. Виходячи з 
зазначеного, основними дидактичними способами реалізації даного 
принципу є створення проблемних ситуацій, постановка і рішення 
навчальних задач. 

Реалізація принципу проблемності у процесі формування концертно-
виконавської компетентності студентів-магістрантів передбачає 
дотримання наступних вимог: при постановці цілей навчання конкретно 
визначити мету розумового розвитку студентів на даному занятті; при 
підготовці занять, структуру змісту навчального матеріалу привести у 
відповідність до вимог принципу проблемності (визначити міру поєднання 
індуктивної і дедуктивної побудови навчального матеріалу, групу опорних 

http://www.voppsy.ru/issues/1984/845/845030.htm#a7
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понять для самостійного засвоєння студентами нових понять і способів дії 
шляхом вирішення навчальної проблеми, визначити основне протиріччя і 
сформулювати проблему тощо); вибір методів навчання та їх поєднання 
здійснювати з урахуванням структури змісту дидактичного матеріалу і його 
логіки, наявного рівня знань студентів з досліджуваної проблеми; визначити 
рівень проблемності навчання з етапами засвоєння знань (сприйняття, 
осмислення); способи створення проблемних ситуацій здійснювати з 
урахуванням міжпредметних звʼязків і застосуванням динамічної (екранної 
і звукової) і раціональної (схеми, діаграми і т.п.) наочності; поєднання 
прийомів і методів навчання повинно забезпечувати поєднання 
репродуктивного та продуктивного засвоєння матеріалу студентами, 
стимулювання емоційного ставлення, вольового зусилля і розумового 
пошуку, викликати інтерес і потреби в пізнавальній самостійності шляхом 
використання прийомів розумової діяльності учасників експерименту – 
аналіз, синтез, узагальнення тощо; систематичний контроль за ходом 
навчально-виховного процесу повинен здійснюватись за рівнем засвоєння 
знань студентів, застосування прийомів проблемного навчання, вмінням 
учасниками експерименту аналізувати фактичний матеріал і аргументувати 
власні висновки. 

Принцип довіри суб’єкту навчання. Зазначений принцип є важливий 
тим, що базується на засадах «гуманної педагогіки», яка передбачає 
організацію навчального процесу на основі особистісно-орієнтованого 
підходу до студента з утвердженням його в ролі активного, свідомого, 
рівноправного учасника навчально-виховного процесу, в якому його 
особистість розвивається з урахуванням індивідуальних здібностей.  

Філософський принцип довіри суб’єкту освіти розроблений сучасним 
філософом Л. Мікешиною на основі ідей М. Бахтіна, які зараз визнаються 
базовими для методології соціально-гуманітарного знання [6, с. 64]. Перш 
за все, це «філософія вчинку», довіра суб’єкту як людині «відповідально 
мислячій». «Вчинок» у трактуванні М. Бахтіна досліджується з погляду 
відповідальності зсередини. «Эта ответственность поступка есть учет в нем 
всех факторов: и смысловой значимости, и фактического свершения во всей 
его конкретной историчности и индивидуальности; ответственность 
поступка знает единый план, единый контекст, где этот учет возможен, где 
и теоретическая значимость, и историческая фактичность, и эмоционально-
волевой тон фигурируют как моменты единого решения во всей полноте и 
всей своей правде» [1, с. 103].  

Таким чином, принцип довіри суб’єкту в педагогічному аспекті – це 
система форм, методів, умов організації освітнього процесу, що передбачає 
прийняття суб’єктом відповідальності за власне навчання; вміння ставити 
цілі і завдання; приймати рішення, що базуються на адекватній самооцінці; 
формування інтегральної якості особистості, що впливає на її здатність до 
саморозвитку. 

Ураховуючи вищевикладені положення, вважаємо, що реалізація 
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даного принципу в контексті формування досліджуваного утворення 
передбачає віру у творчий потенціал майбутніх піаністів, довіру до них; 
підтримку намагань студентів до самореалізації та самоствердження, 
замість надмірної вимогливості і контролю, що в значній мірі сприятиме 
внутрішній мотивації студентів на оволодіння концертно-виконавською 
компетентністю.  

Принцип самостійної діяльності. Однією з основних ідей сучасної 
педагогічної теорії є теза про те, що необхідно не просто навчити суб’єкта 
освітньої діяльності, дати йому необхідний об’єм знань, а перш за все 
навчити вчитися. У світлі розвитку теорій неперервного навчання (lifelong 
learning), постійного ускладнення умов життя, зростаючого об’єму знань, 
які необхідно засвоювати сучасній людині, вміння вчитися є 
основоположним. З нашого погляду, самостійна діяльність студентів 
полягає не лише у їхньому вмінні організовувати власну розумову 
діяльність (у процесі якої відбувається засвоєння нових знань), а й в умінні 
організовувати свою поведінку, яка передбачає ефективну організацію 
власної розумової діяльності.   

У контексті формування досліджуваного утворення, особливо 
важливим є те, щоб самостійна діяльність пронизувала всі види роботи, 
направлені на формування концертно-виконавської компетентності у 
студентів. Серед них: підготовка до лекційних та практичних занять; 
виконання вправ та аутогенних тренувань, направлених на розвиток вміння 
керувати власним психолого-емоційним станом під час концертного 
виступу; організація самовдосконалення у контексті формування 
концертно-виконавської компетентності тощо. Це дає змогу залучити 
магістрантів до активного пошуку варіантів розв’язання практичних 
завдань, активізувати їх розумову діяльність, спонукати докладати вольові 
зусилля до розв’язання проблем самоорганізації та самоконтролю, сприяє 
розвитку орієнтувального алгоритму дій, направлених на формування 
концертно-виконавської компетентності. 

В умовах переходу вищої школи на кредитно-модульне навчання, 
вважаємо необхідним відмітити роль ІКТ-технологій в процесі реалізації 
принципу самостійної діяльності. В умовах самостійної навчальної 
діяльності з формування концертно-виконавської компетентності студенти 
мають можливість користуватися як освітнім порталом вузу, так і 
самостійно поповнювати свої знання з досліджуваної проблеми засобами 
Інтернету. 

При цьому, інформація, запропонована інтернет-ресурсами може бути 
використана трьома основними шляхами: використання інформації з 
Інтернету в якості додаткових матеріалів з тем лекційних, практичних 
занять тощо, направлених на формування концертно-виконавської 
компетентності. При цьому, пошук здійснюється студентами самостійно за 
допомогою різноманітних пошукових систем (Google, Yandex, Rambler, 
Yahoo тощо); використання інформації з Інтернету в якості додаткових 
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матеріалів з тем лекційних, практичних занять тощо, при цьому, пошук 
може здійснюватися студентами за конкретними адресами, відібраними 
експериментатором чи викладачем. У цьому аспекті можна здійснювати 
виконання тестів та завдань у навчальних динамічних середовищах 
(наприклад, MOODLE); комбінований шлях, який передбачає використання 
як підготовлених, спеціально розроблених матеріалів у навчальних 
середовищах, так і самостійне здійснення студентами пошуку необхідної їм 
інформації. 

Таким чином, реалізація принципу самостійної діяльності студентів у 
процесі формування концертно-виконавської компетентності надзвичайно 
важлива не лише з погляду оволодіння необхідними для даної дефініції 
знаннями, вміннями та навичками, а й для формування навиків набуття 
нових знань, дослідницької роботи, професійно-необхідних якостей тощо. 

Принцип креативності. Креативність (від лат. сreation – творення) – 
творчі можливості, здібності людини, які можуть проявлятися в мисленні, 
почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності, характеризувати 
особистість у цілому чи її окремі сторони. З погляду Е. Фромма, 
креативність це здатність дивуватися і пізнавати, знаходити рішення в 
нестандартних ситуаціях, направленість на відкриття нового і здатність до 
глибокого усвідомлення власного досвіду [3]. Загальним для всіх визначень 
є те, що креативність виділяють як здатність до творчості. 

Головна вимога даного принципу у процесі формування концертно-
виконавської компетентності студентів магістратури – створення 
оптимальних умов для реалізації їхнього професійного потенціалу. 
Відповідно до цього, ми вважаємо, що педагогічний процес повинен 
будуватися як процес розкриття потенційних можливостей людини, що дані 
їй від народження. Самий простий шлях до розвитку творчої думки – 
свобода вибору, адже не всі студенти здатні до продукування нових, 
оригінальних ідей, проте всі здатні зробити власний вибір. У процесі 
формування концертно-виконавської компетентності студентів, свобода 
вибору проявляється в самостійному виборі цілей діяльності, способів їх 
досягнення, форм співробітництва, можливості рефлексивного аналізу 
результатів цієї діяльності тощо. В результаті самостійних дій студентів з 
прийняття рішення в умовах ситуації вільного вибору відбувається 
пробудження, нарощування та посилення креативного потенціалу 
особистості, її здатності ефективно здійснювати професійну діяльність, 
адекватно вирішувати поставлені завдання.  

Принцип цілісного сприймання музичного твору. Важливість даного 
принципу зумовлюється тим, що відсутність послідовної роботи в напрямку 
формування навичок цілісного сприймання музичного твору на практиці 
приводить до неспроможності музиканта-виконавця здійснювати 
професійну практичну діяльність, орієнтуючись лише в обмеженій кількості 
тих творів, які певним чином увійшли в програму навчання. 

Про важливість цілісного сприймання музичного твору писав 



 

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 16, 2017 
 

 

197 

Г. Нейгауз: «…необхідно вміти схоплювати сутність будь-якого твору, і 
різниця між першим «схоплюванням» і виконанням вивченого полягає лише 
в тому, що все, що зумовлено уявленням, почуттям, внутрішнім слухом, 
розумінням (естетично-інтелектуальним), стає художнім виконанням… 
Лише піаніст, якщо справи не йдуть гладко, уповільнить, зупиниться, 
виправиться, повторить, музикант же, який відчуває процес, музичне pavta 
rei – «все плине» (Геракліт), швидше пропустить певну деталь, щось не 
дограє (чи не виграє), але ніколи не зупиниться, не вискочить з ритму, – як 
мовиться, не зіб’ється з рахунку» [7, с. 35]. 

Реалізація даного принципу ставить перед майбутніми піаністами-
виконавцями низку взаємопов’язаних завдань: сформованість музично-
мовної компетентності – володіння різноманітними музичними 
граматиками, у відповідності з якими висотно-ритмічні співвідношення 
постають як певним чином організовані одиниці; володіння музично-
аналітичною компетентністю – розумінням змісту, закодованого в нотному 
тексті музичного твору; формування у свідомості виконавця образу 
музичного твору у відповідності зі стильовими та жанровими 
закономірностями; відображення та усвідомлення цілісного задуму чи 
художнього змісту музичного твору, в якому логіка організації музичної 
думки – це логіка найвищої досконалості, яка визиває яскраво позитивну, 
піднесену змістоутворювальну художню емоцію. 

Принцип діалогізації. Процес формування концертно-виконавської 
компетентності майбутніх піаністів є досить індивідуалізованим. Окрім 
того, особливим суб’єктом спілкування у цьому процесі служить музика, а 
саме прихований в її інтонаційно-художній природі квазісуб’єкт. Сенс і 
специфіка музично-педагогічного спілкування викладача зі студентами-
майбутніми виконавцями полягає в осягненні художнього «Я» музичного 
твору, у встановленні з ним духовно-особистісного контакту, діалогу.   

Діалогізація процесу формування концертно-виконавської 
компетентності студентів передбачає наступні різновидності діалогічного 
типу взаємодії: «автор – виконавець», «викладач (виконавець) – студент 
(виконавець)», «слухач – виконавець». Названі види спілкування сприяють 
забезпеченню смислової роботи студентів над музичним твором, що веде до 
ефективного засвоєння музично-виконавських знань, умінь та навичок. 
Послідовність в їх освоєнні, системність формування концертно-
виконавської компетентності забезпечуються спільно-продуктивною 
діяльністю. У міру просування від діалогу до полілогу відбувається зміна 
рівня самоорганізації майбутнього студента-виконавця, способів розуміння 
музично-виконавської ситуації, зростає свобода в ухваленні рішення 
виконавських задач розучуваного музичного твору.  

Важливо зазначити, що принцип діалогізації у процесі формування 
концертно-виконавської компетентності передбачає не лише використання 
діалогічного типу взаємодії і роботу студентів у режимі спільної 
продуктивної діяльності, а й є ефективною умовою актуалізації емоційних 
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переживань майбутніх піаністів-виконавців, коли пред’явлена в тексті 
музичного твору інтелектуальна задача (зрозуміти, осмислити задум 
композитора) повинна бути трансформована в емоційну задачу (емоційне 
переживання авторського задуму виконавцем, вираз емоційного ставлення 
до музичного образу). Переживання музично-образного змісту твору, 
надання йому особистісної значущості та сенсу, актуалізація переживань 
відбуваються не стільки шляхом ініціації емоцій ззовні, скільки за 
допомогою власної творчості виконавця. Відповідно до цього, у ході 
дослідно-експериментальної роботи доцільно використовувати методи 
художньої творчості (метод асоціацій, емпатії, вербалізації). Багаторазове 
«проживання-переживання» послідовно різних емоційних станів сприяє 
формуванню у майбутніх музикантів-виконавців широкої і різноманітної 
палітри емоційних переживань, моральних почуттів, а в цілому – потреби в 
музиці, її виконанні, донесенні до слухача не тільки думок і настроїв 
композитора, але і свого власного емоційного стану і авторського ставлення. 

Таким чином, нами визначено основоположні принципи, реалізація 
яких забезпечить ефективність формування концертно-виконавської 
компетентності іноземних студентів магістратури – майбутніх піаністів, а 
саме: проблемності, довіри суб’єкту навчання, самостійної діяльності, 
креативності, цілісного сприймання музичного твору, діалогізації. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 
формування концертно-виконавської компетентності піаністів-магістрантів. 
Подальшого дослідження потребують такі напрямки як забезпечення 
особистісно-орієнтованого підходу до професійної підготовки музикантів-
виконавців, розробка відповідного навчально-методичного забезпечення.  
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ВИХОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ 

 

УДК 37.036: 378.147 

Наталія Гатеж 

 

СТРУКТУРА ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

У статті висвітлено теоретичні аспекти естетичної культури 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, зміст понять 

«культура» та «естетична культура». Розкрито та обґрунтовано 

структуру естетичної культури та проаналізовано її елементи. Також 

визначено дефініцію поняття «естетичне виховання», як важливої 

передумови формування естетичної культури майбутнього вчителя 

образотворчого мистецтва. Акцентується увага на  взаємодії художнього 

й естетичного у розвитку особистості, яка реалізується самою 

атмосферою культурної життєдіяльності людини. 

Ключові слова: культура, естетична культура, естетичне 

виховання, структура, естетична свідомість, естетична емоція, 

естетичне почуття, естетичний смак, естетичні погляди та переконання, 

естетичний ідеал. 

 

В статье освещены теоретические аспекты эстетической культуры 

будущего учителя изобразительного искусства, содержание понятий 

«культура» и «эстетическая культура». Раскрыто и обосновано 

структуру эстетической культуры и проанализированы ее элементы. 

Также определено дефиницию понятия «эстетическое воспитание», как 

важной предпосылки формирования эстетической культуры будущего 

учителя изобразительного искусства. Акцентируется внимание на 

взаимодействии художественного и эстетического в развитии личности, 

реализуемой самой атмосферой культурной жизнедеятельности человека. 

Ключевые слова: культура, эстетическая культура, эстетическое 

воспитание, структура, эстетическое сознание, эстетическая эмоция, 

эстетическое чувство, эстетический вкус, эстетические взгляды и 

убеждения, эстетический идеал. 

 
The article highlights the theoretical aspects of the aesthetic culture of the 

future teacher of fine arts, the content of the concepts «culture» and «aesthetic 
culture». The structure of aesthetic culture is revealed and justified and its 
elements are analyzed. The definition of the concept of "aesthetic education" is 
also defined as an important prerequisite for the formation of the aesthetic culture 
of the future teacher of fine arts. Methods applied: theoretical (analysis of 
philosophical, culturological and psychological and pedagogical literature, 
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comparison, generalization, classification). Conclusions: on the basis of a deep 
scientific analysis of the concept of «aesthetic culture», it is determined that the 
issue raised by us is actual and inexhaustible for further research and 
substantiation. Perspective directions of further research we consider the 
development of methodical tools for studying the state of readiness of future 
teachers of fine arts for the education of aesthetic culture of students of a 
comprehensive educational institution. 

Key words: culture, aesthetic culture, aesthetic education, structure, 
aesthetic consciousness, aesthetic emotion, aesthetic sense, aesthetic taste, 
aesthetic views and beliefs, aesthetic ideal. 

 
Сучасний етап реформування національної системи освіти 

характеризується підвищенням ролі естетичного виховання підростаючого 
покоління. Важливого значення набувають проблеми відродження 
національної духовності, розвитку і становлення гармонійної, творчої 
особистості. Актуальними є питання розробки і реалізації цілісної програми 
формування естетичної культури особистості на основі особистісно 
орієнтованого підходу, яка б охоплювала сфери життєдіяльності 
особистості й враховувала вимоги нормативних документів розвитку освіти 
в Україні щодо забезпечення естетичного виховання.  

Зазначимо, що дослідження в галузі естетичної культури в різні роки 
входили до кола зацікавлень багатьох сучасних фахівців. До них слід 
віднести праці та публікації І. Андрощук, О. Бабічева, В. Бутенка, 
О. Вознюк, Л. Гарбузенко, О. Глузмана, І. Зязюна, Т. Зюзіної, М. Кагана, 
О. Колеснікової, А. Комарової, Л. Левчук, В. Лозового, Л. Масол, 
Л. Матвєєвої, Н. Межової, Н. Миропольської, Н. Ничкало, О. Рудницької, 
В. Толстих, В. Швирки, О. Щолокової та ін.  

Значну роль у розкритті змісту складових естетичної культури і 
зокрема, естетичної свідомості та окремих її елементів відіграють праці 
вітчизняних вчених Б. Ананьєва, Л. Виготського, М. Гальперіна, 
С. Голдентрихта, Л. Зелєнова, Г. Куликова, Г. Лабковської, О. Леонтьєва, 
П. Симонова та ін. 

Як бачимо, порушена нами проблема досить широко висвітлюється в 
сучасних науково-педагогічних дослідженнях. Проте залишається місце для 
теоретичного обґрунтування структурних елементів естетичної культури 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. 

Метою статті є висвітлення теоретичних аспектів естетичної культури 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, а також розкриття та аналіз 
її структурних елементів. 

Насамперед зазначимо, що такі вчені як М. Гальперин, 
С. Голдентрихт, Є. Громов, А. Калинкін, М. Каган, О. Лармін, Д. Ліхачов, 
А. Лосєв, Ю. Лотман В. Нестеренко, Л. Новикова, В. Скатерщиков та ін. на 
основі своїх наукових пошуків з’ясували, що серед різноманітних 
структурних утворень естетичної культури основними є такі компоненти: 
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естетична свідомість та естетична діяльність, а також різні типи зв’язків між 
ними.  

Погоджуючись із думкою вчених, вважаємо, що розв’язання освітніх 
завдань для майбутнього вчителя образотворчого мистецтва  є складним і 
багатогранним. Як ні в якій іншій професійній діяльності, в педагогічній – 
характер естетичного освоєння дійсності є яскраво вираженим соціальним 
явищем. Зауважимо, що розробляючи професіограму вчителя, вчені 
виокремлюють такі якості і властивості його художньо-естетичної культури:  

– потреба у систематичному художньому вихованні, самовихованні 
та самоосвіті;  

– широкий естетичний та художній кругозір; високорозвинений 
естетичний смак; уміння аналізувати і сприймати естетичні об’єкти 
дійсності;  

– високий рівень творчих здібностей [9]. 
Для розкриття порушеного нами питання  необхідно здійснити аналіз 

основних дефініцій проблеми: «культура», «естетична культура» та 
«естетичне виховання», які широко розкрито у філософській, 
культурологічній і психолого-педагогічній літературі.  

Так, український педагогічний словник подає наступне тлумачення 
терміну «культура»: це – «сукупність практичних, матеріальних і духовних 
надбань суспільства, які відображають історично досягнутий рівень 
розвитку суспільства й людини і втілюються в результатах продуктивної 
діяльності. У вужчому розумінні культура – це сфера духовного життя 
суспільства, що охоплює насамперед систему виховання, освіти, духовної 
творчості (особливо мистецької установи й організації, що забезпечують 
їхнє функціонування (школи, ВНЗ, клуби, музеї, театри, творчі спілки, 
товариства тощо» [3, с. 182]. 

Вчена О. Рудницька трактує культуру як сукупність практичних, 
матеріальних і духовних надбань суспільства, які висвітлюють його 
історично досягнутий рівень розвитку та втілюються в результатах 
продуктивної діяльності людини. Водночас під «культурою» дослідниця 
розуміє і рівень освіченості, вихованості окремої людини, а також якісний 
рівень оволодіння якоюсь галуззю знань або діяльності [13, с. 108‒109].  

Ряд науковців стверджують, що естетична культура особи − складне 
переплетення природних, соціальних, виховних, культурних чинників, її 
власної активності та вибіркової діяльності щодо засвоєння цінностей 
світової та вітчизняної культури, які власне і роблять її унікальною та 
самобутньою. Співвідношення естетичної культури особистості та 
естетичної культури суспільства визначається тією мірою засвоєння 
естетичних цінностей, яку має конкретна особистість [4, с. 174].  

Естетична культура особистості визначається також як здатність й 
уміння відчути своє єднання зі світом, змістовно пережити, тобто «по-
людськи ціннісно відобразити повноту, глибину та розмаїття цих взаємин». 
Даний феномен подається в науковій літературі як показник інтеграції в 
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єдине ціле всіх людських якостей і здібностей, що утворює базисну 
структуру характеру, сукупність ціннісних векторів особистості в її 
взаєминах зі світом, орієнтирів, які стосуються та спрямовують змістові та 
виразні сторони людської діяльності; це також уміння розшифрувати й 
організувати естетичний досвід, передбачити перспективу розвитку свого 
існування у світі, визначити тенденції загального процесу своєї взаємодії з 
ним [7]. 

Поняття естетичної культури вбирає в себе результати виховання і 
розвитку особистості. І тоді суть процесу формування естетичної культури 
особистості можна охарактеризувати як таку навчально-освітню діяльність, 
яка спрямована на забезпечення особистості системою естетичних знань та 
вироблення на їх основі естетичного смаку й естетичного сприйняття світу, 
забезпечення у такий спосіб готовності й уміння особи жити, працювати, 
поводитися за законами краси.  

Важливо наголосити також, що в основу естетичної культури 
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва покладено систему 
естетичних знань і вмінь, які стають визначальною характеристикою його 
гармонійного загального та професійного розвитку. Обов’язковим складником 
естетичної культури студента є емоційна забарвленість інтелектуальних 
процесів елементами захоплення, радісного переживання нового наукового 
відкриття, зацікавленого до нього ставлення. Естетична культура виступає 
важливою рисою педагогічного професіоналізму, є взаємообумовленість, 
взаємозалежність інтелектуального, морального, емоційного й діяльнісного 
компонентів. Виявляється, що естетична культура включає в себе способи, 
результати діяльності людини і може розглядатись як механізм, 
регламентація, що впливає на поведінку і діяльність людини, а сама особа є 
її носієм і ретранслятором [2]. Прихильники цього підходу визначають 
естетичну культуру як єдність естетичних знань, переконань, почуттів, 
навичок і норм діяльності та поведінки  

На думку Г. Лабковської, «естетична культура суспільства – це 
сукупність усіх естетичних (природних і створених творчою працею 
людини) цінностей, які беруть участь у взаємодії суспільства зі світом, у 
прагненні суспільства до досконалості, повного розквіту всієї системи 
суспільних відносин. Естетична культура особистості – це сукупність її 
здібностей відчувати, переживати і перетворювати природу, суспільне 
життя і саму людину за законами краси [6, с. 18]. 

Відмітимо, що зміст і структуру естетичної культури особистості 
одним із перших розробив Я. Мамонтов. Педагог-митець поняття 
«естетична культура» пояснював як складну якість цілісної особистості, 
спрямовану на гармонізацію всіх сторін життєдіяльності людини та її 
взаємовідносин з навколишнім середовищем. До складових естетичної 
культури особистості вчений відносить:  

– естетичне сприйняття, яке полягає в естетичній оцінці особистістю 
власного духовного світу, навколишньої дійсності; 
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– естетичне ставлення до творів мистецтва;  
– мистецька творчість, яка передбачає діяльність особистості на 

перетворення й удосконалення її внутрішнього світу та оточуючого 
середовища за законами добра і краси [14].  

Вважаємо, що серед великої кількості розробок вітчизняних науковців 
у галузі естетичної культури, найбільш ґрунтовною є класифікація груп 
елементів естетичної свідомості як складової естетичної культури (за 
Л. Зелєновим та Г. Куликовим) як результати:  

– чуттєвого контакту з естетичним об’єктом (відчуття, сприйняття, 
емоції, почуття); 

– неконтактної чуттєво-раціональної реакції суб’єкта на об’єкт: 
переживання, судження, думки на основі рефлексивних форм 
інформаційно-пізнавального характеру – уявлення і образи; 

– теоретичного осмислення: констатації й оцінки естетичного 
об’єкту, що існують в формі естетичних понять, теорій, концепцій, вчень; 

– внутрішньої суб’єктивної реакції людини без спрямованості на 
об’єкт, реакції, що призводять до зміни естетичних настанов суб’єкта: 
переконання, погляди, ідеали, смаки; 

– внутрішньої суб’єктивної реакції людини з орієнтацією на об’єкт: 
інтереси, цілі [8, с. 40]. 

Слушним, на нашу думку, є переконання Г. Лабковської в тому, що 
якщо людина хоче насолоджуватися естетичним багатством світу, вона має 
бути естетично освіченою і розвиненою особистістю. Особливо даний факт 
доречний для розвитку й вдосконалення майбутнього вчителя 
образотворчого мистецтва, який має бути носієм естетично багатого 
внутрішнього світу. Необхідно наголосити також, що взаємодія художнього 
і естетичного у розвитку особистості реалізується самим образом життя й 
атмосферою культурної життєдіяльності. Образ життя кожного суспільства, 
як і кожної окремої особистості, яка є його складовою, має свій власний 
неповторний естетичний зміст. Даний зміст багато в чому залежить від 
культурної атмосфери, яка оточує людину, і яка характеризує особливості 
людей, їх поведінку і мислення в інших сферах діяльності, побуту і дозвілля 
[6, с. 19]. 

Не можемо не зосередити увагу на тому, що поряд із поняттям 
«естетична культура» широко вживаним у науково-педагогічній літературі 
є термін «художньо-естетична культура». Враховуючи, що художньо-
естетична культура проявляється у процесі ціннісних виборів, сприйняття 
мистецтва й мистецької діяльності особистості, дослідники виокремлюють 
основні компоненти її структури, зокрема: 

– емоційно-ціннісний (художньо-естетична свідомість та художньо-
естетична аксіосфера особистості);  

– емоційно-почуттєвий (естетичні почуття, емоційна чутливість, 
емпатія та здатність милуватися красою);  

– емоційно-пізнавальний (художньо-естетичний досвід, художньо-
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естетичний тезаурус);  
– діяльнісний (краса та артистизм професійної дії, естетика праці, 

естетика середовища). 
Далі детальніше зупинимося на розгляді основних  структурних 

елементів естетичної культури особистості. 
Естетична свідомість. Зазначимо, що процес естетичного розвитку 

особистості починається з формування потреби і здатності естетичного 
сприймання. Естетичне сприймання – це вибіркове сприйняття об’єктів, 
явищ і процесів матеріального світу і духовного життя людей. Суть 
вибіркового естетичного сприймання в зосередженні уваги на естетичному 
змісті різноманітної інформації, яка потрапляє у нашу свідомість. 

Естетична емоція – вищий етап розвитку людської чуттєвості в її 
дієвому безпосередньому прояві. Це – реакція на естетичний вплив 
дійсності, яка забезпечує людині чуттєве задоволення або різке 
несприйняття дійсності. Як зазначає вчена Г. Лабковська, «естетична емоція 
являє собою емоційну реакцію, яка відображає рівень духовного життя 
людини, її уявлення про бажане і прекрасне як у теперішньому часі, так і в 
майбутньому». 

Наступним складовим елементом естетичної культури є естетичне 
переживання – конкретний психічний стан організму, спричинений певною 
сильною емоцією. Складні естетичні об’єкти  викликають організмі 
численні реакції. Але серед них вирізняється сильний емоційний імпульс, 
який і викликає стан радості, захвату, гніву, печалі, обурення. Важливо 
наголосити також, що естетичне переживання неможливе поза 
особистісного сенсу [6, с. 51‒53]. 

Цінними для розкриття нашого питання є думки, що естетичне 
почуття – це стійка емоційна реакція на явища як естетичні об’єкти, 
здатність людини отримувати естетичні враження і переживати їх, а також 
це безпосередньо і саме переживання (насолода красою, хвилювання при 
сприйнятті піднесеного, емоція, що викликана трагічним і комічним в житті 
і мистецтві). Згідно з «інформаційною теорією емоцій» (П. Симонов та ін.), 
«емоція є відображенням будь-якої актуальної потреби (її якості і величини) 
і оцінки мозком вірогідності (можливості) задоволення цієї потреби на 
основі генетичного і раніше набутого досвіду. Подібну оцінку мозок 
виробляє, зіставляючи інформацію про засоби, прогностично необхідні для 
досягнення мети (задоволення потреби), з інформацією про засоби, якими 
реально володіє суб’єкт» [12, с. 33].  

Розглядаючи структуру естетичної культури, не можемо не 
проаналізувати поняття «естетичний смак». Зокрема, ряд дослідників, серед 
яких А. Комарова, Н. Крилова, Ю. Лукін, А. Молчанова, В. Скатерщиков 
стверджують, що в естетичній свідомості естетичне почуття і естетичні 
потреби тісно пов’язані з естетичними смаками, поглядами та ідеалами які, 
відображаючи естетичну дійсність, впливають і на естетичну діяльність 
людини. А. Молчанова зазначає, що «естетичний смак практично існує як 
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синтез, специфічне співвідношення декількох сторін. Це безпосередньо від 
особистості вихідна цілісна реакція на естетичний об’єкт» [11, с. 20].  

Естетичні погляди та переконання – важлива і неодмінна складова 
естетичної свідомості, які формуються на основі естетичного смаку 
особистості. Естетичні погляди – «система логічно обґрунтованих суджень 
про важливі категорії естетики (прекрасне і потворне, високе і низьке, 
трагічне та комічне, естетичне і художнє) і твори мистецтва, які базуються 
на здобуті людиною знання із цих питань». Ця система поглядів стає 
переконаннями, якщо на її основі формуються звички, життєві принципи й 
виробляються риси характеру, воля, які проявляються постійно і 
систематично у життєдіяльності особистості  

Естетичний ідеал – найбільш повна гармонійна єдність суб’єкта і 
об’єкта, людини і суспільства, яка виражається у вільному й універсальному 
розвитку творчих сил або загальне уявлення про прекрасне в  природі, 
людині, суспільстві та мистецтві [6, с. 58].  

С. Вітвицька у контексті даного питання зазначає, що естетична 
культура відображає рівень сформованості у людини естетичних знань, 
смаків, ідеалів, здібностей до естетичного сприймання явищ дійсності, 
творів мистецтва, потреби вносити прекрасне в оточуючий світ, оберігати 
природну красу. Її рівень виявляється як у розвитку всіх компонентів 
естетичної свідомості (почуттів, поглядів, переживань, смаків, потреб, 
ідеалів), так і в розвитку умінь і навичок активної перетворюючої діяльності 
у мистецтві, праці, побуті, людських взаєминах [5, с. 143‒144].  

Вчені акцентують увагу також на тому, що саме в процесі художньої 
творчості характер діяльності відбувається розвиток як естетичних смаків, 
ідеалів, естетично-почуттєвої сфери, так і самовираження особистості, 
розкриття її духовного потенціалу. Плеяда науковців (А. Гордійчук, 
А. Комарова, О. Коробко, В. Кудін, Г. Падалка, Д. Фоменко та інші) 
обґрунтовують компоненти естетично розвиненої особистості майбутнього 
вчителя та його естетичної культури, серед яких:  

– естетична спрямованість, що складається з системи установок, 
мотивів, ціннісних орієнтацій, художнього інтересу, естетичних смаків та 
ідеалів; 

– естетичне ставлення;  
– естетичний досвід; 
– естетична творча діяльність. 
Досить широким структурованим, на думку сучасного українського 

дослідника С. Мельничука, є поняття «естетична культура вчителя», 
оскільки вчитель з високим рівнем естетичної культури повинен: 

– мати чіткі уявлення про естетичні форми пізнання (сприйняття, 
переживання, судження, почуття, цінності, діяльність, смак тощо); 

–  розуміти естетичну сутність явищ дійсності та мистецтва, вміти 
цю сутність донести до учня; 

– володіти вміннями виділяти специфічні можливості в кожній 
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навчальній дисципліні;  
– чітко уявляти необхідний мінімум естетичних знань і навичок, 

яким повинен оволодіти учень кожного класу; 
– визначати рівень естетичної вихованості, бути озброєним 

навичками організації індивідуальної і колективної естетичної творчості 
учнів; 

– мати сформовану готовність до художньо-естетичної діяльності у 
різних галузях [10, с. 7]. 

Необхідно акцентувати увагу ще й на тому, що естетична культура 
формується у процесі естетичного виховання, що є складовою частиною 
виховного процесу і представлене системою заходів, спрямованих на 
вироблення і вдосконалення у людини здатності естетично сприймати, 
правильно розуміти, оцінювати і створювати прекрасне та високе у житті і 
у мистецтві. Естетичне виховання – це сукупність дій вихователя і 
вихованців, діяльність яких спрямована на формування естетичної культури 
особистості . 

Цінними для нашого дослідження є думки Л. Базильчука, який вказує, 
що естетичне виховання засобами різних видів образотворчого мистецтва 
тісно пов’язане з розумовим (спільний об’єкт освоєння – навколишня 
дійсність, спільна основа – сенсорний досвід, розвиток усіх психічних 
процесів та ін.), моральним (позитивні й негативні переживання, 
відповідальність, комунікативність тощо), національно-патріотичним 
(освоєння культури рідного народу, краю), трудовим (самостійна художньо-
творча діяльність), екологічним (збереження краси природи, 
навколишнього світу), фізичним (ритмічність дій, координація рухів, 
відчуття власного тіла тощо), адже мистецтво – це засіб спілкування і 
взаєморозуміння, єднання молодого покоління в спільних переживаннях і 
діях. Цей зв’язок як і інші види мистецтв значною мірою забезпечує 
образотворче мистецтво, бо за своєю сутністю воно є розумним і 
моральним, національним і природним і передбачає натхненну й 
наполегливу працю [1, c. 19‒20]. 

Щодо важливості ролі мистецтва у формуванні особистості, то 
необхідно зазначити, що більшість учених визнає виняткову роль мистецтва 
у процесі входження людини у світ краси, який стає для неї важливим 
орієнтиром засвоєння певних пізнавальних і культурних цінностей. Адже 
мистецтво, впливаючи на внутрішній світ особистості, залучає її до 
людських емоцій, виховує здатність орієнтуватися в навколишньому житті, 
пробуджує сприйнятливість до прекрасного, стимулює розвиток образного 
мислення, асоціативної пам’яті, художньої уяви.  

Отже, на основі глибокого наукового аналізу поняття «естетична 
культура», визначаємо, що порушене нами питання є актуальним і 
невичерпним для подальшого дослідження та обґрунтування. В контексті 
визначення структурних елементів естетичної культури майбутнього 
вчителя образотворчого мистецтва можемо стверджувати, що 
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досліджуваний нами феномен є складним утворенням, елементи якого тісно 
пов’язані та мають свою специфіку й особливості формування.  

Перспективними напрямками подальшого дослідження вважаємо 
розробку методичного інструментарію для вивчення стану готовності 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної 
культури учнів загальноосвітнього навчального закладу.  
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Сергій Куценко 

 

ЦІЛЕСПРЯМОВАНА ПОЗИТИВНА МОТИВАЦІЯ 

СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ НА ВІРУ В СВОЇ ТВОРЧІ СИЛИ 

У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ЗАСОБАМИ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ 

 

У статті проаналізовано проблему позитивної мотивації студентів-

хореографів у процесі формування творчого потенціалу засобами народно-

сценічного танцю. З’ясовано сутність і структуру мотиваційної сфери 

майбутнього вчителя хореографії. Визначено, що формування творчого 

потенціалу засобами народно-сценічного танцю буде ефективним в 

наслідок цілеспрямованої мотивації навчання, пізнання, творчої 

активності, професійного зростання, самовдосконалення та 

самовираження. 

Ключові слова: творчий потенціал, цілеспрямована позитивна 

мотивація, майбутній вчитель хореографії, народно-сценічний танець. 

 

В статье проанализировано проблему положительной мотивации 

студентов-хореографов в процессе формирования творческого потенциала 

средствами народно-сценического танца. Выяснено сущность и структуру 

мотивационной сферы будущего учителя хореографии. Определено, что 

формирование творческого потенциала средствами народно-сценического 

танца будет эффективным вследствие целенаправленной мотивации 

обучения, познания, творческой активности, профессионального роста, 

самосовершенствования и самовыражения. 

Ключевые слова: творческий потенциал, целенаправленная 

положительная мотивация, будущий учитель хореографии, народно-

сценический танец. 

 

The article analyzes the problem of positive motivation of students-

choreographers in the process of formation creative potential by means of folk-

stage dance, which, according to the author, is the main concept used to explain 

the motive force and source of inspiration in the process of creative activity. The 

essence and structure of the motivational sphere of the future teacher of 

choreography are revealed. It is determined that the formation of creative 

potential by means of folk-stage dance will be effective due to the purposeful 

motivation of learning, cognition, creative activity, professional growth, self-

improvement and self-expression. The author states that the creative performance 

of the future teacher of choreography in the process of dance activity depends on 

his attitude to this activity, which is based on the leading motives, designed to 
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direct and regulate it, linking the results of actions with the basic needs of the 

individual. By providing a full sense of their own abilities, motives, needs and 

goals, they give a unique impetus to boost process efficiency of forming the 

creative potential of the student-choreographer by means of folk-stage dance. 

Key words: creative potential, purposeful positive motivation, future 

teacher of choreography, folk-stage dance. 

 

У сучасних наукових дослідженнях активно вивчаються шляхи і 

засоби підготовки майбутніх учителів хореографії. З позицій підвищення 

якості надання освітніх послуг переглядаються всі основні компоненти 

педагогічного процесу, аналізується їхній потенціал. Та все ж основним 

завданням вищих педагогічних навчальних закладів є підготовка педагога 

нової формації: компетентної, конкурентоспроможної особистості для 

роботи в динамічно мінливих умовах, здатної самостійно і творчо 

вирішувати професійні завдання і здатної до подальшого саморозвитку та 

самоосвіти. У дослідженні проблеми професійної підготовки студентів-

хореографів, формуванні їх творчого потенціалу особливе місце займають 

питання, пов’язані з позитивною мотивацією майбутнього вчителя танцю. 

Вітчизняні та зарубіжні психолого-педагогічні дослідження в цьому 

напрямку багатоаспектні. Сутність мотивації, її природа та структура 

детально вивчена у працях Б. Ананьєва, В. Асєєва [1], Дж. Аткінсона, 

Г. Балла, І Беха [2;], Л. Божович [3; 4], Є. Ільїна [6], О. Клепікова, 

І. Кучерявого [8], B. Лазарєва, К. Левіна, В. Леонтьєва [10], Б. Ломова, 

А. Маслоу [20], О. Матюшкіна [13], Ж. Нюттена [11], В. Петровського [7], 

С. Рубінштейна, А. Шуміліна [19], М. Ярошевського [7] та ін.; проблему 

формування стійкої творчої мотивації у майбутніх учителів розкрито в 

роботах О. Абдулліної, В. Андреєва, І. Зязюна, В. Кан-Каліка, Н. Кичук, 

Н. Кузьміної, О. Куцевол, А. Мудрика, М. Нікандрова, М. Поташника, 

С. Сисоєвої [15] та ін.; мотивацію творчої діяльності у процесі підготовки 

майбутніх учителів мистецтва розглянуто у наукових розвідках 

С. Забредовського [5], О. Комаровської, Н. Миропольської, О. Музики, 

О. Олексюк, Г. Падалки [12], О. Рудницької, О. Соколової, С. Соломахи, 

А. Скопич, О. Щолокової та ін.  

Аналіз наукових досліджень доводить, що означена проблема 

залишається малодослідженою у системі хореографічної освіти, а саме у 

процесі формування творчого потенціалу студентів-хореографів засобами 

народно-сценічного танцю, що і зумовило мету статті. 

Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії 

засобами народно-сценічного танцю передбачає його залучення до 

систематичної творчої діяльності протягом усього періоду навчання. Адже 

творчий розвиток особистості відбувається у творчому процесі, у прагненні 

до творчості. Процес становлення творчої особистості майбутнього вчителя 

хореографії не можливий без позитивної мотивації, яка є основним 
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поняттям, що використовується для пояснення рушійної сили і джерела 

натхнення у процесі творчої діяльності.  

З точки зору науковців, мотив розглядається як спонукання до 

діяльності, пов’язане із задоволенням потреб суб’єкта [7, с. 209]. За 

дослідженням В. Леонтьєва, мотив здатний впливати на розвиток самого 

себе, своєї діяльності, своїх здібностей, можливостей [10, с. 37]. 

Розділяємо думку В. Асєєва, що мотивація включає в себе всі види 

спонукань: мотиви, потреби, інтереси, прагнення, цілі, ідеали, де в найбільш 

широкому розумінні мотивація іноді визначається як детермінація 

поведінки загалом [1, с. 7]. Мотивацію трактуємо як внутрішній стан 

особистості, який визначає спрямованість її поведінки, ступінь її власних 

зусиль і наполегливості при зіткненні з проблемою. 

Мотивовані студенти найбільш схильні до наполегливості і 

послідовності в діях. Позитивна мотивація, поєднана із творчими 

можливостями майбутнього вчителя, покликана забезпечити високий 

результат протікання освітнього процесу. У такому випадку результат 

діяльності студентів носитиме осмислений характер, спрямований на пошук 

новітніх форм і методів роботи у процесі професійної діяльності. Студент, 

що йде таким шляхом, − це особистість із яскраво вираженими показниками 

творчого потенціалу, що виявляються у прагненні досягнути високого 

результату, одержуючи задоволення від діяльності, яка має значне місце в 

його потребах. Варто зазначити, що ефективність цього процесу значною 

мірою залежить від цілеспрямованості позитивної мотивації студента-

хореографа, яка є потужним інструментом у діяльності, що пробуджує віру 

в свої творчі сили. Саме тому, значну роль у процесі народження мотиву 

діяльності відграє цілеспрямованість, яка веде особистість майбутнього 

педагога танцю до бажаного результату.  

Позитивна мотивація забезпечує свідоме прагнення студента до 

поставленої цілі як суб’єктивного образу майбутнього результату [2, с. 243]. 

Рух до постановки нових цілей – це вираження фундаментальної 

характеристики мотивації, а саме прагнення вийти за межі вже досягнутих 

цілей. Ця тенденція діє у межах більш специфічних поведінкових потреб 

людини й орієнтує її дії на розвиток [11, с. 219]. 

Цілеспрямованість визначає конкретний стан особистості, метою 

якого є досягнення кінцевого результату протягом певного терміну. 

Спрямованість на ціль виявляється у прагненні керуватись у своїх діях 

виключно стійкими та виваженими переконаннями. Постановка цілей, 

безумовно, звільняє приховані резерви особистості та спонукає до активної 

роботи над їх досягненням. 

Постановка нових завдань і цілей сприяє підтримці творчого 

потенціалу, оволодінню більш складними видами творчої діяльності, 

оскільки функціонування у відпрацьованому вигляді діяльності знижує 

енергетичний тонус і творчий потенціал [5, с. 215]. Отже, ціль є свідомим 
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образом прогнозованого результату, на досягнення якого спрямована дія. 

Ціллю процесу вивчення народно-сценічного танцю є максимальна 

реалізація творчого потенціалу та високого рівня професійної майстерності 

особистості майбутнього вчителя хореографії. 

«Важливим завданням навчально-виховної діяльності, спрямованої на 

всебічний розвиток людини, – за словами В. Сухомлинського, – є віра у свої 

творчі сили, розум, волю, наполегливість. Адже відчуття своєї могутності – 

це крила вільнодумства людини» [16, с. 105]. Віра, як результат попередньої 

роботи свідомості, проявляється у здатності прогнозувати кінцевий 

результат до того, як він стає відомим, що виявляється у підвищеному 

настрої, у стані безтурботності, у вищому щасті. Вище щастя людини саме 

й полягає в тому, що вона усвідомлює в собі творчі сили, бачить себе як 

творця [16, с. 472]. 

Украй важливим завданням педагога-хореографа на етапі формування 

творчого потенціалу студента на заняттях народно-сценічного танцю є його, 

по можливості, позитивна оцінка, а також відзначення успіхів як результату 

творчої діяльності. Така тактика педагога позитивно впливатиме на 

посилення віри студента в себе, у свої творчі сили. Силу віри у власні творчі 

можливості характеризує: рішучість у виборі певних дій; упевненість у 

здійсненні конкретного вчинку; наполегливість у процесі реалізації 

творчого задуму; відсутність психологічних бар’єрів (низької самооцінки, 

надмірної самокритики, страху перед помилкою чи невдачею); домінування 

власних переконань при нав’язуванні чужих припущень; спрямованість на 

досягнення цілі за будь-яких умов.  

Відомо, що продуктивність творчої діяльності певним чином 

залежить від особистісного ставлення до неї, від наявності потреби в ній. 

Досліджуючи проблеми теорії творчості, А. Шумілін писав, що діяльність 

людини здійснюється заради задоволення своїх потреб. Потреби є 

найважливішою і вихідною умовою людської діяльності. Дослідник вважав 

потребу першою ланкою в будь-якому циклі діяльності [19, с. 28]. 

Потреба безпосередньо спонукає до активності, спрямованої на 

задоволення цієї потреби. Вона є внутрішнім стимулом поведінки і 

діяльності. Згідно з концепцією професора Л. Божович, потреби лежать в 

основі всіх інших збудників поведінки. Потреба безпосередньо спонукає до 

активності, спрямованої на її задоволення [4, с. 169−170]. 

На нашу думку, потреба відображає стан особистості, який здійснює 

регулювання поведінки та визначається спрямованістю мислення і волі 

людини. Задовольняючи потреби, людина розвивається як особистість, 

спектр її можливостей розширюється.  

Слушно наголошуючи на тому, що виникнення потреб високого 

духовного порядку, наприклад, потреби в пізнанні, у мистецтві, у творчості, 

у досягненні моральних і суспільних цінностей, необхідне для повноцінного 

формування особистості людини, Л. Божович зазначає, що відсутність 



 

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 16, 2017 

 

212 

зростання цих потреб обов’язково веде спочатку до застою особистості, а 

потім і до її розпаду [3, с. 261]. 

У педагогічному процесі студент є суб’єктом діяльності через 

мотивацію навчання, пізнання, творчої діяльності, творчого зростання, 

самовдосконалення, самовираження та професійного зростання. Мотивація 

навчання студента-хореографа тісно пов’язана з тенденцією продовження 

навчальної діяльності, виконанням складних завдань, а найголовніше, − 

ефективністю засвоєння навчального матеріалу. Про наявність у студента 

мотивації до навчання свідчить рівень його успішності у навчанні, яка 

виявляється у відвідуванні занять та оцінках. Мотивація навчальної 

діяльності здійснюється насамперед внутрішніми мотивами, коли потреба 

особистості в пізнанні концентрується на предметі діяльності, а також 

зовнішніми мотивами (престиж спеціальності (вишу), обов’язку, 

необхідності та ін.). Провідна роль у процесі мотивації студентів-

хореографів відводиться змісту навчального матеріалу та організації 

навчально-виховної діяльності. Ця ланка роботи виконується у процесі 

проведення зі студентами лекцій, навчально-виховних бесід, дискусій 

розвивального і виховного значення, екскурсій, майстер-класів, зустрічей з 

авторитетними постатями з метою викликати інтерес до цієї діяльності, 

який би характеризувався зацікавленістю та допитливістю. 

Ключовими характеристиками народної танцювальної культури є 

моральність, естетичність, інтелектуальність, працелюбство та фізична 

досконалість. Їй притаманне домінування внутрішніх мотивів життя, 

визнання праці однією з головних цінностей життя, соборність суспільного 

життя, історична пам’ять як здатність відчувати свою належність до 

минулого і свідомість відповідальності за майбутнє. Варто відзначити, що 

одним із важливих завдань педагога є забезпечення доброзичливих 

стосунків між учасниками навчального процесу, прояв педагогічного 

оптимізму, що полягає в очікуванні від кожного студента високих 

результатів та вірі у їхні досягнення, а також створення атмосфери 

емоційного комфорту, з наданням студенту права на вибір.  

Вибір, спрямовуючи творчу активність особистості майбутнього 

педагога-хореографа, мотивує її, тобто енергетично забезпечує подальші 

вчинки. Визначальною умовою ситуації вибору, як зазначає Г. Падалка, є 

можливість прийняти різні рішення. Студент постає перед необхідністю 

вибору, правильність якого характеризується багатоваріантністю. Істотною 

рисою ситуації, що забезпечує їй стимулювальний вплив, професор 

Г. Падалка вбачає необхідність прийняття такого рішення, яке мало б для 

студента важливе значення (пов’язане з його навчальними планами, змістом 

майбутньої діяльності, досягненням результативності в підготовці до 

професійних дій [12, с. 13−14].  

На нашу думку, ситуація, яка вимагає певного вибору, є сигналом 

нагального підвищення відповідальності за нього, за його зміст. І ця 
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нагальність необхідна для постійного творчого руху. Вважаємо, що вибір, 

який доводиться здійснювати студенту у процесі виконання творчого 

завдання, завжди передбачає рішучість, мужність, сміливість, що, у свою 

чергу, формує позитивні мотиви майбутнього вчителя хореографії, які 

мають вагоме значення у процесі формування його творчого потенціалу. 

«Загальною характеристикою і структурним компонентом творчого 

потенціалу людини, – зазначає С. Сисоєва, – є пізнавальна потреба, яка 

складає психологічну основу пізнавальної мотивації» [15, с. 131]. 

Трактуючи пізнавальний розвиток як творчий процес, внутрішнє джерело 

розвитку творчості, О. Матюшкін також убачає його в пізнавальних 

потребах, які спонукають людину до творчої активності [13, с. 153]. 

У результаті дослідження нами було встановлено, що творча 

діяльність студента-хореографа значною мірою пробуджується 

пізнавальними мотивами, які ґрунтуються на інтересі студентів до змісту 

матеріалу і майбутньої професійної діяльності, а також мотивами 

досягнення, в основі яких лежить прагнення до успіху. На нашу думку, 

пізнання є справжнім двигуном розвитку особистості. Це пов’язано не 

тільки з тим, що ця потреба забезпечує набуття знань, але і з тим, що для 

розвитку творчої особистості необхідно, щоб розумова діяльність протікала 

на тлі яскраво виражених позитивних емоцій − почуття радості, 

задоволення, успіху. У пізнанні, за наявності задоволення становлення 

творчої особистості відбувається майже непомітно, швидко і легко. 

«Створення такого відчуття, – наголошував В. Сухомлинський, – 

важливе завдання педагога у вихованні постійного бажання оволодівати все 

новими й новими знаннями» [17, с. 12]. Адже знання несуть у собі виховний 

потенціал для становлення, формування живого, творчого розуму [16, с. 94]. 

Особливості сучасної реконструкції хореографічної освіти створюють 

такі умови в діяльності педагога, у якій він не може здійснювати навчальний 

процес на належному рівні, не зміцнюючи і не поглиблюючи пізнавального 

інтересу студентів до творчої діяльності. Пізнавальний інтерес є одним із 

найважливіших мотивів навчання у структурі мотивації майбутнього 

вчителя хореографії, який формується в навчально-творчій діяльності. 

Формування пізнавальної мотивації, спрямованої на саме завдання 

безвідносно до зовнішньої ситуації, у якій вона дана, має величезне 

значення в розвитку розумових здібностей для досягнення успіху в 

навчанні. Багатьма педагогами особливо підкреслюється важливість 

наявності потреби у творчих якостях особистості майбутнього вчителя, які 

неможливо сформувати без пізнавальної мотивації. Така тенденція вказує 

на необхідність формування у майбутніх учителів хореографії професійної 

мотивації, в основі якої повинен бути пізнавальний інтерес. 

Інтерес є пізнавальною потребою людини, яка спонукає до прояву 

творчості. Спеціаліст у галузі психології танцю Л. Роговик визначає інтерес 

як складову спрямованості, форму мотиву; мету, яка емоційно 
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переживається; мету, на яку спрямована діяльність. Наголошує, що 

успішність діяльності підвищується тоді, коли вона супроводжується 

інтересом [14, с. 188]. Інтерес визначається мотиваційним джерелом 

розвитку креативності, підтримкою творчої активності на оптимальному 

рівні [6, с. 26]. Характерно, що задоволення існуючих інтересів не 

призводить до пасивності, а викликає нові інтереси.  

Наявність інтересу формує схильність до занять одними видами 

діяльності та неприйняття інших. Пізнавальний інтерес є одним із значних 

чинників для процесу вивчення теорії і методики народно-сценічного 

танцю, у якому чітко виражена об’єктивна пізнавальна інтелектуальна 

праця. Народно-сценічний танець надзвичайно багатий і різноманітний. 

Пізнавати з його джерел можна нескінченно. Ґрунтуючись на праці, побуті, 

історії та культурі, народний танець є відображенням життя народу та 

художнім вираженням його почуттів. Вивчення основ народного танцю 

допомагає усвідомити неминуще значення народної творчості у виникненні 

і становленні різних видів і форм хореографічного мистецтва. Практика 

свідчить, що чим глибші і ґрунтовніші знання з народної хореографічної 

творчості майбутнього педагога-хореографа, тим цікавіша і продуктивніша 

його творча діяльність. 

Не менш важливою для процесу становлення педагога-хореографа, 

формування його творчого потенціалу є мотивація творчої діяльності. Як 

відомо, творчість є найбільш природною формою втілення потреби в 

пошуку. Для творчо обдарованих людей неперервний пошук нового, 

нестереотипного втілення нових творчих експериментів дає набагато 

більше морального та естетичного задоволення, ніж сам результат. 

Творчість є оптимальною формою пошукової активності. У процесі 

творчості, коли єдиною метою є пізнання, жодна невдача не примусить 

людину припинити пошук, адже негативний результат – теж результат, він 

означає тільки те, що зону пошуку треба розширити [14, с. 221]. 

Творчість як провідна форма розвитку особистості виступає 

потенційною можливістю реалізації потреби в пошуку. Вважаємо, одним із 

основних завдань, що стоїть перед педагогом у процесі вивчення теорії і 

методики народно-сценічного танцю, є стимулювання творчої активності. 

Стимулювання творчої активності відбувається у діяльності вчителя, яка 

спрямована на формування мотивів творчої діяльності й підвищення 

наявного рівня творчої активності на конкретному навчальному занятті до 

необхідного і достатнього, тобто такого, що забезпечує виконання 

запланованої вчителем мети та конкретних творчих завдань [15, с. 202]. 

Визначається творча активність особистості ступенем пізнання нею власних 

творчих потенцій і повнотою їх використання у плануванні своєї діяльності 

і саморозвитку [8, с. 41]. 

На думку багатьох науковців, що вивчають природу творчості 

особистості, в людині насамперед закладене прагнення до творчості, 
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діяльності, перетворення. Бажання задовольнити потребу у творчості стає 

фундаментом для формування творчої мотивації, на основі якої 

відбувається формування творчого потенціалу особистості.  

Змістовне наповнення орієнтованості на творчість у всіх ланках 

діяльної активності людини створює фундамент творчого потенціалу, а 

також забезпечує доведення задуму до матеріалізованого результату [18, 

с. 14−15]. Творчий підхід до справи є провідною домінантою продуктивної 

діяльності. Мотивуючи студентів до творчості, педагог-хореограф створює 

передумови для ціннісного вибору шляхів розв’язання творчих завдань, 

забезпечує усвідомлення творчої позиції студента. Безумовно, важливою у 

процесі формування творчого потенціалу студента-хореографа є мотивація 

на самовдосконалення та самовираження. Основними характеристиками 

такої мотивації є прагнення до найякіснішого виконання, на перший погляд, 

недосяжного завдання, потяг до вдосконалення і вираження власної 

професійної майстерності. Завдяки мотивації на самовдосконалення та 

самовираження танцюрист готовий виконувати складні елементи велику 

кількість разів упродовж довгих та виснажливих годин репетицій, 

змінюючи форму руху, досягаючи досконалості та завершеності у танці, 

впевнено крокуючи до еталону професіоналізму. Мотивація професійного 

зростання посідає чи не основне місце в мотиваційній структурі особистості 

студента-хореографа. Досконалість виконавської, педагогічної та 

постановчої майстерності майбутнього вчителя танцю є основною метою як 

студента, так і педагога. Тому важливість професійного росту беззаперечна.  

Отже, творча продуктивність майбутнього вчителя хореографії у 

процесі танцювальної діяльності залежить від його ставлення до цієї 

діяльності, яка базується на провідних мотивах, покликаних спрямовувати і 

регулювати її, пов’язувати результати дій з основними потребами 

особистості. Забезпечуючи повноцінне відчуття власних можливостей, 

мотиви, потреби та цілі надають унікального поштовху для ефективності 

процесу формування творчого потенціалу студента-хореографа засобами 

народно-сценічного танцю. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів порушеної 

проблеми. Актуальними напрямами її подальшого дослідження вважаємо 

розробку методичних матеріалів з метою підвищення позитивної мотивації 

майбутніх учителів хореографії. 
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Світлана Прищепа 
 

ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО ВПЛИВУ КЕРІВНИКА-ЧОЛОВІКА 

ТА КЕРІВНИКА-ЖІНКИ НА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
Відповідно до мети статті – окреслити порівняльну характеристику 

морального впливу керівника-чоловіка та керівника-жінки на працівників 
закладу, визначено основи управління навчальним закладом на основі 
сучасних нормативних документів, охарактеризовано основоположні 
принципи управління навчальним закладом та обґрунтовано гендерні 
особливості керівника-жінки та керівника-чоловіка на працівників закладу. 
На основі результатів анкет та аналізу літератури визначено, що жінки 
як керівники відмінні від чоловіків-керівників емоційністю, відвертістю, 
використанням демократичного стилю управління.  

Ключові слова: управління, гендерний аспект, навчальний заклад, 
організація, стиль управління, керівник, моральний вплив, керівник-жінка, 
керівник-чоловік. 

 
В целях статьи – определить сравнительную характеристику 

нравственного влияния руководителя-мужчины и руководителя-женщины 
на работников учреждения, определены основы управления учебным 
заведением на основе современных нормативных документов, 
охарактеризованы главные принципы управления учебным заведением и 
обоснованно гендерные особенности руководителя-женщины и 
руководителя-мужчины на работников заведения. На основе результатов 
анкет и анализа литературы установлено, что женщины как 
руководители отличаются от мужчин-руководителей эмоциональностью, 
открытостью, использованием демократического стиля управления. 

Ключевые слова: управление, гендерный аспект, учебное заведение, 
организация, стиль управления, руководитель, моральное воздействие, 
руководитель-женщина, руководитель-мужчина. 

 
In accordance with the purpose of the article – to outline the comparative 

characteristics of moral influence of male leader and female leader on the 
employees of the institution; determined modern aspects of the educational 
institution management on the basis of modern normative documents, 
characterized basic principles of the educational institution management and 
substantiated gender features of female leader and male leader on employees of 
the institution. Based on the results of questionnaires and analysis of 
psychological and pedagogical literature, it has been determined that women as 
leaders are distinct from male leaders by emotionality, openness and use of a 
democratic style of management characterized by collective decision-making. 
Women are more concerned with social issues and more actively push employees 



 

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 16, 2017 

 

218 

to solve problems. In addition, they are less confident in future and more 
courageous than men and therefore more attention paid to such costs as health 
insurance taxes. 

Key words: management, gender aspect, educational institution, 
organization, management style, leader, moral influence, female leader, male 
leader. 

 
Сучасні процеси, які відбуваються нині в Україні, вимагають нових 

підходів до управління організаціями з метою забезпечення їх високої 
ефективності та конкурентоздатності. Один із таких підходів полягає у 
врахуванні керівниками навчальних закладів особливостей організаційної 
культури установ та визначенні основних засад її формування.  

У зв’язку із специфікою керівництва людським колективом в умовах 
розширення функцій управління та неприйняття силового керування 
актуалізується перехід до так званого непрямого, м’якого управління, яке 
можна опосередковано здійснювати через основні чинники формування 
організаційної культури навчального закладу та організаційної культури її 
керівника. 

Актуальність дослідження обумовлена потребою використання 
керівниками у практиці управління навчальним закладом елементів 
організаційної культури та відсутністю розроблених алгоритмів розвитку 
організаційної культури керівників-жінок. 

Методологічні засади дослідження управління поведінкою персоналу 
було закладено в наукових працях таких видатних учених, як Г. Беккер, 
Т. Веблен, Д. Мак-Грегор, К. Маркс, А. Маслоу та ін. Вагомий внесок у 
розробку теоретичних і практичних засад управління поведінкою персоналу 
зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Д. Аккер, І. Бажин, К. Девіс, 
М. Дороніна, Т. Лепейко, М. Наумов, О. Синицька, В. Ядов, О. Ястремська 
тощо. 

Дослідженню різних аспектів проблеми гендерних відмінностей 
присвячено значну кількість наукових праць, розробляється тематика 
гендерного аналізу різних аспектів інтелектуальної та соціальної діяльності 
(Є. Здравомислова, А. Посадська, Н. Римашевська, Г. Сілласте, А. Тьомкіна, 
В. Успенська). 

Оскільки тема є дуже актуальною і багато зроблено досліджень щодо 
особливостей управлінської діяльності, однак аспекти впливу гендерних 
відмінностей на вибір методів управління персоналом на сьогодні є не 
зовсім вивченою, тому викликає необхідність зосередитись на цьому 
питанні. 

Мета статті – окреслити порівняльну характеристику морального 
впливу керівника-чоловіка та керівника-жінки на працівників закладу. 

Суспільні процеси, що відбуваються в державі, викликали гостру 
потребу професійно підготовлених фахівцях, які здатні ефективно 
працювати в сучасних умовах. Процеси гуманізації та демократизації 
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суспільства вимагають розвитку їхньої педагогічної майстерності та 
творчості і підвищують вимоги до рівня управлінської культури керівників 
ЗНЗ, їх компетентності та професіоналізму.  

Умови культури управління визначаються характером і рівнем 
суспільного розвитку, структурою суспільних відносин і зв’язків, рівнем 
духовної культури, знаннями, досвідом творення культури людства, а також 
обставинами, що характеризують об’єкт управління, суспільство загалом, 
структуру цього об’єкта, закономірності його функціонування, розвитку й 
основні принципи управління [7].  

Освітній простір перебуває у стані реформування, що спричинено 
введенням нових Державних стандартів початкової загальної освіти та 
базової і повної загальної середньої освіти. Саме в них визначено зміст 
навчально-виховного процесу та передбачено якісний професійний 
супровід його впровадження. Зрозуміло, що якість освіти мають 
забезпечити педагогічні працівники на чолі з керівниками навчальних 
закладів, управлінська діяльність яких має бути спрямована на створення 
умов для адаптації учасників навчально-виховного процесу до 
реформування в цій галузі.  

Сучасний керівник розглядається як менеджер, здатний виявляти 
гнучкість до інновацій, професіоналізм та виконувати свої функціональні 
обов’язки якісно, оскільки від його діяльності залежить імідж закладу як 
установи в зовнішньому просторі та внутрішній психологічний мікроклімат 
у колективі, а отже, і творчість учнів та педагогів. 

До головних принципів сучасного менеджменту можна віднести 
наступні: вибір форми поведінки, стиль і тактика поведінки з погляду 
моральних і естетичних цінностей, особиста поведінка, міра її такту й 
відповідальності, як показники духовної культури особистості, сфери й 
рівні поведінки за відповідними моральними нормами [4]. 

Культура міжособистісних стосунків у діловій сфері охоплює систему 
морально-етичних принципів ділового спілкування, які уможливлюють 
найефективнішу взаємодію суб’єктів професійної, підприємницької та 
комерційної діяльності – колег, службовців, партнерів. Якщо спілкування у 
родині чи у колі друзів має переважно безпосередній характер і орієнтоване 
на гармонізацію стосунків заради них самих, то ділове спілкування 
опосередковане певною справою – професійним чи комерційним інтересом. 

Зміст культури управління доцільно охарактеризувати як досягнення 
в організації і здійсненні процесу управління, організація управлінської 
праці, використання техніки управління, вимоги до системи управління й 
працівників, зумовлені нормами й принципами суспільної моралі, етики і 
права. Становище жінки в суспільстві є мірилом його прогресу, тому жіноче 
питання загальнонаціональне й повинно вирішуватися зусиллями, всього 
суспільства [1].  

У концепції Державної програми з утвердження гендерної рівності в 
українському суспільстві наголошується, що до основних причин 
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виникнення гендерної проблеми належать: домінування способу життя, 
ідеологічних основ та інтересів, властивих чоловікам; затвердження в 
суспільстві цінностей і пріоритетів, сформованих чоловіками; відсутність 
можливостей гармонізованого суміщення фахової діяльності й сімейного 
життя як для чоловіків, так і для жінок; гендерна нерівність, зокрема в 
соціальній, економічній сферах, сфері охорони здоров’я. Таким чином, у 
суспільстві господарює гендерний стереотип розподілу ролей, які 
конструктуруються через соціалізацію [1]. 

Ситуація в сучасній системі управлінні відтворює те, що ми маємо в 
суспільстві. Якщо в суспільстві низький рівень розуміння гендерної рівності 
з погляду стереотипних соціальних ролей, то це знаходить своє 
відображення і в управління. Але разом з тим, культура управління суттєво 
впливає на зміни в суспільстві та його розвиток. Саме тому необхідно 
звернути особливу вагу на гендерний аспект культури управління. 

Дослідники, які вивчали чоловічий і жіночий менеджмент із позицій 
організаційної культури, було висловлене припущення про те, що в 
організаціях відбувається злиття чоловічих і жіночих технологій 
управління, де жінки опановують чоловічими технологіями більш 
динамічно, ніж чоловіки – жіночими.  

Вони вважають, що виникає тенденція, коли жінки завойовують 
більший простір лідерства в організаціях, ніж чоловіки. Результати багатьох 
сучасних досліджень вітчизняних і зарубіжних учених показують, що жінки 
й чоловіки оцінюють свою діяльність в організаційно-управлінській сфері 
відповідно до соціальних стереотипів, які очікуються від кожної статі. 

Існує тенденція, що в деяких закладах не може бути варіантів щодо 
керівництва чоловіком чи жінкою, наприклад, освіта та система управління 
нею завжди були тими галузями суспільно-економічного життя, де 
традиційно реалізовувались соціальні ролі: «жінка-господиня», «жінка-
вихователь», «чоловік-організатор» тощо.  

Проте на сьогодні така позиція потребує кардинальної зміни, адже 
склалося, що державну політику в галузі освіти, формують, як правило, 
чоловіки, в той час як реалізовувати її доводиться, переважно, жінкам. 

У сучасному світі швидко збільшується кількість жінок, які беруть 
участь у прийнятті рішень у сфері управлінської діяльності як на макро-, так 
і на мікрорівнях.  

У США, Канаді й Німеччині, наприклад, кількість жінок-керівників 
організацій зростає швидше, ніж кількість керівників-чоловіків. У зв’язку з 
цим однією з найактуальніших проблем у сфері організаційно-управлінської 
діяльності стають гендерні відмінності.  

Гендерна розбіжність виявляється в стилі керівництва та формах, 
методах впливу на підлеглих. Тим часом, специфіка професійної діяльності 
керівників свідчить, що багато жінок позбавлені можливості реалізувати 
себе як в економічній, так і в політичній сфері.  

Шлях до рівності жінок і чоловіків вимагає нового типу мислення, у 
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якому стереотипи мають поступитися місцем гуманній філософії, що 
визначає усіх людей, незалежно від статі, носіями соціальних змін.  

Жінки більше переймаються соціальними проблемами і активніше 
підштовхують уряди до вирішення цих проблем. Крім того, вони менше 
упевнені в завтрашньому дні й обачніші, ніж чоловіки, і тому більше уваги 
приділяють таким витратам, як податок на профілактику здоров’я, дитячі 
установи та пенсії. 

Завжди існував чоловічий і жіночий стиль керівництва. Чоловіки 
воліють певну модель менеджменту і не змішують її з технологіями іншого 
типу, дотримуючись однієї стратегії в поведінці.  

Жінки-керівники більше прихильні до комбінованих стратегій, вони 
набагато частіше демонструють змішані стратегії, такі як координатор-
начальник, координатор-лідер і господар-лідер. Жінки орієнтуються на 
колектив, насамперед налаштовуючи інструмент досягнення мети, в той час 
як цілеспрямовані керівники-чоловіки приділяють велику увагу вирішенню 
поставлених завдань. По суті, ці дві складові непогано доповнюють один 
одного [3]. 

На основі обробки анкетних даних та аналізу психолого-педагогічної 
літератури, нами визначено проявляються деякі відмінності в керівництві 
між чоловіками та жінками, а саме різняться:  

– мотиви трудової діяльності (жінки сприймають кар’єру як 
особисте зростання, як самореалізацію, чоловіки ж розуміють під кар’єрою 
престижні і перспективні посади);  

– стиль керівництва (чоловіки частіше використовують командно-
адміністративний стиль управління, жінкам-керівникам характерна більша 
демократичність);  

– увага до сфери міжособистісних відносин (в управлінні 
персоналом жінка-керівник більше уваги приділяє відносинам між членами 
колективу, її більше хвилює сфера міжособистісних відносин, чим 
керівника-чоловіка); 

– емоційність на роботі (жінка емоційніша і ця межа особливо 
характеризує жіночий стиль управління) [4]  

Відповідно, аналізуючи психолого-педагогічну літературу, варто 
зазначити, що для жінки як керівника навчального закладу є: 
гіпервідповідальність; турботливість; більша витривалість; жіноча логіка та 
інтуїція; вміння релаксувати; емоційність; внутрішня і зовнішня 
привабливість у спілкуванні; більша здатність до компромісу. Якщо 
проаналізувати чоловіків як керівників закладів, то їм властива відсутність 
емоційності та авторитарний стиль управління, що характеризується 
беззастережним підпорядкуванням владі, авторитетові; який прагне 
незаперечно утвердити всій авторитет. 

В умовах глибоких соціальних, духовних та економічних зрушень, 
прискорення прогресу знань і вмінь, реформування системи освіти сприяє 
всебічному розвитку людини як особистості та найвищої цінності 
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суспільства, розвитку її талантів, здібностей, задоволенню різноманітних 
освітніх потреб, забезпеченню пріоритетності загальнолюдських цінностей, 
високих моральних якостей.  

Забезпечення цих умов залежить від педагога, керівника – 
професіонала, здатного вільно орієнтуватися в соціальних і природних 
умовах, розуміти особливості розвитку культури, усвідомлювати роль і 
місце освітніх процесів, систем у світовому культурному просторі, 
поєднувати глибокі теоретичні знання й практичну реалізацію цих процесів, 
пов’язувати власний рівень загальної культури із системою знань, умінь, 
мотивів та цінностей управлінської діяльності. 

Ми вважаємо, що неважливо хто є керівником закладу – чоловік чи 
жінка, а важливо щоб керівник закладу здійснював вплив на формування 
позитивного середовища навчального закладу, який забезпечить високі 
освітні можливості для учнів та вчителів, підтримував атмосферу 
співробітництва, заохочував продуктивні педагогічні ініціативи. 

Подальшого вивчення у даному питанні потребує розроблення 
активних форм організаційної діяльності керівників як чоловіків, так і 
жінок. 
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Зоя Сирота, Всеволод Сирота 
 

ПЕДАГОГІЧНА СТРАТЕГІЯ «ВІД ДИТИНИ ДО МИСТЕЦТВА» 

В ІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ ТВОРЧОГО 

РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
У статті розглянуто педагогічну стратегію «від дитини до 

мистецтва у процесі творчого розвитку молодших школярів. Теоретично 
обґрунтовано інтеграцію у мистецькій освіті як пріоритетний орієнтир її 
подальшого становлення. Визнано, що творчість є важливою умовою і 
засобом формування у школярів здібностей образного світосприймання, а 
молодший шкільний є базовим у художньо-творчій діяльності учнів. 
Доведено, що творчість сприяє більш глибокому засвоєнню матеріалу і 
розвитку художніх здібностей дітей. Відповідно до теорій розвитку 
творчої особистості досліджено і визначено, що процес формування 
творчих якостей учнів буде більш ефективним на основі інтеграції різних 
видів художньо-творчої діяльності дітей у мистецькій освіті. 

Ключові слова: педагогічна стратегія, інтегративний процес, 
творчий розвиток, творча імпровізація. 

 
В статье рассмотрено педагогическую стратегию «от ребенка к 

искусству в процессе творческого развития младших школьников. 
Теоретически обосновано интеграцию в художественном образовании как 
приоритетный ориентир ее дальнейшего становления. Признано, что 
творчество является важным условием и средством формирования у 
школьников способностей образного мировосприятия, а младший школьный 
возраст является базовым в художественно-творческой деятельности 
учащихся. Доказано, что творчество способствует более глубокому 
усвоению материала и развитию художественных способностей детей. 
Согласно теории развития творческой личности исследовано и определено, 
что процесс формирования творческих качеств учащихся будет более 
эффективным на основе интеграции разных видов художественно-
творческой деятельности детей в художественном образовании. 

Ключевые слова: педагогическая стратегия, интегративный 
процесс, творческое развитие, творческая импровизация. 

 
Integration in artistic education is theoretically grounded as a priority 

benchmark for its further formation. It is acknowledged that creativity is an 
important condition and means of forming pupils the ability of figurative 
worldview, and the junior school age is the basis in the artistic and creative 
activity of students. It is proved that creativity contributes to a deeper assimilation 
of material and the development of artistic abilities of children. The analysis of 
the source base made it possible to conclude that the modern teacher should be 
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oriented both on the development of the student’s creative abilities and on his own 
creative pedagogical activity, and the process of subject-subject interaction in art 
lessons should be reoriented from authoritarian management of creative the 
development of students on flexible stimulation of their creative self-development. 
According to the theories of the development of the creative personality, it has 
been researched and determined that the process of forming the creative qualities 
of students will be more effective on the basis of the integration of various types 
of artistic and creative activity in artistic education. 

Key words: pedagogical strategy, integrative process, creative 
development, creative improvisation. 

 
Головна вимога до сучасної людини, що живе у світі глобальних змін 

та інтеграційних процесів, надзвичайно стрімкого розвитку техніки та 
інформаційних ресурсів, – є вміння творити. 

Психолого-педагогічні дослідження свідчать про те, що виховне 
значення розвитку дитячої творчості  оцінюється досить високо.  

Аналіз наукової літератури дав можливість визначити, що виховна 
цінність творчості дитини виявляється насамперед у самому процесі, як 
вважав Б. Л. Яворський [7], оскільки вона дозволяє учителю спостерігати за 
ходом творчої думки дитини. Б. В. Асаф’єв [1] наголошував, що творчість 
сприяє більш глибокому засвоєнню матеріалу і розвитку художніх здібностей 
дітей. Б. М. Теплов [6] звертав увагу на важливість творчості на етапі 
початкового навчання, коли закладаються основи ставлення до мистецтва. 
На думку Н. А. Ветлугіної [2], творчість є важливою умовою і засобом розвитку 
здібностей образного світосприймання. Як зазначає Д. Б. Богоявленська, 
молодший шкільний вік визнано періодом «нижньої вікової межі 
креативного поля» [4]. Цей вік є базовим у становленні творчої особистості. 

Василь Олександрович Сухомлинський наголошував, що справжній 
учитель-майстер не може жити без творчості, повторюючи одне й те ж саме 
все своє життя… Тільки творчий учитель може розвинути творчі 
можливості, творчі здібності у дітей. Він закликав учителів пам’ятати 
головне правило педагогічної діяльності: «Обдаровані й талановиті всі без 
винятку діти» [5].  

Аналіз джерельної бази дав змогу зробити висновок про накопичення 
у мистецькій освіти певного досвіду творчого розвитку особистості 
школяра, а педагогічна стратегія «від дитини до мистецтва», в інтеграційному 
процесі творчого розвитку молодших школярів, стає особливо актуальною. 

Актуальність і значущість окресленої проблеми визначили мету статті – 
на сучасному етапі теоретично обґрунтувати та експериментально 
перевірити педагогічну стратегію «від дитини до мистецтва» в інтеграційному 
процесі творчого розвитку молодших школярів у мистецькій освіті.  

Іноді ми спостерігаємо на практиці, що не володіючи методикою 
творчого розвитку учнів, не враховуючи їх конкретно-емоційне сприймання 
художньої інформації, учителі з когнітивною установкою до творчості 
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намагаються підпорядкувати творчі прояви школярів  власним естетичним 
смакам, знанням і умінням. Тобто, їхня педагогічна стратегія спрямовується 
за напрямом «від мистецтва – до дитини». Відповідно, на практиці 
вибудовуються і впроваджуються у навчальний процес і відповідні 
технології творчого розвитку школярів, де створюються такі ж педагогічні 
умови творчого розвитку, як і для дорослих: спочатку когнітивний аспект 
(образно-інформаційний), потім сенситивний і лише потім креативний. 
Розширення «емоційного поля» творчого розвитку молодших школярів за 
такого дидактичного підходу загальмовується на першому етапі – 
когнітивному, пов’язаному з оволодінням знаннями, уміннями і навичками. 

Сучасний учитель повинен бути зорієнтованим як на розвиток 
творчих можливостей учня, так і на власну творчу педагогічну діяльність, 
тому що процес суб’єкт-суб’єктної взаємодії на уроках мистецтва 
переорієнтовує  виховання з авторитарного керування творчим розвитком 
учнів на гнучке стимулювання процесу творчої діяльності школярів з 
елементами їх творчого  саморозвитку. 

Вже у молодшому шкільному віці у процесі творчого розвитку учні 
повинні відчути радість відкриття та пізнання нового, отримати насолоду 
від процесу творчості, задоволення від подолання перешкод у розв’язанні 
творчих завдань, набути певні вміння та навички творчої діяльності, 
впевненість у своїх здібностях та можливостях. У разі відсутності 
позитивного стимулювання творчо-пізнавальних інтересів, творчих занять – 
потреба у творчому самовираженні дітей поступово згасає, а розвиток 
творчих здібностей більшості учнів гальмується, тому організація творчо 
спрямованого навчально-виховного процесу, з урахуванням вікових 
особливостей школярів, має стати змістовною складовою усіх освітніх 
програм загалом та  зокрема у галузі мистецької освіти. 

Серед багатьох предметів, що вивчаються у сучасній школі, чи не 
найвищий виховний потенціал належить саме мистецтву, з притаманним 
йому впливом на свідомість і підсвідомість особистості, на інтелектуальну 
та емоційну сферу, на моральне і, навіть, на фізичне здоров’я людини.  

На сучасному етапі, стратегія інтегративності у мистецькій освіті 
визначена як пріоритетний орієнтир її подальшого розвитку. 

Мета інтегрованого курсу «Мистецтво», що впроваджується у 
практику сучасної школи – формувати в учнів комплекс ключових, 
міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей, які 
повинні забезпечити здатність до художньо-творчої самореалізації 
особистості школяра. 

Як зазначає Л. М. Масол, поліцентричний вид інтеграції передбачає 
виділення двох або більше домінантних змістових ліній – музичного та 
образотворчого мистецтва, які органічно поєднуються з іншими змістовими 
лініями синтетичних мистецтв – хореографією, театром, кіно [3].  

Теоретичне обґрунтування художньо-інтегративних технологій, за 
визначенням Л. М. Масол, дає змогу умовно поділити їх на три групи за 
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одним провідним інтегратором або декількома визначальними: духовно-
світоглядний вид інтеграції (на основі спільного тематизму), естетико-
мистецтвознавчий вид інтеграції (на основі споріднених для різних видів 
мистецтв понять і категорій) та комплексний (на основі одночасного 
поєднання декількох видів інтеграції). 

Різні види інтеграції на уроках мистецтва можуть бути реалізовані 
через систему нескладних творчих завдань інтегративного типу: 

– графічно зобразити рух мелодії (плавний, стрибкоподібний, 
низхідний, висхідний); 

– завдяки ритмічним кольоровим відбиткам пальців створити 
кольоромузику; 

– словесно добрати до мелодії відповідні за характером лінії-образи 
(«лінія-хвиля», «лінія-зиґзаґ», «лінія-пружинка», «лінія-пунктир»), 
передати на папері їх у відповідному кольорі та у ритмопластиці; 

– підібрати кольорову гаму відповідну музичним образам,  настроям 
музичного твору, тембрам музичних інструментів та відтворити  їх на папері 
кольоровими плямами (аквареллю по «мокрому»); 

– на папері графічно зобразити форму твору (двочастинну, 
тричастинну), відповідно до змін у музичному творі; 

– кольоровими композиціями геометричних фігур на площині 
створити «живописне рондо», «візуальні варіації»; 

– підібрати відповідні шумові інструменти, тембри яких 
характеризують голоси казкових героїв, персонажі картин живопису, образи 
літературних героїв; 

– намалювати ілюстрації до дитячих оповідань та казок; 
– «оживити» картину живопису за допомогою пантоміми, 

ритмопластичних рухів або театралізовано розіграти уявний діалог за 
сюжетом запропонованої картини («натюрморт в особах», «розмова героїв 
групового портрету»); 

– передати танцювальними рухами, за допомогою міміки, жестів 
певний емоційний стан (радість, горе, сум, подив, жах); 

– намалювати фрагменти власного мультфільму (розкадровка) та 
підібрати фоновий музичний супровід відповідно характеру і настрою 
героїв фільму; 

– інсценізація пісень, міні-оповідань, створення відповідних 
декорацій, костюмів; 

– створення театралізованого дійства під час виконання обрядових 
пісень; 

– за допомогою ритмопластичних рухів відтворити образи 
програмних музичних творів; 

– намалювати сюжетно-тематичні композиції до дитячих театральних 
вистав, пейзажні композиції до різнохарактерних природних станів; 

– скласти мелодію до вірша або підібрати фонову музику з творів 
відомих композиторів до будь-якого фрагменту літературного твору; 
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– створення колективних кольорових витинанок, декоративних 
писанкових, сюжетних композицій з флористики, підбір та виконання 
відповідних фонових народнопісенних фольклорних композицій; 

– запропонувати власну вокальну, інструментальну, ритмопластичну 
імпровізацію в обрядовому дійстві; 

– творчим мікрогрупам музикантів, художників, хореографів 
різноманітними засобами художньої виразності відтворити одне і теж саме 
явище природи, предмет, ситуацію, історичну подію, настрій, образ, 
характер аудіально, візуально, ритмопластикою. 

Наведемо приклад фрагменту музичної казки за технологією 
запропонованою Л. М. Масол «Казка принцеси музичного ладу». «Я, 
принцеса музичного ладу, живу на III ступені звукоряду і на відміну від 
інших зовсім не претендую на першість у Королівстві Ладу. Найкращі мої 
друзі – принци Мажор і Мінор. З ними я граюся у цікаву музичну гру 
«Світлотінь». Коли я на півтону піднімаюся, музика стає світлішою: ми 
потрапляємо до принца Мажора. А коли я на півтону опускаюся, музика 
зразу темнішає: це володіння принца Мінора. Управляти світлом і тінню у 
музичному Королівстві Лад нам допомагають вірні слуги: Діез, Бемоль і 
Бекар» [3, с. 88].  

У процесі спостережень з’ясовано, що методи  аналізу і порівнянь 
художніх образів, що створені  засобами художньої виразності різних видів 
мистецтв про одне й те ж саме художнє явище, поступово  переростають у 
метод «реконструювання» цілісного образу з урахуванням художнього 
світосприймання молодших  школярів. 

Наприклад, на уроці пропонується завдання для дітей «Підібрати 
музику до картини», у ході якого учні повинні з’ясовувати загальну емоційну 
модальність творів різних видів мистецтва Спочатку вони визначають 
ідентичність художнього задуму художника і композитора. Учням 
пропонується прослухали два контрастні музичні  твори: «Ранок» Р. Глієра 
та  «У вечорі» Н. Сильванського. Їм необхідно з’ясувати, якому з музичних 
творів відповідає візуально представлена картина А. Куїнджі «Місячна ніч 
на Дніпрі». Різним мікротворчим групам дітей пропонується художньо 
реконструювати образ місячної ночі і подати її у синтезі різних видів мистецтв. 

Одна творча мікрогрупа дітей може використовувати словесні 
художні засоби виразності відшукуючи їх у поетичних збірках. Наприклад, 
з образом місячної ночі у них асоціюється поетичний твір В. Лучука 
«Зорепад», де «музика» ночі відображена словами: «…над левадою місяць, 
дивлячись завмер: стрімголов із неба падають зорі в зарості озер». 

Діти відзначають, що особливою дзвінкістю відрізняється останній 
рядок вірша (звуки з, с,), від цього поетичного рядка «чується прозора 
музика», мелодійний дзвін. 

Інша мікрогрупа школярів може віддавати перевагу візуалізації 
образу місячної ночі, створює нічний пейзаж засобами  образотворчого 
мистецтва. Деякі учні за аналогією картини художника, можуть запозичити 
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сріблясто-зелений відтінок місячного сяйва з картини А. Куїнджі «Місячна 
ніч на Дніпрі» і творити на площині блискучу місячну доріжку, 
намагаючись передати динаміку хвиль, води, хмар у небі однаково 
ритмічно, викликаючи яскраву асоціацію безмежності і величі простору, 
якими насичені небо і вода, що пробуджує картина місячної ночі. Інших 
дітей приваблює потреба зобразити  чаруючу красу білих лілій на поверхні 
річки, озера. 

Музика Н. Сильванського «У вечорі», підсилена візуальними 
образами, створює певний театральний ефект і пробуджує у дітей бажання 
передати її ритмопластичними рухами. Учні пропонують свої ескізи костюмів 
до хореографічної постановки, пропонують декілька варіантів її назви. Так 
поступово у дітей виникає потреба у розробці хореографічної композиції, 
яка б відповідала тематиці місячної ночі. Хореографічну композицію, 
запропоновану і створену учнями, можна назвати «Танок білих лілій». 

Аналогічно до образу місячної ночі, можна «реконструювати» образ 
осені: «Осіння пісня» П. Чайковського, «Золота осінь» І. Остроухова, 
«Осінній день. Сокольники» І. Левітана, «Осінній пейзаж із чотирма 
деревами» В. Ван Гога. 

Методи творчих завдань повинні гармонійно, разом з іншими видами  
творчої діяльності, входити у процес навчання. Вони не виключають на 
уроці пояснення, розповідь, ілюстрацію. Завдання цих методів полягає саме 
у тому, щоб допомогти учням вільно і самостійно оперувати знаннями, 
уміннями і навичками, здобутими на уроці у процесі художньо-творчого 
розвитку. 

Цікавий для реалізації інтегрованих творчих завдань є прийом 
«музично-хореографічне дзеркало». 

Учасникам твори музичного мистецтва пропонується розглядати як 
«дзеркала», у яких необхідно розпізнати: своїх друзів, знайомих; явища і 
предмети природи тощо. Тут вступають у дію інтегративного процесу і 
елементи театралізації. Відповідною пантомімою і пантомімікою необхідно 
передати характери художніх образів. Для реалізації прийому «музично-
хореографічне дзеркало» підбираються відповідні музичні твори до яких 
створюються власні музично-хореографічні інтерпретації об’єктів художніх 
вражень. Так, до музично-хореографічної картотеки можна віднести  твори: 
«Балакуха» С. Прокоф’єва, «Впертий братик», «Три подружки» 
Д. Кабалевського, «Ваня робить ляпки у зошиті і мріє» В. Маліннікова, 
«Суперечка впертих» і «Хвалько» Д. Благого, «Задирака» Г. Корчмара. 

Збагаченню знань учнів, їх художньо-творчий розвиток у процесі 
інтеграції відбувається не тільки на уроках мистецтва, а й на основі 
взаємодоповнення урочної і позаурочної форм роботи – у гуртковій 
діяльності. 

Бажано, щоб позакласні заняття будувалися на основі програмового 
матеріалу уроку, але не дублювали цей матеріал, спираючись на вільну 
творчу діяльність дітей. 
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Гуртківців відповідно до їх діяльності, нахилів, можливостей у 
мистецтві, необхідно поділити на творчі мікрогрупи і запропонувати 
скласти  власні художньо-творчі композиції з паралельними сюжетними 
лініями: літературною, колірно-графічною, музичною, хореографічною. 

Наприклад, напередодні заняття гуртка «Дитяча художня творчість», 
необхідно запропонувати дітям ознайомитись з «Казкою про Жар-птицю і 
Вовка», збіркою поезій І. Жиленко – вірш «Жар-птиця», казкою «Іван 
Царевич і Сірий вовк», з казкою та музикою балету Г. Свиридова «Коник-
Горбоконик». 

Групі учнів-знавців необхідно дати завдання – знайти і підібрати  
цікаві повідомлення, легенди, оповідання про казкового сонячного птаха – 
Жар-птицю. Учням-образотворцям можна запропонувати творчо розкрити 
тему – «Проплива Жар-птиця Сонця в акварельному потоці». Музикантам – 
«Музичність у живописі». Літературознавцям – «Думу про сонячну Жар-
Птицю».  

Прогнозоване повідомлення учнів про казкового птаха: «Жар-птиця – 
казковий птах сонячного царства із сліпучо-золотавим, мов жар, пір’ям (тому 
птаха називають ще золотою птицею). 

У наших пращурів символом щастя завжди були птахи. У 
слов’янській міфології існує повір’я про чудового птаха – Жар-птицю, який 
приносить людям щастя. За переказами, Жар-птиця – символ вогню, світла 
й сонця. 

У казках це чарівний птах, який прилітає з далекого тридесятого 
царства, харчується золотими яблуками, які дарують людям молодість, 
красу й безсмертя. Коли птах співає, то з його дзьоба сиплються пір’їнки, 
хворі одужують, а до сліпих людей повертається зір. Спіймати Жар-птицю 
в давнину – означало здобути щастя, здоров’я та успіх. 

Група літературознавців отримує завдання створити образ сонячного 
птаха літературними засобами художньої виразності. Учнями речитативом 
промовлялась «Дума про сонячну Жар-Птицю», добирались для думи нові 
слова: «світлі», «теплі», «полум’яні»: 

Птах летить із-за Дніпра в золотистих кольорах. 
У віконні стука рами рано-вранці й вечорами. 
Є птах Ра у зорепадах, в слові «радість», в слові правда», 
В слові «райдуга», є Ра в українських прапорах,  
Сяє Ра, горить, іскриться, ніби сонячна Жар-Птиця. 
З додаткових інформаційних джерел учнів з’ясовують, що Ра є давнім 

складом, яким позначалося поняття «вогонь», «світло». 
З набору дитячих шумових інструментів група учнів-музикантів часто 

обирає бубонці та брязкітки як такі, що за своїм звучанням нагадують 
дзвеніння золотої Жар-Птиці. Переважна більшість дітей підходить до 
думки, що польоту сонячного птаха відповідає мрійливий мелодичний 
супровід у характері вальсу.  

Для літературно-музично-хореографічних інсценізацій мікрогрупи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%85
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учнів-дизайнерів можуть створювати проекти костюмів Білих Лілій та Жар-
птиці.  

Так, поступово, у ході позаурочної роботи, педагогічна стратегія 
вчителя в інтеграційному процесі творчого розвитку молодших школярів 
спрямовується за напрямом «від дитини – до мистецтва», а самодіяльна 
художня творчість учнів – на колективний синтез цілісних образів у 
мистецтві. 

Отже, ефективними психолого-педагогічним умовами творчого 
розвитку учнів в інтеграційному процесі є: розробка і структурування змісту 
творчої діяльності школярів; добір організаційних форм творчого розвитку 
на основі взаємодоповнення урочної й позаурочної художньо-пізнавальної 
діяльності учнів; методичне забезпечення реалізації змісту творчого 
розвитку школярів. 

Творчий розвиток молодших школярів у процесі інтеграції різних 
видів мистецтв буде більш ефективним, якщо поетапне розширення 
«емоційного поля» особистості молодшого школяра (креативна діяльність – 
сенситивний музичний розвиток – когнітивний музичний розвиток) і 
педагогічна стратегія у навчально-виховній діяльності вчителя на уроках 
мистецтва буде спрямована і розвиватиметься у напрямі «від дитини до 
мистецтва». 

На нашу думку, подальшого дослідження потребує проблема 
створення предметно-розвивального середовища, як педагогічно 
доцільного унаочнення необхідного для повноцінної реалізації змісту 
художньо-творчої діяльності школярів у процесі вкладання інтегрованого 
курсу «Мистецтво». 
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УДК 371.036 

Умрихіна Оксана, ВисоцькаТетяна 

 

СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА 

 

У статті, спираючись на виховну функцію музики, розглянуто 

необхідність звернення до українського музичного фольклору для виховання 

соціальної національної свідомості. Проаналізовано питання соціального 

виховання і музичного мистецтва в історичній хронології. Розкрито вплив 

музики, музичного фольклору і музичного мистецтва на соціальне 

виховання, на національну свідомість, на збереження національної 

самобутності у сучасній масовій музичній культурі. 

Ключові слова: соціальне виховання, музика, музичний фольклор, 

національна свідомість. 

 

В статье, опираясь на воспитательную функцию музыки, 

рассмотрена необходимость обращения к украинскому музыкальному 

фольклору для воспитания социального национального сознания. 

Проанализированы вопросы социального воспитания и музыкального 

искусства в исторической хронологии. Раскрыто влияние музыки, 

музыкального фольклора и музыкального искусства на социальное 

воспитание, на национальное сознание, на сохранение национальной 

самобытности в современной массовой музыкальной культуре. 

Ключевые слова: социальное воспитание, музыка, музыкальный 

фольклор, национальное сознание. 

 

In the article, based on the educational function of music, considered the 

need to appeal to Ukrainian folk music for the upbringing of social national 

consciousness. The questions of social education and musical art in historical 

chronology are analyzed. The influence of music, musical folklore and musical 

art on social education, on national consciousness, on preservation of national 

identity in modern mass music culture is revealed. The research in dissertation is 

carried out in relation to the problem of forming of patriotic values of students of 

colleges in the process of regional-searching activity. Essence and structure of 

concept «patriotic values» are scientifically grounded; the semantic structure of 

patriotic values is exposed in unity of agnosticism, emotionally-valued, active and 

practical components, criteria, indexes and levels of formation of this personal 

integral education of students of colleges are determined. The model of forming 

of patriotic values of students of colleges is built in after classes work, the 

relationship between components of the model are described; the pedagogical 

conditions of its realization, which provide efficiency of process of forming of 

patriotic values for students by means of regional-searching activity are 
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appointed.  

Key words: social upbringing, music, musical folklore, national 

consciousness. 

 

На нинішньому етапі розвитку нашого суспільства особливого 

значення набуває проблема виховання підростаючого покоління, яка стає 

однією з головних у педагогічній теорії і практиці. Закономірною є спроба 

переглянути зміст окремих понять, по-новому осмислити явища і процеси, 

які відбуваються у практиці сучасної школи.  

Оскільки особистість розвивається і змінюється разом із розвитком і 

зміною соціально-економічних умов суспільства, то в нинішній час цей 

педагогічний процес потребує радикальної перебудови. Соціалізація як 

закономірний процес сприяє розвитку системи соціальних утворень у 

свідомості людини, в якій віддзеркалюються її найактуальніші потреби, 

інтереси, погляди, ставлення до інших і навколишньої дійсності, до себе 

самого як соціального індивіда. Водночас аналіз психолого-педагогічної та 

методичної літератури, вивчення досвіду соціального виховання учнів 

свідчать про те, що чимало аспектів цієї багатогранної проблеми поки що 

залишаються мало дослідженими. Зокрема питання соціального виховання 

учнів засобами музики в школі нового типу не знайшло ще всебічного 

висвітлення в наукових працях. Музика в соціальному вихованні школярів 

займає особливе місце, адже її морально-духовний зміст є основною силою 

впливу на особистість. 

Базуючись на концепції розвитку людини у суспільно-історичній 

практиці, радянська педагогіка, особливо в перші роки її становлення, 

надавала першочергового значення проблемі формування особистості як 

представника соціального типу (Н. Крупська, А. Луначарський, 

С. Шацький). 

Такі вітчизняні вчені-педагоги як С. Русова, Є. Яновська в своїх 

працях звертають увагу на всі компоненти, які впливають на соціальне 

виховання. Так, у праці С. Русової «Нова школа соціального виховання» 

автор звертає увагу на спадщину, мову, емоції, інстинкти, сприймання та 

увагу, оточення дитини, без чого соціальне виховання неможливе. А в праці 

Є. Яновської «Соціальне виховання як неминуча історична проблема» 

розглядається питання соціального виховання як безперервного процесу 

суспільства. Автор розгляде «Дитячу хату» як провідну зірку соціального 

виховання; на її думку це є та хата, де найкращі мрії повинні справдитися. 

Не зважаючи на те, що проблема виховання школярів розглядається з 

різних позицій, всіх їх єднає спільна ідея: процес соціального виховання, 

соціального становлення і духовного розвитку особистості в основному 

зумовлений зростанням соціальної активності цієї особистості, її творчим 

ставленням до дійсності, оточуючого світу. 

Важливість проблеми соціального середовища і школи розглядалися 
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в працях А. Бондар, В. Бочарова, Ю. Гапон, В. Кабуш, О. Киричук, 

Л. Новікова, М. Скаткін. При дослідженні проблеми ми спиралися на ідеї 

активного виховання К. Ушинського, В. Сухомлинського, А. Макаренка, 

С. Шацького та ін. Загальнотеоретичну основу дослідження склали роботи 

педагогів: О. Вишневського, О. Гладка, О. Киричука, О. Ростовського, 

М. Шилова, а також психологів І. Беха, П. Блонського, Л. Виготського, 

І. Кона, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна. 

Вивчення й аналіз теорії і практики сучасної школи дають право 

стверджувати, що проблема соціального виховання в сучасних умовах 

потребує глибокого педагогічного аналізу, її обговорення проводилось на 

рівні загально-філософських підходів, або ж зводилось до методичних 

рекомендацій. 

На сьогодні практично відсутні цілісні дослідження, які передбачають 

створення належних виховних систем із розробленим механізмом 

управління. Це, безсумнівно, ускладнює прямий вихід цікавих теоретичних 

розробок на рівень педагогічної практики. 

Особливо важливими для нас стали дослідження, в яких проблеми 

соціального виховання дітей розглядалися в різних аспектах І. Звєрєва, 

А. Капська, Л. Коваль, М. Лукашевич, А. Мудрик, Ю. Сичов, С. Хлєбік, де 

йдеться про значення для людини та суспільства загальнолюдських 

цінностей, виховання соціальних якостей особистості, вироблення вмінь та 

навичок соціальної поведінки і т.д. 

Окремі аспекти теорії мистецтва як самостійної форми суспільної 

свідомості відображені в працях Л. Виготського, М. Кагана, 

О. Ростовського, В. Суханцевої, В. Тарапати. Роль музичної спадщини 

нашого народу розглядається в дослідженнях О. Дем’янчука, Г. Довженок, 

Л. Коваль, М. Поповича, В. Шевченко. 

Значний інтерес у дослідженні проблеми становить спадщина відомих 

письменників, композиторів, педагогів, видатних діячів культури 

А. Авдієвського, М. Драгоманова, М. Костомарова, М. Леонтовича, 

М. Лисенка, П. Чайковського, Т. Шевченка. 

Таким чином, аналіз психолого-педагогічної та методичної 

літератури, вивчення досвіду соціального виховання учнів свідчать про те, 

що чимало аспектів цієї багатогранної проблеми поки що залишаються мало 

дослідженими.  

Мета статті полягає у висвітленні ролі музичного мистецтва як засобу 

соціального виховання.  

Соціальне виховання ‒ процес двоплановий. Держава формулює 

завдання соціального виховання, створює його інфраструктуру, визначає 

програму та зміст. У той же час реалізують виховання конкретні соціальні, 

групові та індивідуальні суб’єкти, що мають власні ціннісні орієнтації, 

стереотипи і вносять суттєві корективи до вимог громадських норм і 

державних установок. Внаслідок цього, з одного боку, у практиці виховання 
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народжуються нові явища, з іншого ‒ вихователі та учні проявляють 

консерватизм, який має глибокі історичні, етнічні та соціально-психологічні 

коріння. Через це, наприклад, у межах однієї системи складаються різні 

стилі педагогічного керівництва і взаємодії. 

Мистецтво ‒ це особливий вид духовно-практичного освоєння 

дійсності за законами краси. Особливість цього освоєння полягає в тому, що 

воно виступає в художньо-образній формі, і визначається в тому, що: за його 

допомогою людина здатна сприймати світ, що оточує її у цілісності; воно 

може проникати в найпотаємніші куточки людської душі, хвилювати й 

робити людину величною; воно безпосередньо контактує з емоційною 

сферою особистості, найбільш рухливою та пластичною сферою людської 

психіки; за допомогою мистецтва ідея втілюється в такій формі, яка збуджує 

емоції, активізує уяву, викликає особливі переживання, які називають 

естетичними, або художніми. 

Художні емоції виникають лише при зустрічі з соціально-історичним, 

вагомим, важливим для багатьох. Вони є наслідком не механічного, 

пасивного, а неодмінно творчого сприймання, яке підносить людину, 

розвиває її уяву та інтелект. Взаємодія почуттєвої та інтелектуальної сфер 

під час сприймання твору мистецтва надає враженню особливої сили. Тому 

визнають такі функції мистецтва: суспільно-перетворювальну, пізнавально-

евристичну, художньо-концептуальну, передбачення, інформаційну та 

комунікативну, виховну, навіювання, естетичну, гедоністичну. 

Виховна функція мистецтва полягає у впливі на особистість через 

естетичний ідеал, який виявляється як у позитивних, так і в негативних 

образах. Мистецтво дозволяє людині пережити інші життя як свої, 

збагатитися чужим досвідом. Цей досвід виступає як художньо 

організований, узагальнений, осмислений митцем. 

Музика говорить з людиною «безпосередньою мовою душі», хвилює 

людину, викликає багато емоцій. Тому музика ‒ це не відображення 

предметного світу, а відображення людських почуттів та думок. 

Музичне мистецтво, впливаючи на емоційну сферу людини, її 

почуття, повинно привертати її думки й волю на досягнення ідеалу. Воно 

володіє низкою рис, які виділяють його як особливу форму людської 

життєдіяльності. У своєму змісті твори музичного мистецтва виражають 

думки й почуття людей. Твори музичного мистецтва мають на меті 

поєднання в собі певних соціальних цілей: соціальну дію на людину, 

можливість дати їй естетичну насолоду, принести радість спілкування з 

мистецтвом і викликати відповідну реакцію почуттів і думок, залишити слід 

у духовному світі особистості, тобто закликати суспільство не тільки до 

відображення, а й до перетворення світу. Тому стає цілком незаперечним 

вплив музики на формування різних сторін особистості, включаючи й 

національну свідомість. А через спілкування з народною музикою людина 

глибше пізнає його історію, трансформовану в думи, пісні тощо, розкриває 
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невідомі сторінки культури свого народу, живиться його духовними 

здобутками. 

Духовні цінності кожної нації визначають її місце й роль в історії 

людства. Питання збереження та розвитку української культури, зокрема, 

музичної, нерозривно пов’язано з проблемою відродження української 

духовності. За визначеннями Д. Чижевського та М. Костомарова, 

характерною рисою української ментальності є емоційно-чуттєвий характер 

української душі. Неодмінною рисою української душі стала її пісенність. 

Пісенний фольклор містить у собі неоціненний матеріал для вивчення 

традиційних етико-естетичних засад українського народу, а також 

відображає еволюцію ідеалів, яка відбулася в процесі історичного розвитку 

нації. 

Саме до народної пісні зверталися дослідники українського 

менталітету. На пісенний матеріал спиралися у своїх наукових працях 

М. Костомаров, О. Потебня, М. Драгоманов, В. Антонович, М. Сумцов, 

І. Франко, М. Грушевський та ін., фольклористи, історики, літературознавці. 

Зокрема, М. Костомаров наголошував на тому, що кожен народ має 

свій ідеал, який можна виявити, звернувшись до фольклорних джерел. 

Д. Чижевський вважав дослідження зразків народної творчості одним із 

способів пізнання світосприйняття різних соціальних типів. 

Народна пісня репрезентує традиційне бачення українцем 

прекрасного, огидного, високого, низького, трагічного, комічного, 

героїчного, відображає стереотипи поведінки етносу, які тісно пов’язані з 

його світоглядними уявленнями. 

Також народна пісенна творчість є складовою народної педагогіки, 

оскільки містить у собі систему етичних еталонів та ціннісних орієнтацій. 

Тому вона посідає вагоме місце в системі народної педагогіки як сукупності 

емпіричних знань у справі виховання, бо наповнена дидактичним змістом 

та пов’язана зі звичаями, обрядами, святами, що супроводжують 

найважливіші події нації, окремої особистості. Сьогодні у прогресивній 

вітчизняній музиці високо цінується музичний фольклор як важливий 

чинник народних традицій. 

Значення музики як чинника соціального виховання особистості 

полягає і в морально-естетичному характері її впливу: емоційний зміст 

твору стає стимулом для формування та вияву почуттів, емоційним фоном 

життя й діяльності людини. Ось чому думи та історичні пісні, виконувані 

кобзарями та лірниками, відігравали значну роль у житті народу. І. Франко 

мав усі підстави писати, що «думи та пісні виховували нові покоління, 

вливаючи в них з материнським молоком того самого геройського духу, 

котрим жили батьки». 

У думах та історичних піснях, у конкретних образах, подіях, ситуаціях 

відображено картини минутого нашої землі, уявлення про подвиг, мораль. 

Науковці виділяють три основні теми історичних пісень ‒ це боротьба проти 
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турецько-татарських нападників та польських і московських загарбників. 

Популярним у народі є цикл історичних пісень, у яких оспівуються 

перемоги козаків у Визвольній війні українського народу середини XVII ст.  

З відродженням національного духовного життя звернення митців до 

подій вітчизняної історії, нових історичних фактів, що раніше залишалися 

поза увагою, сприяє пробудженню національної свідомості. Це стосується й 

музичної культури, у якій поряд з відродженням української класики 

відчутний вплив авангардистських течій. 

Найбільш цікавим явищем останньої третини XX ст. стало злиття 

фольклору з такими різновидами естрадної музики, як джаз, рок та поп-

музика, що сприяло створенню власних музичних напрямів на фольклорній 

основі в українській популярній музиці. Водночас у колах широкої 

громадськості виникає занепокоєння у зв’язку з поширенням у 

молодіжному середовищі явищ масової культури із заниженими 

естетичними критеріями. Тому проблема українізації молодіжної музичної 

культури є актуальною поряд з іншими як складник духовного відродження 

нації. 

Висновки і перспективи дослідження полягають у подальшому 

розвитку теорії і практики використання виховних можливостей музики в 

соціальному вихованні учнів. Таким чином, потрібно сказати, що музичний 

фольклор і був носієм національних ціннісних орієнтацій. І щоб зберегти 

національну самобутність у сучасній масовій музичній культурі, потрібно 

повернутися до українських національних джерел як дієвого формування 

національної свідомості. Це питання, на нашу думку, є актуальним, і тому 

потребує подальших досліджень у сфері соціального виховання. 
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УДК 373+392:8 

Цяо Цжи 

 

ПОТЕНЦІАЛ МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ 

ЕТНОМИСТЕЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ 

 

Проаналізовано етнокомпонент музичного навчання школярів на 

прикладі чинних в Україні навчальних програм. Показано особливості 

природи музики як стрижня в синтезі мистецтв, що суттєво для реалізації 

змісту музичного навчання в сучасних соціокультурних реаліях. 

Етномистецька компетентність подається як інтегральне особистісне 

утворення і результат занурення учнів у різні види фольклору – музичного, 

поетичного, танцювального, театрального, народного декоративно-

прикладного мистецтва.  

Ключові слова: потенціал музичного навчання, етнокультурна 

компетентність, етномистецька компетентність, синтез мистецтв, 

зміст освіти, фольклорні традиції етносу. 

 

Проанализирован этнокомпонент содержания музыкального 

обучения школьников на примере действующих в Украине учебных 

программ. Показаны особенности природы музыки как стержня в синтезе 

искусств, что существенно для реализации содержания музыкального 

обучения в современных социокультурных реалиях. Этнохудожественная 

компетентность рассматривается как интегральный личностный 

феномен и результат погружения учащихся в разные виды фольклора – 

музыкального, поэтического, танцевального, театрального, народного 

декоративно-прикладного искусства.  

Ключевые слова: потенциал музыкального обучения, этнокультурная 

компетентность, этнохудожественная компетентность, синтез 

искусств, содержание образования, фольклорные традиции этноса.  

 

The ethnocomponent of the content of musical education of schoolchildren 

is analyzed on the example of curricula operating in Ukraine. The features of 

music’s nature as a core in the synthesis of arts are shown, which is essential for 

realizing the content of musical education in modern sociocultural realities. The 

effectiveness of complex musical education for implementation of ethno-

pedagogical potential of musical art is proved. Ethno-artistic competence is 

defined as the process of motivated and effective mastering of the values of 

different arts on based on the musical folklore of one ethnic group, along with 

development of respect for the folklore values of other ethnic groups, which 

optimizes intercultural communication. Ethno-artistic competence is considered 

as an integral personal phenomenon and the result of immersion of students in 

different types of folklore - musical, poetic, dance, theatrical folklore, as well 
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as folk arts and crafts. An important aspect of ethno-cultural competence is 

polyethnicity as a vector of education of tolerance to the cultural diversity of the 

world. 

Key words: potential of musical education, ethno-cultural competence, 

ethno-artistic competence, synthesis of arts, content of education, folk traditions 

of ethnos. 

 

Глобалізація всіх сфер життя, що охопила усі країни світу, з одного 

боку, зближує культури, але водночас і посилює прагнення етносів до 

збереження своєї ідентичності. В українському законодавстві 

етнокомпонент мистецької освіти визнається як один зі стратегічних 

напрямів національно-патріотичного виховання (Закони України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 

національні меншини в Україні»), Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року, Державному стандарті базової та повної 

шкільної освіти, Концепції художньо-естетичного виховання учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах України, концептуальних ідеях 

«Нової української школи». У китайському законодавстві аналогічні 

питання відображено в Законі КНР про освіту (1995), Державній 

національній програмі «Китай – ХХІ століття», Стратегії розвитку освіти в 

Китаї в ХХ1 ст. Увага до етнокомпонентів мистецької освіти 

підкреслюється в Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону та заохочення 

розмаїття форм культурного самовираження», документи ICTM 

(міжнародних конференцій традиційної музики під егідою ЮНЕСКО). 

В дослідженнях учених як одна з ключових компетентностей постає 

етнокультурна, і, зокрема, етномистецька (Інь Хань, І. Кон, ЛуЛу, С. Лур’є, 

Ю. Руденко, Сунь Гоцян, І. Ціко, О. Хижна), формування якої важливе для 

вирішення проблем толерантного співіснування в мультикультурному 

середовищі багатонаціональних країн, у тому числі й Китаю.  

Етнопедагогічні аспекти музичного навчання розкрито в працях 

сучасних українських (В. Дикало, Г. Карась, М. Качур, Р. Осипець, 

В. Шахрай, Г. Яківчук) та китайських (Сююй Цзяюй, Чень Ін, Вей Лімін, 

Цзян Лібінь, Хай Лінь) учених.   

Мета статті – окреслити потенціал музичного навчання у векторі 

формування етномистецької компетентності як основи долучення до різних 

видів мистецтва, передусім фольклору. 

Автором статті здійснюється педагогічне дослідження на аудиторії 

українських школярів, тому далі посилатимемося на навчальні програми з 

предметів мистецтва, які є чинними в українській загальній освіті. 

Так, потенціал музичного мистецтва щодо формування 

етномистецької компетентності пов’язаний зі специфікою музики, а саме з 

її здатністю апелювати безпосередньо до емоцій і почуттів людини. 

Механізм цього полягає в тому, що музика є мистецтвом «інтонованого 
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смислу» [1, с. 332], саме в інтонуванні втілюється емоція (Є. Назайкинский, 

А. Сохор, Ю. Чекан, Б. Яворський). У музичному фольклорі втілюється 

інтонація як емоція цілого етносу – його культури, історії, традицій тощо. 

Як зазначає В. Дикало, таке розуміння інтонації стосовно «музичного 

фольклору «набуває особливого смислу, як свого роду «етноінтонування» 

[2, с. 41]. Як стверджують естетико-мистецтвознавчі дослідження 

(М. Каган), музика здатна «притягувати» інші мистецтва і бути стрижнем 

синтетичного художнього образу – в театральних виставах (оперних, 

балетних, опереткових), циркових дійствах, естрадних видовищах, у 

поетично-музичних, поетично-хореографічних композиціях. Базуючись на 

синестезійності людського сприймання (О. Рудницька), музика викликає 

зорові й рухові асоціації, що утворює в уяві візуальні і пластичні образи.   

Загальновизнано, що основу музичного фольклору складає народна 

пісня. З нею тісно пов’язаний танець: у прадавньому фольклорі рух 

невід’ємний від мелодії, слова, сюжету, драматичної (обрядової або ігрової) 

дії [3]. Обрядові та ігрові форми фольклору (прообраз театру) також «злиті» 

з музично-пісенною та музично-інструментальною лініями. 

Етномистецька компетентність – складник етнокультурної 

компетентності. Як зазначає Сюй Цзяюй, феномен етнокультури охоплює 

ідентичність, ментальність певного народу із конкретними соціо-

психічними складниками, що забезпечує дотримання власних,  відмінних 

від інших етносів, ціннісних установок, характеризується також 

відповідним етномисленням та етносвідомістю [6, c. 16]. 

Таким чином, потенціал музики щодо формування етномистецької 

компетентності закладений, передусім, у цінностях музичного (пісенного та 

інструментального) фольклору, а також у цінностях тих видів і жанрів 

мистецтва, які пов’язані з музикою (танець, образотворче, насамперед, 

декоративно-прикладне мистецтво, ігри та обрядові дійства як прообраз 

театру); отже, розкривається через залучення до комплексного опанування 

фольклору в різних видах діяльності – сприйманні та інтерпретації творів 

народного мистецтва, набутті знань про фольклорні традиції, виконанні, 

поширенні набутого досвіду через діалог з іншими. 

Згідно чинного освітнього стандарту (редакція 2011року) [5], 

змістовими лініями галузі «Мистецтво» є музична, образотворча, 

культурологічна. У розроблення документа закладено ідеї цілісності 

мистецького розвитку особистості, що забезпечується націленістю на 

формування міжпредметної мистецької компетентності, спрямованості 

навчання мистецтву на розширення досвіду спілкування і самовираження в 

різних видах художньо-творчої діяльності (Л. Масол). Прогнозується, що 

наприкінці навчання в основній школі в учнів сформовано навички 

художнього сприймання творів українських і зарубіжних композиторів, у 

тому числі створених на основі фольклорних етнічних традицій; учні 

оволодівають уміннями аналізу та інтерпретації інтонаційно-образного 
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змісту фольклорних творів, у тому числі тих, які належать до різних 

національних культур. Прогнозується, що в учнів формуються уявлення не 

лише про особливості музичної мови, а й про зв’язок музики з іншими 

видами мистецтва. Школярі накопичують необхідний для формування 

етномистецької компетентності репертуар через вивчення і виконання 

народних пісень та (класичних та сучасних) пісень, у тому числі створених 

композиторами на інтонаційній основі фольклору різних етносів.  

Культурологічна змістова лінія також містить низку вимог до освітніх 

досягнень учнів, які спираються на досягнення в музичному навчанні. 

Передбачено, що дев’ятикласник вже має уявлення про різноманітні 

національні та регіональні музичні традиції та їх особливості; опанував 

численні явища художньої культури рідного краю, складником якої є явища 

музичного мистецтва. Разом з тим, у нього склався відносно цілісний 

поліхудожній образ світу у процесі вивчення образотворчого, театрального, 

кіномистецтва, які невід’ємні від музичної складової, що суттєво для 

формування етномистецької компетентності.  

Тобто, організація змісту мистецької освіти в основній школі дозволяє 

зосередитися на опануванні музичних творів і водночас апелювати до 

досвіду, набутого на уроках образотворчого мистецтва із залученням 

досвіду сприймання та практичної творчості в інших мистецтвах. 

Наприклад, відповідно до чинної навчальної програми [4] зміст навчання в 

7 класі є узагальненням вивченого в 5 і 6 класах (ознайомлення з 

особливостями мови і жанрів різних мистецтв) і концентрується навколо 

пізнання новітніх явищ у мистецтві в єдності традицій і новаторства. 

Єдиною для 7 класу темою є «Мистецтво: діалог традицій і новаторства» 

(розділи «Музичне мистецтво в нашому житті» та «Новаторство в 

музичному мистецтві»). В контексті формування етномистецької 

компетентності суттєво, що в учнів прогнозується набуття знань про 

особливості аранжування народної музики, розуміння особливостей 

відображення етнічних мотивів в композиторських творах, а також  

застосування таких знань і навичок у виконавській творчості та власній 

дослідницькій та соціокультурній діяльності. Відповідно, формуванню 

етномистецької компетентності має сприяти суголосність музичній лінії 

змісту уроків образотворчої лінії (розділи «Мистецтво в нашому житті», 

«Дизайн»); спрогнозовано, що учень оволодіває знаннями про архітектурні 

пам’ятки рідного краю, види декоративно-прикладного мистецтва (розпис, 

вишивку, витинанку, народну іграшку, орнаменти тощо) і вміє 

використовувати елементи у власній творчості, наприклад, у дизайні 

сучасного одягу з урахуванням етнічних мотивів. Окремою вимогою 

навчання мистецтву, зокрема стосовно музичної змістової лінії, є 

усвідомлення взаємодії мистецтв, у тому числі й через пізнання фольклору.   

У свою чергу,  курс «Мистецтво» у 8 і 9 класах має узагальнювальний 

характер стосовно попереднього навчального періоду. Його змістом 
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визначено стилі і напрями мистецтва різних національних культур та епох, 

але передусім, вітчизняного мистецтва (тема 8 класу ‒ «Мистецтво в 

культурі минулого», 9 класу – «Мистецтво в культурі сучасності»).  

Припускається, що в результаті опанування курсу учні виявлятимуть 

здатність інтерпретувати твори відповідно до соціокультурного контексту,  

у тому числі етнічного; будуть обізнані у способах збереження культурної 

спадщини, розумітимуть значущість мистецтва в комунікації представників 

різних етнічних культур тощо.  

У старшій школі зміст мистецької освітньої галузі спрямований на 

формування художнього мислення та світогляду учнів, поглиблення у них 

ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких 

компетентностей, що охоплює, в тому числі, націленість на формування  

етнокультурної, зокрема, етномистецької, компетентності в різних видах 

мистецтва шляхом узагальнення знань, умінь і навичок, набутих в основній 

школі. Суттєво, що музичне навчання є складником змісту предмету 

«Мистецтво» (з 2017‒2018 н. р., до того - «Художня культура»). 

Передбачено, що в старшій школі увага зосереджується на вивченні 

українського мистецтва як складника  світового мистецтва, охоплюючи, 

крім музичної спадщини в різних видах і жанрах, також спадщину в 

образотворчому, театральному, кіномистецтві, архітектурі. У музичному 

навчанні у старшій школі прогнозується досягнення осмисленого ставлення 

школярами до медіа-культури та її ролі в інформаційно-змістовому 

насиченні культурного середовища, формування умінь  користування 

засобами масової інформації; критичного мислення й оцінно-ціннісного 

ставлення до культурного контексту тощо і особливо – практичного 

застосування здобутого художньо-естетичного досвіду в мистецькому 

самовираженні; зрештою, це і є індикатором сформованості 

компетентнісної сфери людини загалом. Формування етномистецької 

компетентності розглядається невід’ємно від усвідомлення школярами 

значення мистецтва в духовному розвитку особистості і особливо – 

осмислення ними мистецтва у власному житті.  

Важливо, що навчальними програмами передбачено можливість 

вибору вчителем мистецького матеріалу для опанування учнями, що сприяє 

включенню творів різних етнічних культур для сприймання та художньо-

практичної творчості учнів у різних формах. 

Таким чином, принциповим і сприятливим для формування 

етномистецької компетентності є те, що українські школярі, осягаючи 

вітчизняну багатогранну мистецьку спадщину невід’ємно від світового 

художнього контексту, створюють у своїй уяві полікультурний образ світу. 

При цьому важливим для виховання толерантності й поваги до інших 

етнічних культур вбачається розуміння можливостей полікультурного 

діалогу в сучасному житті.   

Підкреслимо, що музичне навчання учнівської молоді не обмежується 
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уроками, а відбувається й у позаурочний час через організацію позакласної 

діяльності учнів у різних формах – відвідувань концертів, театрів, 

організацію різноманітних заходів, у гуртковій роботі, під час реалізації 

творчих проектів тощо. В силу того, що позакласна діяльність заснована на 

добровільній участі, відповідає інтересам і здібностям кожного, ця сфера 

шкільного життя є необмеженою у виборі форм і визначенні змісту. 

Отже, потенціал музичного навчання школярів щодо формування у 

них етномистецької компетентності полягає в наступному: 

– етномистецька компетентність є комплексною з погляду 

охоплення засобів її формування за видами мистецтва і мистецької 

діяльності учнів; такими засобами, крім музики, є інші види мистецтва 

(образотворче, архітектура, поезія, театр тощо), причому в різних варіантах 

поєднання;  

– у контексті музичного навчання провідним засобом слід розглядати 

музику, а в комплексі етномистецької компетентності, відповідно, провідною 

складовою постає компетентність етномузична, яка формується переважно 

через опанування музичного фольклору – пісенного, інструментального; 

– решта складників етномистецької компетентності за видами 

мистецтва і мистецької діяльності, формуючись у музичному навчанні, 

підпорядковуються провідному – компетентності етномузичній. Натомість 

їх формування здійснюється засобами інших видів фольклору, які пов’язані 

з музичним фольклором або у синтетичних різновидах (обрядових дійствах 

як прообразі театру; танцювальному фольклорі, що невід’ємний від 

музичної складової), або на засадах цілеспрямованого створення у процесі 

навчання таких зв’язків на підставі єдності теми, сюжету, аналогії виразних 

засобів (у літературно-музичних композиціях, оформленні музичних подій 

добором творів декоративно-прикладного мистецтва тощо); 

– компенсаторність реалізації змісту уроку та позаурочного часу 

створює додаткові можливості для формування етномистецької 

компетентності, що випливає з варіативності форм діяльності учнів. 

Таким чином, етномистецька компетентність, яка набувається 

школярами в музичному навчанні на уроках та в позаурочний час, має 

розглядатися як результат пізнання  етноджерел рідного мистецтва у єдності 

видів і жанрів та як усвідомлення єдності культури світу – через зв’язок 

вітчизняного мистецтва з мистецтвом інших культур на основі традицій 

музичного фольклору. 

Формування етномистецької компетентності учнів у музичному 

навчанні розглядаємо як цілеспрямований процес вмотивованого дієво-

практичного оволодіння (пізнання, збереження, поширення) школярами 

системою музичних цінностей рідного етносу, передусім, музичного 

фольклору, у поєднанні з оволодінням фольклорними цінностями інших 

видів мистецтва (танцювального, театрального, декоративно-прикладного), 

пов’язаних з музичними, що відбувається невід’ємно від виховання в учнів 
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інтересу і поваги до мистецьких цінностей і фольклорних традицій інших 

етносів, дозволяє розуміти їхні етнічні особливості і толерантно 

здійснювати міжкультурну комунікацію. 

Відповідно процес формування етномистецької компетентності має 

враховувати такі позиції:  

– оволодіння музичним фольклором рідної культури на основі  

привласнення його як особистісної цінності; 

– формування уявлень про багатство музичного фольклору культур 

Світу через ознайомлення і пробудження інтересу до специфічних 

особливостей світової етномузичної спадщини, виховання поваги до 

етнокультурного різноманіття та відмінностей; 

– націленість на комплексне освоєння фольклорних мистецьких 

традицій рідного та інших етносів з урахуванням видової специфіки у 

єдності музичного, танцювального, театрального, декоративно-прикладного 

мистецтв на основі занурення у музичну складову. 

Кожна з цих позиції враховує організаційно змістові особливості 

діяльності учнів на уроках та в позаурочний час. А формуванню 

етномистецької компетентності сприяє націленість реалізації змісту 

музичного навчання не на тому, що роз’єднує, а на тому, що об’єднує різні 

культури, адже через ціннісний вплив мистецтва ефективніше відбувається 

і національно-патріотичне, і полікультурне виховання. Тому перспективою 

подальших досліджень вбачається розроблення методичних засад реалізації 

етнопотенціалу музичного навчання, а також осмислення цього вектору у 

процесі підготовки вчителя до такої роботи з учнями. 
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ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

УДК 378.091:930.1 

Світлана Авхутська 

 

ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ: 

ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИЩУ ШКОЛУ 

 

У статті подано теоретичні та навчально-методичні матеріали 

щодо реалізації принципу полікультурності в систему вищої історичної 

освіти. Розкрито потенціал історичної науки для опанування 

полікультурних цінностей майбутніми вчителями історії. В процесі 

дослідження використано методи аналізу наукової літератури, навчально-

методичних комплексів з метою з’ясування полікультурного компоненту в 

змісті навчального матеріалу. Подано стан дослідження проблеми 

впровадження принципу полікультурності в вітчизняну історичну освіту. 

Здійснено моделювання змісту навчального матеріалу академічних курсів з 

історії України з урахуванням полікультурної складової.  

Ключові слова: принцип полікультурності, історична освіта, 

майбутні вчителі історії, метод багатоперспективності, метод проектів. 

 

В статье представлены теоретические и учебно-методические 

материалы по реализации принципа поликультурности в системе высшего 

исторического образования. Раскрыт потенциал исторической науки для 

освоения поликультурных ценностей будущими учителями истории. В 

процессе исследования использованы методы анализа научной литературы, 

учебно-методических комплексов с целью выяснения поликультурного 

компонента в содержании учебного материала. Осуществлено 

моделирование содержания учебного материала академических курсов по 

истории Украины с учетом поликультурной составляющей.  

Ключевые слова: принцип поликультурности, историческое 

образование, будущие учителя истории, метод многоаспектности, метод 

проектов. 

 

The article presents theoretical and educational materials on the 

implementation of the principle of multiculturalism into the system of higher 

historical education. The potential of historical science for the development of 

multicultural values by future teachers of history is revealed. Methods of analysis 

of scientific literature, educational and methodological complexes were used in 

order to determine the multicultural component in the content of educational 

material. The state of research of the problem of introduction the principle of 

multiculturalism in the national historical education is presented. The modeling 

of the content of the educational material of academic courses on the history of 
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Ukraine was carried out taking into account the multicultural component. The 

expediency of using the multi-perspective method and the method of creating 

projects of students’ multicultural activities in the process of their training is 

analyzed. It is revealed that the multi-perspective method (multidimensional) is 

based on the alternative-problem approach to historical events and the use of 

various historical sources. It is proved that the implementation of these methods 

into higher education will expand and deepen the historical analysis of a 

particular topic or phenomenon, develop critical thinking of students, and 

encourage respect for diversity and cultural differences. The author proposed a 

series of projects of multicultural activity of future teachers of history that are 

focused not on the assimilation of ready-made scientific and practical positions, 

but on creative and retrieval activities. 

Key words: the principle of multiculturalism, historical education, future 

teachers of history, multi-perspective method, method of projects. 

 

Реальні події сьогодення переконують, що якість вітчизняної вищої 

освіти – це питання національної безпеки. Прийнята в 2015 р. Концепція 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді виходить з ідеї 

об’єднання різних народів, національних та етнічних груп, які проживають 

на території України, довкола ідеї української державності та українського 

громадянства, що виступають загальними надбаннями, забезпечують їхній 

всебічний соціальний та культурний розвиток. Серед ключових принципів 

патріотичного виховання молоді Концепція декларує принцип 

полікультурності, що передбачає інтегрованість української культури в 

європейський та світовий простір, формування відкритості, толерантного 

ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань 

інших народів. 

Водночас історична освіта має потужний потенціал для опанування та 

засвоєння полікультурних цінностей. Зокрема, на змістовому рівні історія 

України постає не монокультурною, історією лише одного етносу – 

українців, а багатокультурною – історією всіх етнічних груп, які з різних 

обставин опинилися на українських теренах та залишили по собі історичні 

пам’ятки. Тому формування у майбутніх вчителів історії в процесі фахової 

підготовки знань та вмінь розкривати полікультурні особливості 

вітчизняної історії, аналізувати найважливіші історичні явища з позицій 

діалогу різних культур наразі постає актуальним  завданням для сучасної 

вищої школи. 

Педагогічні засади викладання історії у багатокультурному 

суспільстві розробляють вітчизняні науковці К. Баханов, С. Баханова, 

Є. Більченко, В. Венгерська, І. Гирич, П. Вербицька, П. Кендзьор, І. Костюк, 

В. Мисан, Т. Ладиченко, О. Пометун, В. Сторчак, С. Терно та ін. Проте 

переважну частину публікацій зазначених авторів присвячено проблемі 

реалізації принципу полікультурності в системі шкільної історичної освіти.  
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Метою статті є з’ясувати полікультурний компонент в змісті 

навчального матеріалу академічних курсів з вітчизняної історії та визначити 

методи організації навчального процесу щодо впровадження принципу 

полікультурності у вищу школу. 

Проблему впровадження принципу полікультурності в вітчизняну 

історичну освіту активно почали обговорювати в науково-педагогічних 

колах в кінці 90-х рр. ХХ ст. В 2001 р. основна увага приділялася 

коригуванню робочих програм зі шкільної історії на предмет постановки 

цілей історичної освіти – «розвиток інтересу і поваги до історії та культури 

свого та інших народів, виховання взаєморозуміння між народами на основі 

особистісного досвіду історії». В редакції шкільної програми 2005 р. 

відбулися більш суттєві зміни на тематичному рівні, зокрема, з’явилися 

положення про національний склад населення України, більш уваги 

приділялося міжнаціональним взаєминам тощо. У 2009 р. вперше в Україні 

потребу в полікультурній компетенції вчителів історії було обговорено на 

семінарі «Базова підготовка вчителів історії до роботи в полікультурному 

середовищі» експертами Ради Європи, представниками Міністерства освіти 

і науки, Всеукраїнською спілкою викладачів суспільних дисциплін і 

громадянської освіти [1]. Учасники наради дісталися думки, що сьогодні 

саме від учителів історії багато в чому залежить, які демократичні, 

патріотичні та полікультурні цінності будуть покладені в основу світогляду 

наступних поколінь.  

Аналіз базових положень концепцій, змісту програм та науково-

методичної літератури надає підстави стверджувати, що одним із шляхів 

реалізації принципу полікультурності в систему підготовки майбутніх 

фахівців є моделювання змісту навчання з урахуванням полікультурного 

компоненту, оскільки зміст є ключовою складовою процесу навчання та 

джерелом академічних знань. З метою реалізації принципу 

полікультурності у зміст історичної освіти використовуються хронологічно-

тематична, краєзнавча та тематична моделі. Метою хронологічно-

тематичної моделі є демонстрація інтеграції історії національних меншин у 

загальноукраїнський контекст, вивчення історії корінного етносу у 

взаємозв’язку з подіями, явищами, процесами, притаманними іншим 

етнічним групам, вивчення етнічної історії у певній хронологічній 

послідовності на тематичному рівні. Дана модель застосовується в 

моделюванні шкільного курсу вітчизняної історії, відзначається 

заглибленням в історичний матеріал та збільшенням навчальної інформації. 

В. Мисан вважає, що використання краєзнавчої моделі є більш 

перспективним, оскільки регіональна історія України має потужний 

потенціал при вивченні сюжетів міжкультурної взаємодії [2, с. 56]. Проте, 

як правило, і шкільні, і вузівські курси з історії рідного краю переважним 

чином позбавлені полікультурної складової. Тематична модель передбачає 

розробку та впровадження спецкурсів, проведення факультативів, 
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історичних гуртків, роботу проблемних груп тощо. Прикладами може 

слугувати спецкурс «Полікультурна історія України» [4], навчальна 

дисципліна для студентів спеціальності 6.020302 «Історія» «Нові підходи до 

історичної освіти в умовах багатокультурного суспільства» авторського 

колективу на чолі з К. Бахановим [3].  

У даному дослідженні нами здійснено спробу використати 

хронологічно-тематичну модель на базі навчального матеріалу 

нормативних дисциплін «Історія України», «Історична географія України», 

що викладаються для студентів спеціальності 6.020302 «Історія» в 

Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка. 

Відповідний аналіз здійснювався з урахуванням засад творчої активності 

того, хто навчається і хто навчає, фахової заглибленості, аксіологізації, 

культурологічної спрямованості, інтеркультурності, міжпредметних зв’язків, 

проблемності тощо (таблиця 1).  

 

Таблиця 1  

Полікультурний компонент у змісті навчальних дисциплін 

«Історія України», «Історична географія України», розроблений  

для студентів спеціальності 6.020302 «Історія» 

 
Зміст навчального 

матеріалу 

Вимоги до рівня підготовки майбутнього фахівця 

Етнічний розвиток Русі-

України. Завершення 

формування 

українського етносу.  

Виробити у майбутніх фахівців уміння аналізувати процес 

формування українського етносу, його території, мови, 

особливостей побуту, духовного життя і психології, уміння 

давати характеристику витоків самоназви «Україна», 

елементів символіки, характеризувати сучасний стан 

вирішення проблеми етногенезу українців, відрізняти 

упереджену інформацію від неупередженої.  

Культура Київської Русі 

та її внесок у світову 

культуру. 

 

Виробити у майбутніх фахівців уміння визначати стан та 

характер розвитку культури, освіти і науки Київської Русі, 

аналізувати найдавніші пам’ятки писемної культури, 

характеризувати пам’ятки архітектури, живопису, музики, 

надавати узагальнені оцінки значенню культурної 

спадщини Русі в контексті світової культури. 

Соціально-економічний 

розвиток українських 

земель в XІV –XVІ ст. 

Виробити у майбутніх фахівців уміння характеризувати 

етнічну строкатість українських міст в XIV‒XVІ ст. 

(зокрема на прикладі Львова як осередку проживання  п’яти 

етнічних груп (поляків, українців, німців, євреїв, вірмен), 

з’ясовувати положення німецького Магдебурзького права 

щодо забезпечення життєдіяльності та правосуддя різних 

етнічних груп українських середньовічних міст; зближення 

литовських феодалів із руською знаттю (шлюби, хрещення, 

засвоєння мови), аналізувати напруженість українсько-

польських відносин через релігійні упередження та 

економічну конкуренцію.  
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Кримське ханство в 

XV–середині XVІ ст. 

Виробити у майбутніх фахівців уміння визначати етнічну 

строкатість Кримського півострову та причини 

усамостійнення Кримського ханства в середині XV ст.; 

діяльність кочових ногайських орд в степах Північного 

Причорномор’я, характеризувати територію, 

адміністративно-територіальний устрій та релігію 

кримських татар, негативний вплив татарських нападів на 

українські землі та захист півдня України українськими та 

російськими козаками. 

Берестейська церковна 

унія 1596 р. та її вплив 

на суспільно-політичне 

життя в Україні. 

Реформаційний рух. 

Виробити у майбутніх фахівців уміння розкривати значення 

та наслідки Берестейської унії у вирішенні міжконфесійних 

зіткнень, визначати суть релігійних суперечностей, 

співставляти реформаційні рухи в Україні та Західній 

Європі в першій половині ХVІІ ст., висловлювати власну 

думку й усвідомлювати, що свобода совісті та вибору 

конфесії є засадничим елементом прав людини. 

Зміни чисельності, 

соціального та 

національного складу 

населення українських 

земель в результаті 

Національно-визвольної 

війни середини XVІІ ст. 

Виробити у майбутніх фахівців уміння розкривати причини 

єврейських погромів з боку українців на початку визвольної 

війни, пояснювати умови Зборівської угоди, за якою євреям 

та полякам заборонялося перебувати на території 

новоствореної Гетьманщини. 

Розміщення, рух, 

соціальний та 

національний склад 

населення українських 

земель в ХІХ ст. ‒ на 

поч. ХХ ст. Розвиток 

міст.  

Виробити у майбутніх фахівців уміння характеризувати 

орієнтовне співвідношення українського та іноетнічного 

населення в ХІХ ст., пояснювати багатоетнічність 

українських міст, зокрема Києва, Львова, Одеси, Харкова, 

Чернівців, Миколаєва, Донецька; розкривати причини 

найбільшої етнічної різноманітності південного регіону 

України, де мешкало російське, болгарське, грецьке, 

вірменське, молдавське, татарське, німецьке, чеське 

населення. З’ясувати причини змін в чисельності росіян, 

євреїв та поляків на кінець  ХІХ ст. Визначати смугу 

осілості компактного проживання єврейського населення в 

українських губерніях Російської імперії, коментувати 

хвилю єврейських погромів  на поч. ХХ ст. 

Населення України у 

міжвоєнний період: 

чисельність, соціальний 

та національний склад. 

Виробити у майбутніх фахівців уміння співвідносити 

поляків, українців та євреїв у Другій Речі Посполитій 

(Польщі) станом на кінець 1930-х рр., визначати територію 

компактного проживання українського населення; 

характеризувати стан населення Буковини й Закарпаття у 

складі Румунії та Чехо-Словаччини. 

Етнополітика в УРСР у 

40‒80-ті роки XX ст. 

Сформувати у майбутніх фахівців вміння аналізувати 

зіткнення двох режимів – нацистського і сталінського, що 

стало причиною зміни етнічної карти України внаслідок 

значних втрат в ході Другої світової війни, нацистської 

расової політики, геноциду, репресій, депортацій, акцій з 

«обміну населенням» між УРСР і Польщею; надавати 

оцінку польсько-українському конфлікту на Волині в 

1943 р., визначати важливість ряду суттєвих кроків 
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міжнародної громадськості у повоєнний період для 

поліпшення становища національних меншин в Україні. 

Чисельність, 

розміщення, міграція, 

національний склад 

населення України в 

умовах незалежності. 

Сформувати у майбутніх фахівців вміння з’ясовувати зміни  

в кількісному та етнічному відношенні даних останніх 

переписів 1989 та 2001 рр., зокрема виявляти тенденції 

значного збільшення азербайджанців, грузинів, вірмен, 

корейців, турків, в’єтнамців, арабів тощо;  встановити факт 

збільшення кількості іммігрантів за роки незалежності 

України та причини зосередження значної частини 

іноземців у великих містах України та окремих регіонах; 

визначати причини нелегальної міграції, зокрема 

транзитної, на прикладі Закарпатської області, яка має 

кордони з чотирма країнами Євросоюзу. 

 

У процесі вивчення даного історичного матеріалу автором 

запропоновано використання наступних методів – методу 

багатоперспективності (багатоаспектності) та методу створення проектів 

полікультурної діяльності.  

Метод багатоперспективності (багатоаспектності) ґрунтується на 

альтернативно-проблемному підході до історичних подій та використанні 

різноманітних історичних джерел. Обґрунтований західними методистами 

на рубежі ХХ–ХХІ ст. метод багатоаспектності сьогодні  посідає чільне 

місце в історичній дидактиці країн Європейського Союзу. Реалізація методу 

у вищій школі дозволить розширити і поглибити історичний аналіз 

конкретної теми чи явища, розвивати критичне мислення студентів, 

спонукає поважати багатоманітність і культурні відмінності. З дидактичної 

точки зору метод зорієнтований на максимально об’єктивну оцінку історії 

та відображає сучасний стан історичної науки [5, с. 386]. Історична ситуація 

висвітлюється з кількох, щонайменш двох, перспектив, які репрезентують 

різні суспільні позиції та інтереси. Метод багатоперспективності надає 

можливість проаналізувати минуле з позицій оцінки різними 

соціокультурними, етнічними, релігійними, ідеологічними, політичними 

групами населення; осмислити історичну подію з різних перспектив – 

європейської, національної, регіональної; допоможе висвітлити історію 

«невидимок» ‒ тих соціальних категорій і груп, на які раніше не звертали 

уваги: жінки, біднота, етнічні меншини, молодь, мігранти тощо. 

Багатоперспективний підхід можна використовувати не лише, щоб вивчати 

відмінності, але й наголосити на спільних рисах.  

Проте, слід враховувати й труднощі в використанні даного методу. 

Оскільки реалізація методу пов’язана насамперед з роботою над 

історичними джерелами, тому складність полягає в підборі викладачем 

таких історичних джерел та методичних матеріалів, які б надали змогу 

студентам не лише знайти відповідну інформацію в  джерелі, але й піддати 

її конкретному історичному аналізу в плані ракурсу і тлумачення. По-друге, 

студенти повинні володіти фоновим матеріалом, на базі якого викладачем 
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можуть бути пояснені суспільно-політичні передумови і умови історичного 

процесу. 

Метод проектів сприяє усвідомленню студентів соціального значення 

професійно-педагогічної діяльності та активізації їхньої громадянської 

позиції. У контексті полікультурно спрямованої діяльності майбутніх 

учителів історії автором запропоновано наступну тематику проектних 

завдань. 

1. Підготувати проект навчальної програми з історії України для 

загальноосвітніх навчальних закладів в контексті відображення в них 

питань культурного розмаїття та національної ідентичності. 

2. У рамках підготовки соціальних проектів («Сумщина – 

багатокультурна громада», «Ми різні – ми рівні») здійснити дослідження 

багатокультурної місцевої громади (збирання інформації про представників 

різних етнічних, релігійних груп, біженців, іммігрантів). 

3. Скласти картотеку об’єктів культурної спадщини рідної області, 

міста, району, що належать до різних епох та народів, використовуючи 

історичний, краєзнавчий, археологічний матеріал. На основі зібраного 

матеріалу підготувати й провести просвітницьку лекцію, метою якої є 

виховання толерантного ставлення до виявів полікультурності в рідному 

краї. 

4. Підготувати і провести пам’яткознавчу екскурсію «Пізнаємо наше 

місто» з вивчення історичної спадщини рідного міста. Під час виконання 

проекту потрібно дослідити історичні місця міста (вулиці, будівлі, 

меморіальні дошки), пов’язані з історією та культурою інших народів, 

життям і діяльністю зарубіжних діячів. 

5. Підготувати питання і провести соціологічне опитування певної 

соціальної групи (студентів, викладачів, учителів) з метою з’ясування 

їхнього ставлення щодо історичної події вітчизняної історії, пов’язаної із 

ситуацією міжкультурної взаємодії. Проаналізувати отримані відповіді, 

поділитися власними роздумами на занятті студентської групи або 

історичного гуртка. 

Включення історії етнічних меншин і корінних народів до 

загальноукраїнського історичного наративу, збагачення загально-

української історії за рахунок інтеграції надбань національних меншин 

сприятиме формуванню у студентів кращого розуміння ідеї української 

державності в контексті єдності громадянського суспільства. Використання 

методу багатоаспектності та методу проектів полікультурної діяльності 

орієнтують майбутніх учителів історії не на засвоєння готових науково-

практичних положень, а на творчо-пошукову діяльність. 

Перспективи подальших напрацювань полягають у вивченні 

зарубіжного досвіду викладання вітчизняної та всесвітньої історії на засадах 

полікультурності та багатоаспектності. 
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УДК 378: 793.3]:001.891 

Людмила Андрощук 

 

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СИСТЕМІ 

ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

У статті проаналізовано наукові дослідження в системі 

хореографічно-педагогічної освіти в Україні. Здійснено класифікацію у 

відповідності до наукової спеціальності. Представлено вагомі результати 

деяких дисертаційних досліджень в системі хореографічно-педагогічної 

освіти, результатом яких стало обґрунтування  інноваційних засад процесу 

фахової підготовки майбутніх вчителів хореографії у відповідності до 

викликів сучасного суспільства на основі історичного досвіду та кращих 

здобутків сучасної науки. Обґрунтовано роль досліджень в становленні 

хореографічно-педагогічної освіти. 

Ключові слова: наукові дослідження, хореографічно-педагогічна 

освіта, наукова спеціальність, результати дослідження. 

 

В статье проанализированы научные исследования в системе 

хореографически-педагогического образования. Осуществлена классификация 

в соответствии с научной специальностью. Представлены весомые 

результаты некоторых диссертационных исследований в системе 

хореографическо-педагогического образования, результатом которых 

стало обоснование инновационных основ процесса профессиональной 

подготовки будущих учителей хореографии в соответствии с вызовами 

современного общества на основе исторического опыта и лучших 

достижений современной науки. Обоснована роль исследований в 

становлении хореографически-педагогического образования. 

Ключевые слова: научные исследования, хореографически-

педагогическое образование, научная специальность, результаты 

исследования. 

 

In modern educational space of Ukraine a great attention is paid to 

scientific researches of the professional training of future teachers of 

Choreography. In the article scientific researches in the system of choreographic 

and pedagogical education are analyzed and we made  a classification due to 

scientific specialty, the actuality and the results of the researches are determined.  

In the article the results of some dissertational researches are presented in 

the system of choreographic and pedagogical education, it has become a 

background of innovative conditions of the process of future teachers of 

choreography professional training due to the demands of modern society basing 

on the history and modern science achievements. The role of the researches is 

grounded in the choreographic and pedagogical education, that lies in the 
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improving the quality of future teachers of choreography training. 

Key words: scientific researches, choreographic-pedagogical education, 

scientific specialty, results researches. 

 

У різні етапи становлення вищої освіти навчання хореографії 

перебувало у різних статусах, поки не було віднесене в окремий напрям – 

хореографічно-педагогічну освіту, що забезпечила збалансоване поєднання 

освітньої хореографічної і педагогічної підготовки. У сучасному освітньому 

просторі України спостерігається підвищена увага до наукових досліджень 

з проблеми професійної підготовки майбутніх учителів хореографії в 

системі хореографічно-педагогічної освіти, оскільки саме вчитель-митець 

здатний забезпечити ефективність процесу реалізації творчого потенціалу 

підростаючого покоління засобами танцювального мистецтва.  

Проблемі мистецької освіти присвячено ряд досліджень, зокрема: 

засадам розвитку особистості засобами мистецтва (І. Зязюн, 

О. Комаровська, Г. Падалка, О. Реброва, О. Рудницька, О. Олексюк, О. Отич, 

С. Соломаха та ін.); проблемам хореографічного навчання та виховання 

(В. Богута, О. Бурля, С. Забредовський, П. Коваль, Я. Рева, О. Таранцева, 

П. Фриз, Т. Чурпіта та ін.), історичним аспектам становлення та розвитку 

мистецької освіти в Україні (Т. Благова, О. Вільхова, О. Комаровська, 

О. Жиров, Т. Сідлецька, В. Черкасов, В. Шеремета та ін.). 

При всій увазі науковців до проблеми підготовки педагога-

хореографа, вивченню наукових досліджень в системі хореографічно-

педагогічної освіти відповідно до етапів її становлення не приділяли 

належної уваги. Аналіз еволюції наукових досліджень в сфері 

хореографічно-мистецької педагогіки дає змогу виявити кращі здобутки та 

окреслити перспективи розвитку системи хореографічно-педагогічної 

освіти в Україні. 

Мета дослідження – проаналізувати наукові дослідження в системі 

хореографічно-педагогічної освіти.   

Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання: 

– здійснити класифікацію досліджень у відповідності до наукової 

спеціальності; 

– представити вагомі результати деяких дисертаційних досліджень; 

– обґрунтувати роль досліджень в становленні хореографічно-

педагогічної освіти. 

Аналіз  процесу становлення хореографічно-педагогічної освіти в 

Україні дозволив виокремити наступні його етапи: аматорський (50‒80-і 

роки ХХ століття; підготовчо-професійний (1989‒2000, відкриття 

спеціалізації «Хореографія»); етап становлення (2001‒2010, введення 

спеціальності хореографія); етап модернізації (2011‒2016). Захист 

дисертаційних досліджень викладачів набув системного характеру на етапі 

становлення та модернізації хореографічно-педагогічної освіти України та 
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дозволив вийти на новий рівень процесу підготовки майбутнього вчителя 

хореографії. 

Наукові дослідження в системі хореографічно-педагогічної освіти 

здійснено:  

Зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки 

(Благова Т. О. [2], Жиров О. А. [6], Повалій Т. А.) 

Зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання 

(Волкова Ю. І. [4], Ростовська Ю. О. [10]). 

Зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

(Андрощук Л. М. [1], Пархоменко О. М. [9], Сердюк Т. І. [11], 

Таранцева О. О. [13], Чернишова А. М. [14]). 

Зі спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання (Богута В. М. 

[3], Гончаренко Ю. В. [5], Сизоненко В. А. [12], Куценко С. В. [7]). 

Зі спеціальності 13.00.08  – дошкільна педагогіка (Мартиненко О. В. 

[8]). 

Зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання, 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Реброва О. Є.). 

Зупинимось докладніше на аналізі наукових досліджень. 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В Г. Короленка Благова Тетяна Олександрівна захистила дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему «Розвиток 

мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини (друга половина 

XIX – початок ХХ ст.)» у 2006 році. Науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка Хомич Лідія Олексіївна. 

Автором дослідження розглянуто основні тенденції, особливості 

змісту і форм організації викладання мистецьких дисциплін у системі 

загальної і професійної освіти на Полтавщині другої половини XIX – на 

початку XX ст. Окреслено можливості творчого використання позитивного 

історико-педагогічного досвіду у сучасній практиці загальноосвітніх і 

професійних шкіл [2].  

Доцент кафедри хореографії Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка Жиров Олександр 

Анатолійович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка 

та історія педагогіки на тему «Розвиток української народної хореографії у 

мистецько-педагогічній спадщині та діяльності К. Василенка (50‒90 роки 

ХХ ст.)» в 2007 році. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, 

професор,член-кореспондент АПН України Бойко Алла Микитівна, 

завідувач кафедри педагогіки  Полтавського державного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. Цінним в науковому дослідженні є 
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узагальнення досвіду К. Василенка у педагогічній діяльності у вищій школі 

та в хореографічних колективах, що є важливим у відображенні процесів 

еволюції хореографічно-педагогічної освіти України [6].  

Здобувач кафедри музичного мистецтва та хореографії 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського Волкова Юлія Ігорівна захистила дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – 

теорія та методика музичного навчання на тему «Формування художньо-

комунікативних умінь майбутніх учителів музики і хореографії» у 2016 

році. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, декан 

факультету музичної та хореографічної освіти ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського Білова 

Наталія Костянтинівна. 

Волкова Ю. І. в результаті дослідження теоретично обґрунтувала, 

розробила та експериментально перевірила методику формування 

художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музики і хореографії. 

Важливим є практичне значення результатів проведеного дослідження, яке 

полягає у впровадженні спецкурсу «Форми й засоби художньої комунікації 

в мистецько-освітньому середовищі». Дисертаційне дослідження становить 

частину комплексного наукового проекту «Теоретичні та методичні засади 

розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні» Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (номер 

державної реєстрації 0115U000603) [4]. 

Викладач кафедр музичної педагогіки і хореографії Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя Пархоменко Олександр 

Миколайович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти на тему «Формування балетмейстерських умінь 

майбутніх вчителів хореографії у процесі фахової підготовки» захищена в 

2016 році. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 

Ростовський Олександр Якович. 

Процес постановки танцю на всіх етапах його створення (від 

зародження ідеї до презентації хореографічного твору) є потужним 

джерелом розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії. 

Дослідження Пархоменко  О. М. має теоретичну та практичну цінність в 

контексті реалізації завдань сучасної системи освіти, адже в ньому 

теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено модель 

формування балетмейстерських умінь майбутніх учителів хореографії у 

процесі фахової підготовки. Актуальним є виокремлення  трьох змістових 

домінантних ліній, які визначали напрямки формування балетмейстерських 

умінь: «Світ хореографічного мистецтва» спрямувала студентів на пізнання 

та розкриття різних граней хореографічного мистецтва; «Я в 

хореографічному мистецтві» забезпечила введення студентів у світ власної 
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хореографічної діяльності; «Я в балетмейстерській діяльності» 

стимулювала подальший розвиток балетмейстерських умінь студентів [9]. 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії 

Бердянського державного педагогічного університету Сердюк Тетяна 

Іванівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти на тему «Формування художньо-естетичного досвіду майбутніх 

учителів хореографії» в 2009 році. Науковий керівник – доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

Шевнюк Олена Леонідівна.  

Результатом дослідження стала розробка моделі формування 

художньо-естетичного досвіду студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів, яка функціонує на основі взаємодії когнітивного, аксіологічного, 

праксеологічного структурних компонентів та експериментальна перевірка 

якої підтвердила її ефективність. Дослідження є надзвичайно цінним для 

сучасної педагогічної науки, адже цілеспрямований процес формування 

художньо-естетичного досвіду сприяє підготовці високоосвіченого фахівця 

в галузі хореографічної освіти [11].  

Доцент кафедри хореографії Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка Таранцева Олена 

Олександрівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти на тему «Формування фахових умінь майбутніх учителів 

хореографії засобами українського народного танцю» в 2002 році. Науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

відділу мистецької освіти Інституту педагогіки і психології професійної 

освіти АПН України Соломаха Світлана Олександрівна. 

Автор дослідження репрезентує педагогічні умови формування 

фахових хореографічних умінь майбутніх учителів засобами українського 

народного танцю, що є надзвичайно цінним для розробки стратегії 

національно-патріотичного виховання вчителя-митця. Відповідно до Указу 

Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді (2016‒2020 роки) національно-патріотичне виховання дітей 

та молоді має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та 

суспільства. Тому дане дослідження сприяє збереженню кращих 

культурних та педагогічних традицій українського народного 

хореографічного мистецтва в процесі фахової підготовки майбутнього 

вчителя хореографії [13]. 

Аналіз дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук дозволили класифікувати, визначити 

актуальність та результати досліджень в системі хореографічно-

педагогічної освіти.  
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Класифікацію досліджень здійснено у відповідності до наукової 

спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.02 – 

теорія та методика музичного навчання; 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти; 13.00.07 – теорія та методика виховання; 13.00.08 – 

дошкільна педагогіка. 

Актуальність досліджень в системі хореографічно-педагогічної 

зумовлена суперечностями між соціальним запитом на підготовку вчителя 

хореографії нового покоління та традиційною системою підготовки 

педагогічних кадрів; потенціалом хореографічного мистецтва у формуванні 

творчої особистості та недостатнім його використанням в системі освіти; 

метою і завданнями інноваційної системи хореографічно-педагогічної 

освіти та традиційним змістом і методиками викладання предметів 

хореографічного циклу. 

Отже, наукові дослідження відіграли важливу роль в становленні 

хореографічно-педагогічної освіти, зокрема: 

– забезпечили ефективність процесу становлення інноваційної 

системи хореографічно-педагогічної освіти; 

– сприяли обґрунтуванню інноваційних засад процесу фахової 

підготовки майбутніх вчителів хореографії; 

– вдосконалили науково-методичне забезпечення хореографічно-

педагогічної спеціальності; 

– сприяли підвищенню якості процесу підготовки майбутніх 

учителів хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти; 

– забезпечили підвищення якісного складу профільних кафедр на 

етапі становлення (2001-2010) та модернізації (2011‒2016) хореографічно-

педагогічної освіти України. 

В результаті дослідження: 

У відповідності до наукової спеціальності здійснено класифікацію 

досліджень в системі хореографічно-педагогічної освіти: 1) хореографічно-

педагогічні дослідження зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки; 2) хореографічно-педагогічні дослідження зі 

спеціальності 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання; 

3) хореографічно-педагогічні дослідження зі спеціальності 13.00.04 – теорія 

і методика професійної освіти; 4) хореографічно-педагогічні дослідження зі 

спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання; 5) хореографічно-

педагогічні дослідження зі спеціальності 13.00.08  – дошкільна педагогіка. 

Представлено вагомі результати деяких дисертаційних досліджень в 

системі хореографічно-педагогічної освіти, результатом яких стало 

обґрунтування  інноваційних засад процесу фахової підготовки майбутніх 

вчителів хореографії у відповідності до викликів сучасного суспільства на 

основі історичного досвіду та кращих здобутків сучасної науки. Ряд 

досліджень присвячені навчанню та вихованню молодших школярів та 

дошкільників засобами хореографічного мистецтва, що вдосконалило 
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процес підготовки майбутнього вчителя хореографії до роботи з дітьми. 

Обґрунтовано роль досліджень в становленні хореографічно-

педагогічної освіти, яка полягає у підвищенні якості процесу підготовки 

майбутніх учителів хореографії в системі хореографічно-педагогічної 

освіти, про що свідчать їх результати. Дослідження здійснювали викладачі 

хореографії, що забезпечило підвищення якісного складу профільних 

кафедр на етапі становлення (2001‒2010) та модернізації (2011‒2016) 

хореографічно-педагогічної освіти в Україні. 
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Ольга Біляковська 
 

ЯКІСТЬ ОСВІТИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Розглянуто актуальні аспекти якості освіти, які зумовлені новими 

цивілізаційними викликами. На основі історико-педагогічного аналізу 
розкрито основні дефініції дослідження «якість», «освіта», «якість 
освіти», «якість вищої освіти» та простежено їх взаємозв’язок. 
Висвітлено різні підходи до розуміння поняття «якість освіти». 
Акцентовано, що проблема якості освіти тісно пов’язана з інноваційними 
освітніми процесами. Відмічено, що якість вищої освіти постає, з одного 
боку, як атрибутивна характеристика вищої освіти, а з іншого – 
інтегральним продуктом розвитку науки й культури, яка відповідає 
актуальним потребам розбудови суспільства. Визначено показники якості 
вищої освіти.  

Ключові слова: якість, освіта, якість освіти, якість вищої освіти, 
показники якості. 

 
Рассмотрены актуальные аспекты качества образования, 

обусловленные новыми цивилизационными вызовами. На основе историко-
педагогического анализа раскрыты основные дефиниции исследования 
«качество», «образование», «качество образования», «качество высшего 
образования» и прослежены их взаимосвязи. Освещены различные подходы 
к пониманию понятия «качество образования». Акцентировано, что проблема 
качества образования тесно связана с инновационными образовательными 
процессами. Отмечено, что качество высшего образования предстает, с 
одной стороны, как атрибутивная характеристика высшего образования, 
а с другой – интегральным продуктом развития науки и культуры, 
соответствующей актуальным потребностям развития общества. 
Определены показатели качества высшего образования. 

Ключевые слова: качество, образование, качество образования, 
качество высшего образования, показатели качества. 

 
The article deals with the issues of the quality of education. The main 

definitions of the research «quality», «education», «the quality of education», 
«the quality of higher education» are explained on the basis of the historical and 
pedagogical analysis, and their interconnection is investigated. According to a 
great number of researchers in the field of education, the quality of education is 
a generalized indicator of the society development in a certain time dimension. At 
the same time, a complex approach should be used to define the quality of 
education while taking into consideration the quality of the aim, the quality of 
educational environment, the quality of management, the quality of the result. The 
problem of the quality of education is closely connected with the innovative 
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educational processes. It is stated that the quality of higher education is on the 
one hand attributive characteristic of higher education, but on the other hand it 
is an integral product of science and culture development which corresponds with 
the current needs of society development. The indicators of the quality of higher 
education are defined. 

Key words: quality, education, quality of education, quality of higher 
education, quality indicators. 

 
Перехід від індустріального до постіндустріального, 

високотехнологічного, мережевого суспільства супроводжується 
зростанням рівня невизначеності навколишнього середовища, збільшенням 
інформаційних потоків, виникненням нових професій, інтеграцією 
спеціальностей, динамізмом перебігу соціально-економічних процесів. 
Стрімкі світові глобалізаційні процеси, цивілізаційні зміни призводять до 
переосмислення і переоцінки завдань сучасної освіти, і насамперед, гостро 
постає питання забезпечення її якості. Безумовно, що «усі ці зміни 
зумовлюють необхідність формування особистості, яка вміє жити в умовах 
невизначеності, особистості творчої, відповідальної, стресостійкої, здатної 
приймати конструкційні і компетентні рішення в різних видах 
життєдіяльності [3, с. 3].  

Слід наголосити, що проблема якості освіти залишається актуальною 
упродовж багатьох років і є однією з головних тем дискусій, як у 
вітчизняному так і світовому освітньому середовищі. Різні аспекти цієї 
проблеми висвітлено у наукових доробках учених В. Андрущенка, І. Беха, 
І. Зязюна, С. Клепка, М. Култаєвої, О. Локшиної, В. Лутай, О. Ляшенка, 
М. Михальченка, А. Савельєва, С. Сисоєвої та ін. Зокрема, науковцями 
розглянуто сутність поняття якості освіти (І. Бех, О. Ляшенко, П. Саух, 
Т. Хоруженко та ін.), параметри якості освіти (В. Зайчук, К. Коваль, 
Г. Мірський та ін.), інструменти ідентифікації та управління якістю освіти 
(В. Луговий, С. Калашнікова, Ю. Рашкевич, Ж. Таланова та ін.). Аналіз 
наукових праць засвідчив актуальність і важливість даної проблеми, а отже 
потребує подальшого дослідження.   

У статті ми спробуємо на основі аналізу наукових джерел 
прослідкувати розвиток і становлення поняття «якість освіти» у контексті 
педагогічних категорій, зокрема таких як «освіта», «вища освіта» та 
«якість», а також визначити підходи вчених до виявлення показників її 
якості. Нова парадигма вищої освіти спрямована на особистість студента, на 
задоволення його освітніх потреб та запитів, вимагає створення таких умов, 
які забезпечуватимуть професійну підготовку висококваліфікованого 
фахівця на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, 
відповідного культурного рівня, здатного до творчого розвитку, 
саморозвитку та самовдосконалення. Таким чином, забезпечення якості 
освіти на всіх її рівнях стає першочерговим завданням освітньої політики 
кожної держави. Зазначимо, що вища школа виступає керівним, 
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системоутворювальним елементом усієї освітньої системи, бо саме вона 
забезпечує головну соціальну функцію й провідну місію – підготовку 
майбутнього фахівця як професіонала вищої кваліфікації, як провідника 
інтелектуальної і духовної думки суспільства. 

У сучасному суспільстві термін «якість» присутній в усіх сферах 
людської діяльності (від якості товарів та послуг, інформаційно-
комунікаційних технологій до якості життєдіяльності й освіти). 

Якість – фундаментальна категорія, яка визначає усебічність 
світобудови, соціального устрою та діяльності людей. Окрім того, це 
категорія філософська, об’єктивна і загальнонаукова, дослідженням і 
аналізом якої займалися Аристотель, Демокрит, Галілей, І. Кант, Г. Гегель 
та ін. У педагогіці поняття «якість» – це системна методологічна категорія. 
Вона відображає ступінь відповідності результату поставленій меті. 
Вважаємо, що якість – всеосяжна інтегральна характеристика освітньої 
діяльності, її результатів і основний показник діяльності й організації 
освітнього процесу.   

Окрім того, категорію якості можна визначити як: 1) сукупність 
властивостей певного суб’єкта чи об’єкта (сутнісний аспект); 2) систему 
якісних та кількісних характеристик або частин об’єкта чи процесу (аспект 
структурності); 3) поєднання змінних та темпоральних характеристик 
(аспект динамічності); 4) сутнісна визначеність, яка може виявлятися в 
закономірному зв’язку складових частин та елементів (аспект 
визначеності); 5) основа існування об’єкта чи процесу, яка виявляється 
через категорії властивості, кількості, змінності тощо (аспект зовнішньої та 
внутрішньої обумовленості); 6) цінність людського буття, створюваних 
людиною та людством систем, механізмів, процесів тощо (аксіологічний 
аспект) [13, с. 47]. Водночас світовий інститут стандартів визначає якість як 
сукупність характеристик об’єкта, які належать до його спроможностей 
задовольняти існуючі (встановлені) стандарти, запити та потреби 
особистості, суспільства та держави [12, с. 24].  

Залежно від запитів та обставин поняття «освіта» можемо трактувати 
по-різному. Освіта – це і соціальний феномен, і процес, і результат, і 
система, і товар. В Українському педагогічному словнику поняття освіта 
подається як духовне обличчя людини, яке складається під впливом 
моральних і духовних цінностей, що є надбанням її культурного кола, а 
також процес виховання, самовиховання, впливу, шліфування, тобто процес 
формування обличчя людини. При цьому головним є не обсяг знань, а 
поєднання останніх з особистісними якостями, вміннями самостійно 
розпоряджатися своїми знаннями. За означенням ЮНЕСКО, під освітою 
розуміють процес і результат удосконалення здібностей і поведінки 
особистості, при якому вона досягає соціальної зрілості та індивідуального 
зростання [2, с. 241]. 

У сучасній педагогічній науці освіта розглядається як система, де 
відбувається освітній процес. Освіта як система характеризується 
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цілісністю, внутрішньою взаємозв’язаністю, організованістю, відкритістю і 
динамічністю.  

Вища освіта (Higher / tertiary education) – сукупність систематизованих 
знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших 
компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі / закладі вищої 
освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною 
спеціальністю (кваліфікацією) на відповідному рівні вищої освіти, що за 
складністю є вищим, ніж рівень повної загальної середньої освіти [15, с. 15].  

Якість освіти стала предметом широкого обговорення ще у 60‐ті роки 
XX ст. у зв’язку з усвідомленням кризи освіти, яку детально описав 
Ф. Кумбс. Британські дослідники Л. Харві та Д. Грін були одними з перших, 
хто зробив спробу осмислити сутність і концептуально описати якість 
освіти. Ними, зокрема, зазначено, що в окремі історичні періоди питання 
якості освіти не стояло так гостро, зокрема в минулому воно базувалося на 
довірі суспільства до освітніх інституцій і приймалося як належне. Окрім 
того, на переконання інших дослідників «тенденція до розв’язання 

проблеми якості освіти виникає у її сучасному розумінні на початку 80‐х 
років XX ст.» [14, с. 27]. 

Проблема якості освіти тісно пов’язана з розвитком нової цивілізації 
ХХІ століття, з інноваційними механізмами управління освітніми 
системами. Аналіз наукових праць свідчить про відсутність єдиного 
визначення поняття «якість освіти», хоча, слід зауважити, що семантика 
даного поняття представлена у наукових джерела досить широко. Наукові 
дискусії щодо проблеми якості освіти завжди є актуальними, оскільки 
проблема якості як сам феномен освіти, на наш погляд, не має 
формалізованого опису та конкретного набору критеріїв, які би цілісно 
описали і схарактеризували її сутність, зокрема у контексті забезпечення 
якості підготовки майбутнього вчителя. Науковці вважають, що якість 
освіти охоплює не лише інституційні зміни, але перш за все зміни у самому 
змісті освіти, які обумовлені процесами еволюції в системі знань, новою 
парадигмою її організації (А. Субетто, Ю. Татур, В. Аванесов та ін.).  

В Енциклопедії освіти поняття якості освіти визначається наступним 
чином: «якість освіти (англ. – quality of education) – певна збалансована 
відповідність певного освітнього рівня (загальної середньої, професійно-
технічної, вищої тощо) численним потребам, цілям, умовам, затвердженим 
освітнім нормам і стандартам, яка встановлюється для виявлення причин 
порушення цієї відповідності та управління процесом поліпшення 
встановленої якості» [5, с. 1017‒1018]. У Декларації, прийнятій Міжнародною 
конференцією з вищої освіти, вказується, що якість освіти – це поняття, яке 
охоплює всі аспекти діяльності вищого навчального закладу: навчальні та 
академічні програми, наукову і дослідницьку роботу, професорсько-
викладацький склад і студентів, навчально-матеріальну базу і ресурси [1, с. 171]. 

На переконання значної частини дослідників у галузі освіти – якість 
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освіти – це узагальнений показник розвитку суспільства в певному часовому 
вимірі [9, с. 12]. Науковець К. Крутій зауважує, до визначення якості освіти 
(дошкільної) необхідно застосовувати комплексний підхід, оскільки 
«якість» охоплює – якість мети, якість процесу, якість управління, якість 
результату [7, с. 75]. Окрім того, ряд науковців розглядають проблему якості 
освіти з позиції теорії й практики менеджменту та вважають, що ключовими 
об’єктами у системі освіти є освітні заклади, оскільки саме через них 
проявляється якість освітніх програм і державних стандартів [8, с. 9]. 

Зазначимо, що якість освіти – це інтегральна характеристика освітньої 
діяльності вищого навчального закладу. Якість вищої освіти визначається 
якістю стандартів освіти та професійної підготовки, інфраструктурою 
освітнього середовища, рівнем управління ВНЗ в цілому та певними 
процесами, зокрема професійною підготовкою майбутніх фахівців. 

Аналізуючи підходи зарубіжних і вітчизняних науковців до 
визначення поняття «якість вищої освіти» можемо констатувати, що дане 
поняття розглядається у широкому та вузькому смислах. Так, І. Данилова 
визначає якість вищої освіти у широкому смислі як характеристику системи 
освіти, яка відображує ступінь реальних освітніх результатів, які 
досягаються, та умов забезпечення освітнього процесу нормативним 
вимогам, соціальним й особистісним очікуванням [4, с. 32]. Н. Селезньова 
розкриває поняття «якість вищої освіти» у широкому смислі як 
збалансовану відповідність освіти (як результату, як процесу, як освітньої 
системи) різноманітним потребам, цілям, вимогам, нормам (стандартам); як 
системну сукупність ієрархічно організованих, соціально значимих 
сутнісних властивостей (характеристик, параметрів) вищої освіти (як 
результату, як процесу, як освітньої системи) [11, с. 11]. У вузькому смислі 
якість вищої освіти визначається нею як «якість підготовки фахівців з 
вищою освітою». Л. Харвей розглядає якість освіти як спеціальний процес, 
спрямований на позитивний результат на «виході»; удосконалення 
освітнього процесу; його відповідності цілям, які враховують запити, 
вимоги й очікування споживачів; результат капіталовкладень; 
трансформації, зміни, які розширюють можливості для студентів або 
виявляються у розвитку нових знань [15, с. 25].  

Отже, якість вищої освіти постає, з одного боку, як атрибутивна 
характеристика вищої освіти, а з іншого – інтегральним продуктом розвитку 
науки й культури, яка відповідає актуальним потребам розбудови 
суспільства. Зважаючи на те, що головним критерієм якості вищої освіти 
виступає її відповідність державним стандартам, у яких зафіксовані потреби 
сучасного суспільства в конкретних компетенціях своїх громадян, то 
внутрішня підстава якості вищої освіти міститься в аксіологічному вимірі. 
У цьому розумінні якість вищої освіти проявляється як інтегративний і 
формуючий засіб організації системи цінностей освіти нового часу, оскільки 
сьогодні відбувається поступове утвердження нової якості освіти, для якої 
характерним є відкритість, неперервна модернізація й інновації, 
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спроможність давати адекватні відповіді на виклики сьогодення. 
Погоджуємося з думкою дослідників, що якість освіти є узагальненим 

показником розвитку суспільства в певному часовому просторі, 
універсальний метафактор, який актуалізує інтеграцію існуючих підходів 
одержання освітніх послуг в цілісну систему забезпечення якості підготовки 
фахівця. Особистісне спрямування освіти зумовлює потребу оцінювати 
якість освіти в єдності індивідуальних характеристик особистості 
(приймаючи до уваги якості особистості школяра, його індивідуальну 
особливість сприйняття та обробки інформації у процесі освітньої 
діяльності), педагогічних показників організації освітнього середовища та 
соціальних стандартів функціонування освітніх систем. Тому доцільно 
вирізнити внутрішні та зовнішні чинники якості освіти, які характеризують 
освітній процес, його результат і систему освіти загалом [6, с. 39]. 

Так, до внутрішніх показників якості освіти, зокрема вищої, 
відносимо: а) якість освітнього середовища (ефективність управління 
освітнім процесом, матеріально-технічне забезпечення, ресурсне 
забезпечення, професійна підготовка викладацького складу та ін.; б) якість 
реалізації освітнього процесу (науковість і адаптивність змісту освіти, 
нормативно-правова база, ефективність засобів навчання, педагогічна 
майстерність викладачів та ін.; в) якість результатів освітнього процесу 
(рівень навчальних досягнень студентів, ступінь соціальної адаптації, 
культури, вихованості тощо). Водночас зовнішні показники якості освіти 
характеризують її як соціальну інституцію, що відображає ефективність 
функціонування освітньої системи, її вплив на особистість та суспільні 
процеси, задоволення потреб як держави так і кожного громадянина 
загалом. Це – доступність усіх громадян до якісної освіти незалежно від їх 
соціального чи майнового статусів, відповідність освітнім стандартам, 
задоволення освітніх запитів, відкриття перспектив професійного росту, 
розвитку та соціального статусу тощо. Окрім того, це – відповідність освіти 
світовим освітнім стандартам, наступність середньої та вищої освіти тощо. 

Отже, історико-педагогічний аналіз становлення і розвитку сутності 
категорії «якість освіти» дозволяють констатувати пріоритетність цього 
питання у модернізації системи освіти, готовності освітньої системи до нових 
цивілізаційних викликів, а також удосконаленні професійної підготовки 
фахівців, зокрема вчителів, відповідно до вимог концепції неперервної освіти.  

Перспективи розвитку окресленої проблеми вбачаємо в узагальнені, 
систематизації та розробці чітких критеріїв і показників якості в контексті 
забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів 
природничо-математичних дисциплін.   
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Ольга Мельникова 

 

РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ  

В РЕЦЕПЦІЇ СУЧАСНИХ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Здійснено ретроспективний аналіз розвитку дошкільного виховання в 

Україні в рецепції сучасних історико-педагогічних досліджень. 

Представлено результати історико-педагогічних досліджень вітчизняних 

науковців щодо окресленої проблеми. Доведено, що історико-педагогічні 

дослідження, в яких аналізується вітчизняний педагогічний досвід, є 

невід’ємною складовою розвитку педагогічної думки. Адже, досвід 

минулого допомагає осягнути в розвитку ту чи іншу проблему, дає змогу 

побачити нове, концептуально виокремити певні прогресивні ідеї. 

З’ясовано, що дослідження історії дошкільного виховання в Україні 

активізувалися у 90-ті роки та з’явився ряд досліджень присвячених різним 

періодам, регіонам, проблемам, персоналіям. 

Ключові слова: суспільне дошкільне виховання, дошкільна освіта, 

наукові дослідження, регіон, персоналія, періоди. 

 

Осуществлён ретроспективный анализ развития дошкольного 

воспитания в Украине в рецепции современных историко-педагогических 

исследований. Представлены результаты историко-педагогических 

исследований отечественных учёных относительно обозначенной 

проблематике. Доказано, что историко-педагогические исследования, в 

которых анализируется отечественный педагогический опыт, являются 

неотъемлемой составляющей развития педагогической мысли. Ведь опыт 

помогает достигнуть в развитии той или иной проблеме, позволяет 

увидеть новое, концептуально выделить определённые прогрессивные идеи. 

Выяснено, что исследования истории дошкольного воспитания в Украине 

активизировались в 90-е годы и появился ряд исследований посвящённых 

различным периодам, регионам, проблемам, персоналиям.  

Ключевые слова: общественное дошкольное воспитание, дошкольное 

образование, научные исследования, регион, персоналия, периоды. 

 

The object of the article is to carry out a retrospective analysis of the 

development of pre-school education in Ukraine in the reception of modern 

historical and pedagogical research. Methods of research: theoretical and 

historical-logical; personalized-biographical; problem-genetic; axiological. It is 

proved that historical and pedagogical studies, which analyze the domestic 

pedagogical experience, are an integral part of the development of pedagogical 

thought. The experience of the past helps to grasp the development of a particular 
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problem, allows you to see a new, conceptually distinguishable progressive ideas. 

It can be noted that the end of the nineteenth ‒ early twentieth century ‒ the period 

of formation and development of public preschool education in Ukraine. At this 

time, the pedagogical community identified the priority directions of the 

development of preschool education, aimed at actualizing the ideas of preschool 

childhood, the necessity to open institutions for the upbringing of preschool 

children, the development of software, methodological and logistical support for 

their activities, etc. 

Key words: public preschool education, preschool education, scientific 

researches, region, personality, periods. 

 

Інтегративні процеси, що відбуваються у багатьох галузях 

суспільного життя, передбачають водночас вивчення, збереження і 

раціональне застосування позитивного національного освітнього досвіду і 

традицій. Тому, розробляючи способи створення ефективної системи освіти 

і виховання, необхідно вивчати та враховувати надбання вітчизняної 

педагогічної думки. 

Варто зазначити, що реформування дошкільної освіти в Україні 

пов’язано із введенням моделей виховання і розвитку дитини, що втілюють 

ідею гуманізації як в цілому щодо дошкільної освіти, так і стосовно 

конкретних сторін навчально-виховного процесу дошкільного навчального 

закладу. На необхідності формування у молодого покоління потреби 

зберігати і збагачувати національну культуру, українські культурно-

історичні традиції, національні світоглядні ідеї, погляди і переконання, 

виховання свідомого відчуття приналежності до свого народу акцентується 

увага в державних нормативних документах, зокрема «Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», «Базовому 

компоненті дошкільної освіти» (2012 р.), «Законі України «Про дошкільну 

освіту» (2001 р.) та ін. 

Дошкільна освіта є початковою вихідною ланкою безперервної освіти. 

У цьому зв’язку в сучасній національній освіті існує потреба в узагальненні 

і систематизації досвіду, вирішення проблеми, що виникли на шляху 

розвитку вітчизняної дошкільної освіти, теоретичного осмислення 

здобутків дошкільної освіти, традицій, тенденцій, закономірностей, що 

допоможе усвідомити її значення, глибоко проникнути в її сутність, зміст. 

Актуальність дослідження зумовлена також об’єктивною потребою у 

детальному вивченні, оцінці, творчому осмисленні з сучасних теоретико-

методологічних позицій надбань вітчизняної педагогічної думки; 

недостатньою розробленістю в українській історико-педагогічній науці 

ідей; потребами вивчення і творчого використання національного 

педагогічного досвіду в умовах соціально-культурних перетворень у 

сучасній Україні. 

Історико-педагогічні дослідження, в яких аналізується вітчизняний 
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педагогічний досвід, є невід’ємною складовою розвитку педагогічної 

думки. Вони дають змогу осмислити історико-педагогічний процес в 

Україні як цілісне багатогранне явище. Досвід минулого є фундаментом 

сучасної педагогічної науки, в тому числі й дошкільної. Він допомагає 

осягнути в розвитку ту чи іншу проблему, дає змогу побачити нове, 

концептуально виокремити прогресивні ідеї. 

Значний внесок у реалізацію ідей змісту дошкільної освіти здійснено 

сучасними науковцями (Л. Артемова, І. Бех, А. Богуш, Н. Гавриш, 

Т. Кочубей, В. Кремень, В. Кузь, Н. Лисенко, Т. Поніманська, 

Ю. Приходько, О. Сухомлинська, О. Савченко та ін.). Окремі історико-

педагогічні аспекти розвитку системи дошкільної освіти в Україні 

досліджували Л. Артемова, Л. Батліна, Н. Біленко, О. Бондар, А. Богуш, 

З. Борисова, С. Дітковська, Є. Коваленко, Н. Кудикіна, М. Машовець, 

З. Нагачевська, О. Пшеврацька, Т. Філімонова, І. Улюкаєва та ін. 

Мета статті: здійснити ретроспективний аналіз розвитку дошкільного 

виховання в Україні в рецепції сучасних історико-педагогічних досліджень. 

Науково-педагогічна думка України представлена різноманітними 

концепціями та ідеями. Як зазначає О. Сухомлинська: «історико-

педагогічне поле щорічно проростає дедалі новішими темами: іменами, 

датами, фактами, подіями й відповідно новими дослідниками, які 

створюють багатоаспектний різнобічний контекст наукової рефлексії, що 

охоплює світоглядні й культурні універсалії, історичне, наукове й соціальне 

знання, що у своїй сукупності й виступає контекстом дослідження [21, с. 6]. 

Суспільне дошкільне виховання в Україні починає свою історію з 

кінця ХІХ ст. Саме тоді склалися умови для появи виховних закладів для 

дітей дошкільного віку. Разом з тим, воно проходило лише етап свого 

становлення як майбутньої ланки системи освіти, що надзвичайно 

привертало увагу громадськості. Теорія дошкілля будувалась на ґрунті 

багатовікової історії розвитку педагогічної думки, досвіді родинного 

виховання та традиційно-народних засадах [13, с. 21]. 

З огляду на означене, можна констатувати, що кінець ХІХ – початок 

ХХ століття – це період становлення та розвитку суспільного дошкільного 

виховання в Україні. В цей час педагогічна спільнота визначила пріоритетні 

напрямки розвитку дошкільного виховання, що спрямовувалося на 

актуалізацію ідей дошкільного дитинства, необхідності відкриття установ 

для виховання дітей дошкільного віку, розроблення програмово-

методичного та матеріально-технічного забезпечення їхньої діяльності, 

тощо. Разом з тим, дошкільне виховання розвивалося як приватна 

ініціатива, що значно уповільнювало його розвиток, адже Міністерство 

народної освіти не цікавилося проблемами громадських діячів, просвітників 

щодо розвитку дошкілля. 

Крім того, у цей період особливо активізувалися теоретичні і 

методичні пошуки вирішення проблем дошкільного виховання: 
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усвідомлення важливості дошкільного віку у становленні особистості 

дитини, а отже, потреба у цілеспрямованому педагогічному впливі на 

дошкільника; визначення інтересу до врахування психологічних та 

індивідуальних особливостей дітей у процесі виховання; значення 

важливості ігор, розвитку мовлення та почуттів у формуванні особистості; 

необхідність психолого-педагогічної підготовки дорослих до виховання 

дітей з раннього віку. 

Дослідження історії дошкільного виховання в Україні активізувалося 

у 90-ті роки. З’явилося відносно багато досліджень присвячених різним 

періодам, регіонам, проблемам, персоналіям (Т. Головань, С. Дітковська, 

О. Донченко, Т. Куліш, М. Мельничук, З. Нагачевська, Т. Пантюк, 

С. Попиченко, О. Пшеврацька, Н. Рогальська, Т. Садова, Г. Рего, 

Т. Слободянюк, І. Улюкаєва, Т. Філімонова та ін.). 

Низка праць сучасних дослідників присвячена педагогічним 

концепціям розвитку дитини дошкільного віку (І. Дітковська, В. Сергеєва та 

ін.). Окремі напрямки виховання дітей дошкільного віку та підготовки 

фахівців для цієї роботи є предметом дослідження О. Бутенко, Л. Карнаух, 

І. Ларіної, М. Мельничук, С. Семчук та ін. Впливу народнопедагогічних 

знань на процес формування українського дошкілля присвячені роботи 

Г. Воробей, Н. Рогальської тощо.  

Слід зазначити, що важливим основоположним принципом 

регіонального виміру історико-педагогічного процесу є його діалогічність 

із сьогоденням, що сприяє не лише реконструкції регіонального минулого, 

а й є мірилом сучасних нових тенденцій і напрямів освітньо-виховного 

процесу. Концептуальним підходом до розгортання історико-педагогічного 

дослідження є регіональний вимір, що інтерпретується як виявлення, показ, 

розгортання дискурсу про особливі (унікальні) явища розвитку історико-

педагогічного процесу [18, с. 4]. 

Проблеми дошкільного виховання в регіональному вимірі України 

представлено у дослідженнях Т. Головань [1], С. Дітковської [3], 

З. Нагачевської [9], Л. Пісоцької [12], Г. Рего [15] та ін. 

Зокрема у науковій розвідці Т. Головань розкрито особливості 

процесу становлення і розвитку суспільного дошкільного виховання у 

Криму в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, висвітлено 

передумови виникнення і розвитку дошкільних закладів різних типів, 

визначено типологію дошкільних закладів у Криму та схарактеризовано 

організаційні і змістові засади їх діяльності. В свою чергу С. Дітковська 

розглянула розвиток відомчих дошкільних закладів у Донбасі в кінці 50-х – 

початку 90-х років. У дослідженні З. Нагачевської було порушено питання 

становлення і розвитку суспільного дошкільного виховання в Східній 

Галичині (1869‒1939 рр.). Зокрема розкрито зміст діяльності органів 

державної влади, національних культурно-освітніх і педагогічних 

товариств, провідних діячів минулого, які займалися питанням виховання 
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дітей дошкільного віку (А. Животка, С. Русової, М. Білецької, 

М. Грушевського, О. Киселівської та ін.). Г. Рего досліджувала проблему 

становлення і розвитку суспільного дошкільного виховання в Закарпатті 

(1936‒1918 рр.), а у праці Л. Пісоцької розглядаються соціально-педагогічні 

умови управління розвитком дошкільної освіти в регіоні. 

У цих дослідженнях актуальним залишається картина становлення та 

розвитку дошкільної педагогічної думки, показ змін у політиці, економіці та 

культурному житті певного регіону та країни в цілому. Важливим є те, що 

історико-педагогічні дослідження в межах певної географічної території 

мають найбільшу цінність, адже розкривають регіональні особливості 

освітніх процесів, вплив географічних, соціально-економічних умов на 

специфіку організації навчально-вихованого процесу, особливості 

управління та ін. 

Окремий напрямок досліджень становлять розвідки, які окреслюють 

проблеми теорії і практики дошкільного виховання в педагогічній думці 

України ХІХ–ХХ століття, що представлені дослідженнями 

О. Донченко [4], Т. Єськової [5], Н. Лазарович [7], Т. Пантюк [10], 

С. Попиченко [13], Н. Рогальської [14], Т. Садової [16], І. Улякаєвої [23], 

Т. Філімонової [24] та ін. 

Зокрема, змістом дослідження І. Улюкаєвої є становлення і розвиток 

дошкільної педагогічної освіти в Україні у 1905–1941 роках. Автором 

проаналізовано організаційні форми і зміст підготовки дошкільних 

працівників в Україні. У праці О. Донченко систематизовано теоретичні ідеї 

естетичного виховання дітей дошкільного віку в педагогічній думці України 

кінця ХІХ – початку ХХ століття, узагальнено досвід організації 

естетичного виховання дошкільників в Україні та ін. Дослідниця Т. Єськова 

в роботі схарактеризувала передумови становлення та розвитку ідеї 

виховання працелюбності дошкільників, проаналізувала соціально-

економічні умови розвитку системи дошкільного виховання, висвітлила досвід 

виховання працелюбності дошкільників на заняттях з ручної праці та ін. 

У нижчеподаних дослідженнях розкриваються актуальні аспекти 

проблеми організації навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми  

5‒6 років у дошкільних навчальних закладах (кінця ХХ – початку 

ХХІ століття) (Н. Лазарович); висвітлюється становлення і розвиток 

вітчизняної дошкільної лінгводидактики (друга половина ХІХ століття – 

перша половина ХХ століття) (Т. Садова); досліджується дитяча гра в 

суспільному дошкільному вихованні Україні (70-х роки ХІХ – кінець 20-х 

років ХІХ ст.) (Т. Філімонова). 

Цікавим видається дослідження Т. Пантюк [10], в якому 

обґрунтовується процес становлення та розвитку системи фізичного 

виховання дошкільників в Україні у міжвоєнну добу. Підтвердженням цього 

є цілий ряд праць відомих педагогів того часу (С. Русової, К. Малицької, 

І. Стешенка, Я. Чепіги, І. Боберського та ін.), що були присвячені саме 
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дошкіллю. Разом з тим, можна констатувати,  що до початку радянського 

періоду теорія і практика дошкільного виховання були зорієнтовані на 

національні особливості виховання, на систему Ф. Фребеля, теорію вільного 

виховання (М. Монтессорі), наукові теорії вітчизняних педагогів 

(С. Русової, Я. Чепіги, А. Животка та ін.), досвід практичних працівників 

українського дошкілля (О. Дорошенкової, М. Юркевича, Є. Яновської, 

В. Чередниченко) тощо.  

Не менш важливим для теорії і практики суспільного дошкільного 

виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) є розвідка С. Попиченко 

[13]. Зокрема автор зупиняється на виявленні соціально-економічних, 

політичних, педагогічних та національних передумов розвитку теорії і 

практики дошкільного виховання в Україні, розкриває призначення та 

особливості педагогічного процесу в різних типах дитячих закладів, 

аналізує напрями діяльності громадсько-педагогічних товариств в 

організації дошкільної справи в Україні, ґрунтовно відтворила систему 

теоретичних поглядів на дошкілля відомих діячів освіти (С. Русової, 

Т. Лубенця, Н. Лубенець) та ін. 

Разом з тим, цікаву та істотну групу становлять розвідки, спрямовані 

на окреслення проблем дошкільного виховання в Україні у творчій 

спадщині видатних українських педагогів. Адже на сучасному етапі 

розвитку педагогічної думки позначається вивченням життям і діяльністю 

історичних постатей, яким належить значний внесок у розвиток вітчизняної 

гуманістичної педагогіки. 

На думку О. Сухомлинської «нині більш поширеним шляхом 

дослідження є обрання педагогічних персоналій, які діяли в певному регіоні 

й більшою чи меншою мірою вплинули на розвиток тамтешньої 

педагогічної думки» [18, с. 43], адже одним з важливих напрямків сучасних 

історико-педагогічних досліджень є персоналістичний. 

Адже звернення до творчої біографії є і традицією, й інновацією, бо 

збагачує й урізноманітнює наші уявлення про історико-педагогічний 

процес, сприяє його новому прочитанню, а також відкриває нові грані, 

новий зміст, нові цінності цього процесу як важливі складові наукового 

дискурсу [20, с. 37]. 

До таких досліджень «нового прочитання» можна віднести праці 

Т. Куліш [6], яка порушила проблеми дошкільного виховання у творчій 

спадщині Наталії Лубенець (1877‒1943); В. Сергеєвої [17], що присвячена 

аналізу питань організації дошкільного виховання в педагогічній спадщині 

С. Русової, а саме: розумового, естетичного, морального, трудового, 

фізичного. Крім того, в роботі приділено увагу розвиткові системи 

дошкільного виховання у Наддніпрянській Україні наприкінці XIX – 

початку XX століття. Разом з тим, у дослідженні Г. Груць [2] висвітлено 

виникнення і розвиток просвітницького руху в Україні та діяльність 

С. Русової у контексті цього руху. Зокрема дослідницею теоретично 
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обґрунтовано просвітницьку діяльність і творчість С. Русової як феномен у 

розвитку просвітительської думки в Україні кінця XIX – початку XX 

століття. У дослідженні здійснено також аналіз проблеми виховного ідеалу 

у педагогічній спадщині С. Русової. У розвідці Н. Тарапаки [22] 

порушується проблема емоційно-естетичного розвитку особистості дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині 

В. О. Сухомлинського.  

Представлені дослідження на терені історико-педагогічної науки є 

досить багатопланові, які  умовно можна поділити на три напрямки: до 

першого віднесемо розвідки, спрямовані на  становлення та розвиток 

дошкільного виховання в Україні в регіональному вимірі; другий напрямок 

зосереджений на дослідженнях, в яких розкриваються теоретичні та 

практичні проблеми дошкільного виховання в Україні; третій напрямок 

досліджень розкриває проблеми дошкільного виховання у творчій спадщині 

видатних українських педагогів. Таким чином, історико-педагогічні 

дослідження, в яких аналізується вітчизняний педагогічний досвід, є 

невід’ємною складовою розвитку педагогічної думки, що дає змогу 

осмислити історико-педагогічний процес в Україні як цілісне багатогранне 

явище. 

Отже, позиції, висвітленні у статті не вичерпують усього кола 

проблем. Перспективними науковими розвідками уважаємо здійснення 

більш глибоко аналізу та характеристиці одного з окреслених напрямків 

дослідження. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

УДК 378.014.6(477):005.06  

Олена Кірдан 

 

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

В УКРАЇНІ 

 

Виокремлено та обґрунтовано п’ять організаційних рівнів системи 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти у закладах вищої освіти України. Схарактеризовано організаційну 

структуру внутрішнього забезпечення якості в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини. Акцентовано на 

взаємозумовленості та взаємозв’язку, закономірності та послідовності 

розвитку системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 

Україні у її теоретичному наповненні, практичній реалізації, структурних 

та змістових трансформаціях відповідно до бази нормативно-

законодавчого забезпечення. Визначено пріоритетні напрями 

відповідальності закладів вищої освіти за внутрішнє забезпечення якості 

вищої освіти та освітньої діяльності. 

Ключові слова: заклад вищої освіти, система внутрішнього 

забезпечення якості, якість, стандарти, рекомендації, управління якістю. 

 

Выделены и обоснованы пять организационных уровней системы 

внутреннего обеспечения качества образовательной деятельности и 

качества высшего образования в заведениях высшего образования Украины. 

Охарактеризована организационная структура внутреннего обеспечения 

качества в Уманском государственном педагогическом университете 

имени Павла Тычины. Акцентировано на взаимообусловленности и 

взаимосвязи, закономерности и последовательности развития системы 

обеспечения качества в Украине в ее теоретическом наполнении, 

практической реализации, структурных и содержательных 

трансформациях в соответствии с базой нормативно-законодательного 

обеспечения. Определены приоритетные направления ответственности 

заведений высшего образования за внутреннее обеспечение качества 

высшего образования и образовательной деятельности. 

Ключевые слова: заведение высшего образования, система 

внутреннего обеспечения качества, качество, стандарты, рекомендации, 

управление качеством. 

 

The five organizational levels of the internal quality assurance system of 

educational activity and the quality of higher education in higher educational 
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establishments of Ukraine are identified and substantiated. Described the 

organizational structure of internal quality assurance at Pavlo Tychyna Uman 

State Pedagogical University. The emphasis is on interdependence and 

interconnection, regularities and consistency of changes in the quality assurance 

system in its theoretical content, practical implementation, structural and content 

transformations in accordance with the base of normative and legislative support. 

Defined the priority directions of responsibility of higher educational 

establishments for internal quality assurance of higher education and educational 

activity: the mission and vision of higher educational establishments, student- 

centrism and students’ involvement in internal quality assessment, university self-

assessment, transparency policy and support of academic integrity and 

prevention of academic fraud. 

Key words: higher educational establishment, the system of internal quality 

assurance, quality, standards, recommendations, quality management. 

 

Якість вищої освіти відіграє ключову роль у створенні єдиного 

Європейського освітнього простору, тому стала однією з головних засад 

державної політики та принципом освітньої діяльності в Україні. Якість 

освіти визначається не тільки набуттям компетентностей та обсягом знань, 

але й параметрами особистісного, світоглядного, громадянського розвитку, 

при цьому проблема якості освітнього процесу розглядається з позицій 

загальнолюдської і соціальної цінності освіти. Тому якісна зміна системи 

вищої освіти в Україні та розвиток системи внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти вимагає розроблення нових підходів та механізмів у 

закладах вищої освіти, що сприятиме формуванню високої культури якості, 

носіями якої будуть науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої 

освіти.  

Проблемам забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності 

присвячені дослідження низки зарубіжних та вітчизняних науковців, а саме: 

Д. Вестерхайдена, С. Гришко, С. Калашнікової, Е. Капплера, Т. Крюгера, 

Т. Кьохера, В. Лугового, Е. Менцеля, Г. Рудінгера, Т. Фінікова, А. Ханфт, 

Й. Шнайдера та ін. Водночас актуалізується потреба системного аналізу 

напрацювань вітчизняних та зарубіжних учених, у яких різні аспекти 

розвитку системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти стали 

предметом дослідження. 

Метою статті є дослідження розвитку системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності в Україні. 

У 2003 р. Європейською мережею забезпечення якості вищої освіти 

(ENQA) розроблено узгоджений набір стандартів, процедур та 

рекомендацій для забезпечення якості вищої освіти: «Стандарти і 

рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти» (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area – ESG), прийняті на конференції міністрів 

http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
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країн Болонського процесу в Бергені в 2005 р. та оновлені на конференції в 

Єревані в 2015 р. «Стандарти і рекомендації» складаються з 24 стандартів 

та мають 3-рівневу структуру, 1-й рівень якої містить стандарти і 

рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості – «самооцінка» ВНЗ 

[5]. Так, стандарти та рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості 

включають такі складники: політика щодо забезпечення якості; 

розроблення і затвердження програм; студентоцентроване навчання, 

викладання та оцінювання; зарахування, досягнення, визнання та атестація 

студентів; викладацький персонал; навчальні ресурси і підтримка студентів; 

інформаційний менеджмент; публічна інформація; поточний моніторинг і 

перегляд програм; циклічне зовнішнє забезпечення якості [5, с. 9–17]. 

У Законі України «Про освіту» [8] питання забезпечення якості вищої 

освіти та освітньої діяльності системно врегульовано у V розділі. 

Відповідно до статті 41 (частина 2) складовими системи забезпечення якості 

освіти визначено: систему забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня 

система забезпечення якості освіти); систему зовнішнього забезпечення 

якості освіти; систему забезпечення якості в діяльності органів управління 

та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.  

У частині 3 статті 41 Закону України «Про освіту» деталізовано 

внутрішню систему забезпечення якості освіти та вказано її складники, а 

саме: стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти; система 

та механізми забезпечення академічної доброчесності; оприлюднення 

критеріїв, правил і процедур оцінювання здобувачів освіти; оприлюднення 

критеріїв, правил і процедур оцінювання науково-педагогічної діяльності 

педагогічних та науково-педагогічних працівників; оприлюднення 

критеріїв, правил і процедур оцінювання управлінської діяльності керівних 

працівників закладу освіти; забезпечення наявності необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи 

здобувачів освіти; забезпечення наявності інформаційних систем для 

ефективного управління закладом освіти; створення в закладі освіти 

інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного 

пристосування; інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними 

законами або документами закладу освіти [8]. 

Акцентуємо на тому, що відповідно до частини 3 статті 26 Закону 

України «Про освіту» [8] функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти забезпечує керівник закладу вищої освіти 

в межах наданих йому Законом повноважень. Зауважимо, що будь-яких 

перехідних положень, які відтерміновують запровадження в закладах вищої 

освіти внутрішньої системи забезпечення якості освіти, Закон не містить, 

що вимагає від кожного керівника закладу вищої освіти скорегувати 

відповідно до законодавчих положень функціонування такої системи на 

інституційному рівні. 

Теоретичний аналіз положень Законів України «Про вищу освіту» [9] 
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та «Про освіту» [8], інтерпретаційних джерел щодо забезпечення якості 

вищої освіти [3; 6; 7], нормативних документів з організації освітньої 

діяльності [1; 4] встановлено, що внутрішня система забезпечення якості 

вищої освіти та освітньої діяльності на інституційному рівні здійснюється 

за кількома рівнями від студента до керівника закладу вищої освіти. Однак 

у сучасній теорії управління та освітнього менеджменту відсутні 

дослідження, у яких обґрунтовано зв’язки організаційної структури 

управління закладом вищої освіти і складників системи внутрішнього 

забезпечення якості.  

На основі виокремлених нами критеріїв (державне та локальне 

нормативно-законодавче забезпечення розвитку внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності; тип закладу вищої 

освіти та його відомче підпорядкування) та підходів (парадигмального, 

системного, системно-діяльнісного, синергетичного, міждисциплінарного) 

виокремлено такі організаційні рівні системи внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти та освітньої діяльності у вищих навчальних закладах 

України та відповідні їм суб’єкти управління: 

– здобувачі освітніх послуг (студенти, курсанти та ін.) → органи 

студентського самоврядування (фокус-групи з якості за галузями знань, 

напрямами та спеціальностями); 

– науково-педагогічні та педагогічні працівники закладу вищої 

освіти (науково-педагогічний / педагогічний склад); 

– кафедра (науково-методичний семінар з якості на кафедр) → 

завідувач кафедри; уповноважений (заступник завідувача кафедри з якості);  

– факультет / інститут (науково-методична рада факультету / 

інституту) → декан / директор, уповноважений з якості на факультеті / 

інституті, заступник декана / директора з освітньої діяльності; 

– адміністрація закладу вищої освіти → керівні працівники закладу 

вищої освіти: ректор, проректори за видами діяльності,  підпорядковані їм 

структурні підрозділи закладу вищої освіти (навчально-методичний відділ, 

центр професійного розвитку викладачів, відділ міжнародного 

співробітництва та наукової діяльності, інформаційний центр та ін.) → 

очільники структурних підрозділів. 

У діяльність Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини імплементовано положення Закону України «Про вищу 

освіту» та упроваджено систему внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти [4], яка передбачає контроль за: 

кадровим, матеріально-технічним, навчально-методичним забезпеченням 

освітньої діяльності; якістю проведення навчальних занять; якістю знань 

здобувачів вищої освіти; забезпечення академічної мобільності здобувачів 

вищої освіти; наявність інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; здійснення моніторингу та періодичного перегляду 

освітніх програм; забезпечення публічності інформації про освітні 
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програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; систему запобігання 

академічного плагіату у здобувачів вищої освіти [4, с. 3–35]. 

Організаційна структура внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти та освітньої діяльності в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини включає 5 рівнів, а саме: здобувачі освітніх 

послуг → науково-педагогічні та педагогічні працівники → кафедра → 

факультет / інститут → структурні підрозділи та адміністрація університету. 

Для упровадження нових підходів в управління якістю освіти в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини у 

2015 р. . створено Центр забезпечення функціонування системи управління 

якістю освітньої діяльності, який є координаційним структурним 

підрозділом, що забезпечує прогнозування, проектування, моніторинг та 

аудит якості освітньої діяльності [1, с. 205–210].  

З 2016 р. розпочав свою діяльність науково-методичний центр 

професійного розвитку викладачів Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, одним із секторів якого є сектор розвитку 

лідерства адміністративно-управлінського складу університету. 

Актуалізація лідерства як нової управлінської парадигми в діяльності 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 

детермінована наявними суспільними тенденціями, трансформацією 

організаційних структур і моделей управління. Основні парадигмальні 

зміни, що притаманні сучасним підходам до розвитку університету 

зумовили трансформацію змісту управлінської компетентності керівників 

кафедр, як основних структурних підрозділів вищого навчального закладу, 

у напряму розвитку лідерського потенціалу, що спричинено еволюцією 

теорії та практики управління; імплементацію компетентнісного підходу. 

Важливими при цьому було усвідомлення й сприйняття необхідності 

впровадження нової парадигми управлінської діяльності, і зокрема, 

переходу до лідерства.  

Зростаючі очікування суспільства щодо забезпечення якості освіти 

спонукають вищі навчальні заклади до інтенсивного удосконалення 

системи внутрішнього забезпечення якості. 

З метою розвитку системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти та освітньої діяльності на інституційному рівні, нами визначено 

пріоритетні напрями, які потребують підвищеної уваги та відповідальності, 

а саме: місія та візія закладу вищої освіти; студентоцентризм та залучення 

студентів до внутрішнього оцінювання якості; самооцінка закладу вищої 

освіти; політика прозорості та підтримка академічної доброчесності. 

Деталізуємо визначені нами напрями. Так, місія та візія закладу вищої 

освіти інструменталізують внутрішню систему забезпечення якості. 

Самооцінка закладу вищої освіти передбачає ґрунтовний аналіз 

ефективності діяльності закладу та забезпечення відповідності стандартам 

ESG 1.1–1.10. Доречним тут вважаємо критичне оцінювання закладом 
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вищої освіти самого себе, своїх сильних і слабких сторін, аналіз виконання 

планів стратегічного розвитку, розвиток меритократичного управління 

тощо. Політика прозорості та підтримка академічної доброчесності й 

запобігання проявам академічного шахрайства (списуванню, плагіату, 

корупції), актуалізується з набуттям чинності 28 вересня 2017 р. Закону 

України «Про освіту» [8], що запровадив і формалізував єдині для всіх 

рівнів освіти види порушень академічної доброчесності (академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання). Крім того, ст. 42 Закону України 

«Про освіту» визначає особливості дотримання академічної доброчесності 

науково-педагогічними і науковими працівниками та здобувачами освіти; 

види академічної відповідальності науково-педагогічних і наукових 

працівників та здобувачів освіти; права осіб, стосовно яких порушено 

питання про порушення ними академічної доброчесності тощо. Отже, 

підтримка академічної доброчесності у закладах вищої освіти потребує 

інституціоналізації, що передбачає розроблення та прийняття етичного 

кодексу, забезпечення функціонування етичної комісії, прийняття 

локальних нормативних документів для запобігання плагіату, списуванню, 

іншим формам академічного шахрайства.  

Запорукою результативності та успішності в забезпеченні якості є 

стабільно функціонуюча система внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти. Акцентуємо на взаємозумовленості та взаємозв’язку, закономірності 

та послідовності розвитку системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти в Україні у її теоретичному наповненні, практичній реалізації, 

структурних та змістових трансформаціях відповідно до бази нормативно-

законодавчого забезпечення. Чинними нормативно-законодавчими 

документами, у яких визначено засадничі ідеї державної освітньої політики 

щодо якості освіти, детерміновано розроблення та прийняття локальних 

нормативних документів, що імплементували положення Закону України 

«Про вищу освіту» у практичну діяльність закладів вищої освіти. На 

розвиток системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

впливають державні й локальні нормативні документи, що 

інструменталізують процеси забезпечення якості, сприяють 

меритократичному управлінню на інституційному рівні. Подальшого 

дослідження потребують методичні рекомендації щодо механізмів 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 
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Ганна Корінна 
 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
 
У статті порушено проблему підготовки майбутніх фахівців 

дошкільної освіти до роботи з дітьми дошкільного віку. Особливу увагу 
приділено теоретичним аспектам професійної підготовки студентів у 
вищому навчальному закладі в умовах європейського освітнього простору. 
На основі теоретичного аналізу обґрунтовано думку про те, що професійне 
становлення особистості майбутніх вихователів дошкільного навчального 
закладу є поетапним моментом індивідуально-професійного розвитку, 
формування професійної компетенції, розкриття творчого потенціалу, 
професійної готовності до самостійної трудової діяльності та є 
результатом успішного оволодіння знаннями, вміннями та навичками під 
час навчання у вищому навчальному закладі. 

Ключові слова: фахівець дошкільної освіти, підготовка, професійна 
підготовка, професійне становлення особистості, вищий навчальний 
заклад. 

 
В статье поднята проблема подготовки будущих специалистов 

дошкольного образования к работе с детьми дошкольного возраста. 
Особое внимание уделено теоретическим аспектам профессиональной 
подготовки студентов высших учебных заведений в условиях европейского 
образовательного пространства. Благодаря теоретическому анализу 
обосновано мнение о том, что профессиональное становление личности 
будущих воспитателей дошкольного учебного заведения является 
поэтапным моментом личностно-профессионального развития, 
формирования профессиональной компетенции, раскрытия творческого 
потенциала, профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности и является результатом успешного овладения знаниями, 
умениями и навыками при обучении в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: специалист дошкольного образования, подготовка, 
профессиональная подготовка, профессиональное развитие личности, 
высшее учебное заведение. 

 
The article raises the problem of training future specialists in preschool 

education to work with preschool children. Particular attention is paid to the 
theoretical aspects of the professional training of students in a higher educational 
institution in the conditions of the European educational space. On the basis of 
theoretical analysis, the idea that professional development of the personality of 
future educators of preschool educational institution is a step-by-step moment of 
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individual-professional development, formation of professional competence, 
disclosure of creative potential, professional readiness for independent work 
activity and is the result of successful acquisition of knowledge, skills and abilities 
while studying at a higher educational institution. The conclusions drawn in the 
article can be used during theoretical substantiation and practical development 
of the problem of training of preschool education specialists of a new qualitative 
level for the upbringing and education of children in a preschool educational 
institution, which would meet the modern requirements of the society, have the 
skills to replenish their professional knowledge throughout their lives.  

Key words: specialist of preschool education, preparation, professional 
training, professional formation of the person, higher educational institution. 

 
Освіта в умовах трансформації економіки і зростання ролі 

інноваційних технологій у виробництві стали визначальним фактором і 
основним засобом перетворення людського потенціалу на якісний 
людський капітал. Ефективний освітній сектор, включаючи вищу освіту, 
який відповідає потребам суспільства та ринку праці, дає змогу сформувати 
у кожної людини здатність швидко адаптуватись до сучасних соціально-
економічних реалій, забезпечуючи їй належний життєвий рівень [1]. 

Реформування вищої освіти в Україні є частиною процесів 
європейської інтеграції, здійснюючи модернізацію освітньої діяльності у 
контексті європейських вимог. Ці зміни стосуються створення нових 
освітніх стандартів, оновлення та перегляду навчальних програм, змісту 
навчально-методичних матеріалів, підручників, форм і методів навчання. 

У всьому світі відбувається пошук нових підходів до побудови більш 
демократичних, диверсифікованих і результативних (з позицій інтересів 
суспільства) підходів до побудови освітніх технологій. Сформована нова 
освітня парадигма, в межах якої переглянуті орієнтири й пріоритети у 
системі освіти. В якості пріоритету визначимо розвиток особистості, її 
інтересів, що адекватні сучасним напрямам суспільного розвитку. 
Відбувається переорієнтація навчального процесу з вузько-предметного 
характеру викладу і вивчення навчальних дисциплін на розвиток у суб’єктів 
навчальної діяльності в процесі опанування ними загальної культури та 
інтегрованої, професійно-зорієнтованої, наукової форми мислення; з 
історичного контексту становлення наукового знання – на сучасні уявлення 
про структуру і цілісний зміст системи наук [3, с. 3]. 

В період таких змін у суспільстві суттєво посилюються вимоги до 
професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільних навчальних 
закладів, які здатні швидко адаптуватись до сучасних соціально-
економічних реалій, забезпечуючи належний життєвий рівень. На жаль, 
традиційні методи та форми навчання, які використовуються у вищій школі 
не забезпечують повної і суцільної ефективності фахової підготовки 
майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу. В той час як від 
фахівців нової формації вимагається засвоєння ґрунтовних фахових знань і 
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умінь, високий рівень інтелектуального розвитку та громадянської позиції, 
здатність до постійного особистісного й професійного самовдосконалення. 

Така готовність педагогів дозволить створювати в дошкільних 
навчальних закладах сприятливі умови для виховання дошкільників, 
орієнтовані на формування національної свідомості та соціальної 
компетентності дітей, їхнього активного і відповідального ставлення до 
життя, самостійності й гнучкості мислення, готовності до ефективного 
розв’язання проблемних ситуацій. 

Останнім часом у підготовці фахівців освіти відбувається перехід до 
особистісно-діяльнісного підходу, за яким головною метою освіти є 
розвиток особистості сучасного педагога, формування в нього здатності до 
активної діяльності, творчої професійної праці (А. Бойко, І. Бех, 
О. Вербицький, В. Загвязинський, А. Коржуєв, В. Кремень, З. Курлянд, 
А. Новиков, Н. Платонова, В. Попков, О. Савченко, С. Сисоєва, 
О. Сухомлинська, Г. Троцко та ін.). 

Науковці акцентують увагу на питаннях підготовки педагогічних 
кадрів, у тому числі й педагогів дошкільного фаху, розглядають проблему 
удосконалення змісту підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах 
неперервної освіти, різних аспектів фахового становлення майбутнього 
вихователя (Л. Артемова, Г. Бєлєнька, А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Голота, 
Л. Завгородня, Н. Денисенко, Є. Карпова, О. Кучерявий, І. Луценко, 
Н. Лисенко, М. Машовець, Г. Підкурганна, Т. Поніманська, І. Рогальська-
Яблонська та ін.). 

Метою статті є аналіз, висвітлення й обґрунтування необхідності 
професійного становлення особистості та професійної підготовки 
майбутніх фахівців дошкільної освіти у вищих навчальних закладах в 
умовах європейського освітнього простору. 

В умовах подальшої євроінтеграції, Болонського процесу та 
гуманізації сучасної вищої освіти в Україні в цілому все більший акцент 
ставиться на особистісний, індивідуальний підхід до професійної 
підготовки студентів. Першочерговими завданнями вищої освіти є не тільки 
формування у студентів академічних знань, різноманітних професійних 
умінь і навичок роботи, а й особистісно-професійний розвиток майбутнього 
фахівця. Особливо високу актуальність проблема особистісно-
професійного розвитку студента має в умовах підготовки майбутніх 
педагогів, а саме вихователів дошкільних установ, оскільки саме для дітей 
дошкільного віку педагог є однією з найбільш референтних особистостей, 
прикладом для наслідування, еталоном для «копіювання» як зразків 
поведінки, так і особистісних якостей. Тому важливим аспектом 
особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів є формування у 
них оптимальної системи ціннісних орієнтацій, з переважанням гуманних 
цінностей, оскільки саме ціннісні орієнтації багато в чому обумовлюють як 
становлення професіоналізму майбутнього педагога, так і специфіку того 
еталонного образу, який буде сприйматися дітьми як приклад для 
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наслідування [7, с. 59]. 
А отже, основною метою вищого навчального закладу на сучасному 

етапі розвитку освіти є підготовка кваліфікованого фахівця, готового до 
ефективної роботи зі спеціальності в дошкільних навчальних закладах, 
постійного професійного росту, соціальної та професійної мобільності, який 
володіє фундаментальними методологічними, професійними знаннями, 
цілісним гуманістичним світобаченням, здатного до інтеграції соціально-
педагогічних психологічних та гуманітарних знань, до реалізації 
технологій, засобів, прийомів та методів, що відповідають потребам 
дошкільної установи, зокрема в роботі з дітьми дошкільного віку. 

У сучасній психолого-педагогічній літературі існує декілька підходів 
до визначення сутності професійної підготовки. Психологи розглядають її 
як засіб приросту індивідуального потенціалу особистості, розвитку 
резервних сил, пізнавальної і творчої активності на основі оволодіння 
загальнонауковими та професійно-значущими знаннями, вміннями й 
навичками. Представники педагогічної науки вбачають сутність такої 
підготовки у набутті людиною професійної освіти, що є результатом 
засвоєння інтелектуальних знань, умінь та формування необхідних 
особистісних професійних якостей [6, с. 19]. 

А відтак, професійна підготовка – це цілеспрямований процес 
професійного розвитку фахівця, який забезпечує набуття базових знань, 
умінь, навичок і практичного досвіду, а також якостей особистості 
(комунікативних, організаційних, корегуючих тощо), необхідних для 
здійснення педагогічної діяльності. Професійна підготовка майбутніх 
вихователів – це їх готовність до виконання навчально-вихованих задач, 
пов’язаних із гармонійним розвитком дітей [11]. 

Хотілося б зауважити, що підготовка майбутніх фахівців до 
професійної діяльності оцінюється не лише результативністю їх фахового 
становлення, але й ефективністю особистісного зростання та включає 
наступні складові компоненти: зміст підготовки відповідно до цілей, 
конкретних завдань та специфіки професійної кваліфікації цієї підготовки 
(зміст підготовки розглядається як мета та результат фахової підготовки у 
відповідності до освітньо-кваліфікаційного рівня); педагог як конструктор 
та організатор процесу навчання, розвитку і виховання майбутнього 
фахівця; педагогічний інструментарій – методи, прийоми, засоби навчальної 
взаємодії, організаційні форми навчання; суб’єкт навчання як активний 
учасник навчальної діяльності, результатом якої є особистісне оволодіння 
професійним досвідом та вміння його творчо застосовувати у майбутній 
діяльності [4]. 

З огляду на вищезазначене, підготовка майбутніх вихователів є 
актуальним та значущим питанням і базується на ефективній побудові 
навчального процесу вищого навчального закладу. 

Слід підкреслити, що в процесі фундаментальної професійної 
підготовки студентів дошкільних факультетів враховуються положення 
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Базового компонента дошкільної освіти, який визначає нові правові 
орієнтири дошкільної освіти, а саме визнання самоцінності дошкільного 
дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості; збереження дитячої 
субкультури; створення сприятливих умов для формування особистісної 
зрілості дитини, її базових якостей; пріоритет повноцінного проживання 
дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу 
життя; повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду 
дошкільника; компетентнісний підхід до розвитку особистості, 
збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, 
інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини [2]. 

Серед факторів, які зумовили необхідність перегляду пріоритетів у 
системі професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільного профілю, 
можна виокремити три групи чинників. Насамперед це системні 
трансформації в національній освітній галузі, пов’язані з реалізацією ідеї 
гуманістичної педагогіки, запровадженням нової освітньої парадигми, з 
уведенням державних освітніх стандартів тощо. Успішність 
модернізаційних процесів, ініційованих на державному рівні, значною 
мірою визначається особистим ставленням вихователів до інновацій, 
їхньою теоретико-методологічною та технологічною підготовленістю до 
розбудови національної системи освіти на гуманістичних і демократичних 
засадах. 

Другу групу чинників модернізаційних перетворень у галузі 
педагогічної освіти складають соціально-педагогічні зміни в системі освіти, 
що відбуваються у контексті цивілізаційних трансформацій, зумовлених 
новою соціотехнологічною революцією. У ХХІ ст. освіта постала перед 
низкою історичних викликів, один із яких виявляється в тому, що 
національні освітні системи мають набути інноваційного характеру, а їх 
вихованці – здатності до інноваційного типу життя. У цих умовах готовність 
освітян до прийняття й продукування прогресивних інноваційних змін у 
культурі, соціумі та освіті набуває особливого значення. 

Слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти 
педагогічними колективами дошкільних закладів активно апробуються 
вітчизняні та зарубіжні освітні технології, альтернативні традиційній, 
розробляються й запроваджуються в навчально-виховний процес авторські 
навчальні програми, методики, технології тощо. Тому до третьої групи 
чинників трансформації дошкільної освіти відносять готовність освітян до 
оцінки нових педагогічних технологій, визначення їх відповідності 
потребам і можливостям конкретного дошкільного навчального закладу, а 
також здатність педагогів до конкретної експериментальної перевірки 
інноваційних ідей [8, с. 50]. 

Є всі підстави стверджувати, що якісна професійна підготовка 
майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку в контексті 
сучасності визначається рядом умов професійного становлення особистості 
студентів: рівнем здобутих знань; компетентністю в професійній діяльності; 
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стійкою мотивацією до навчання, професійним зростанням у педагогічній 
сфері та культурою особистості студента. 

Професійне становлення особистості студента – засвоєння за 
спеціально організованою програмою соціально-професійних ролей, 
підготовка до виконання важливих соціально-професійних функцій. 
Основними напрямами професіоналізації у навчальній життєдіяльності є 
професійне навчання, професійне самовизначення, самоствердження та 
зростання, розвиток інтелектуального потенціалу щодо відповідної сфери 
професійної діяльності, духовне збагачення, моральне, фізичне 
самовдосконалення. Студент вищого навчального закладу – це молода 
людина, яка характеризується професійною самовизначеністю до 
висококваліфікованого виконання функцій фахівця у відповідній галузі  
[10, с. 306–307]. 

Професійне становлення є значущою складовою особистісного 
зростання. Попри всі суперечності, які мають місце у вищих навчальних 
закладах при підготовці майбутніх фахівців, особистісне зростання 
студентів під час навчання можливе при створенні сприятливих умов та 
дотримання певних принципів їх підготовки. Важливими передумовами 
становлення особистості студентів є наявність професійної спрямованості 
на професію, на особистість дитини дошкільного віку. На думку 
Г. Гончаровської, психолого-педагогічними чинниками особистісного 
становлення майбутнього професіонала під час навчання у вищому 
навчальному закладі є: особистісно-діяльнісна спрямованість змісту, 
методики, організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців; 
формування професійних установок; концептуальна єдність і наступність 
змісту, форм та методів навчання; проблемно-орієнтований, розвивальний 
характер процесу здобуття освіти; тісний зв’язок теорії та практики; 
відкритість освітнього процесу, використання інновацій; суб’єкт-суб’єктні 
стосунки викладачів та студентів; залучення психологічної служби ВНЗ з 
метою розвитку особистості студентів, надання їм психологічної допомоги 
за необхідності тощо [9, с. 35−36]. 

При аналізі питання професійного становлення майбутнього фахівця, 
В. Бодрова виокремила ряд характеристик, які визначально детермінують 
кінцевий успіх формування студента як професіонала, його професійну 
готовність та у сукупності зумовлюють її рівень: професійна мотивація як 
спонукальна та спрямовуюча активність особистості на задоволення не 
тільки біологічних потреб, але насамперед потреб у праці, спілкуванні, 
самоствердженні, самореалізації, самовдосконаленні; загальна та 
професійна підготовленість у формі попередніх (для опанування професії) і 
кваліфікаційних (з урахуванням рівня професіоналізації) знань, навиків і 
умінь, необхідних для виконання стандартних та нетипових професійних 
завдань; рівень функціональної готовності та резервів організму до трудової 
діяльності, розвиток професійно важливих фізіологічних функцій 
аналізаторів і фізичних якостей (сила, швидкість, витривалість); стан 
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індивідуально-психологічних функцій людини і насамперед професійно 
важливих якостей для конкретної діяльності, що характеризують 
пізнавальні процеси і психомоторику, темперамент, характерологічні та 
емоційно-вольові особливості особистості [5]. 

Враховуючи вищесказане, професійне становлення особистості 
студентів – майбутніх фахівців дошкільної освіти – сприяє формуванню 
рівня активності, самовизначення, свідомості, особистісної зрілості, 
здатності приймати рішення та базується на професійній мотивації, системі 
отриманих професійних знань, вмінь і розвинутих психолого-педагогічних 
якостей. 

Таким чином, постає потреба у підготовці фахівців дошкільної освіти 
нового якісного рівня до виховання та навчання дітей у дошкільному 
навчальному закладі, які б відповідали сучасним вимогам суспільства, 
володіли уміннями впродовж всього життя самостійно поповнювати 
професійні знання та збагачувати власний професійний досвід. Успішність 
здійснення професійної підготовки майбутнього вихователя до виховання 
дітей дошкільного віку залежить від оптимальності визначення системи 
поглядів на процес підготовки, на основі врахування змін стратегічних цілей 
професійної підготовки та закономірностей побудови навчального процесу 
у вищому навчальному закладі. 

На основі проведеного теоретичного аналізу підтверджено, що 
основною метою вищого навчального закладу на сучасному етапі розвитку 
освіти в умовах європейського освітнього простору є підготовка 
кваліфікованого фахівця дошкільного профілю, готового до ефективної 
роботи зі спеціальності в дошкільних навчальних закладах, постійного 
професійного росту, соціальної та професійної мобільності, який володіє 
фундаментальними методологічними, професійними знаннями, цілісним 
гуманістичним світобаченням, здатного до інтеграції соціально-
педагогічних, психологічних та гуманітарних знань, до реалізації 
технологій, засобів, прийомів і методів, що відповідають потребам 
дошкільної установи, зокрема в роботі з дітьми дошкільного віку. А тому 
постає потреба зміни організаційного освітнього процесу, основою якого є 
професійне становлення особистості майбутніх вихователів, здатних до 
адаптації у сучасних умовах розвитку освітнього простору, успішної 
самореалізації, як у професійній діяльності, так і в реальному соціумі. 
Подальшої розробки потребує питання визначення педагогічних умов 
професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в умовах 
європейського освітнього простору, що становить перспективу подальших 
наукових розвідок. 
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Тетяна Кочубей, Вікторія Полєхіна 

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИПУСКНИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ  

ДО ПОШУКУ РОБОТИ НА РИНКУ ПРАЦІ: З ДОСВІДУ РОБОТИ 

 

Розглянуто актуальну для сьогодення проблему підготовки 

майбутніх випускників університетів до пошуку роботи на ринку праці, 

наголошено на нормативно-правових документах, що регламентують 

регулювання в сфері працевлаштування випускників вищих навчальних 

закладів, їх права та обовʼязки, порядок працевлаштування, соціальні 

гарантії, висвітлено зміст, форми і методи теоретичної і практичної 

підготовки майбутніх випускників університету до пошуку роботи на 

ринку праці, окреслено структуру курсу «Чинники успішного 

працевлаштування», його мету, завдання, методичне забезпечення. 

Ключові слова: працевлаштування, чинники працевлаштування, 

трудові відносини, зміст підготовки випускників до працевлаштування, 

техніка працевлаштування, інноваційні форми, регулювання трудових 

відносин, самозайнятість. 

 

Рассмотрена актуальная проблема подготовки будущих выпускников 

университетов к поиску работы на рынке труда, акцентировано на 

нормативно-правовых документах, регламентирующих регулирования в 

сфере трудоустройства выпускников высших учебных заведений, их права 

и обязанности, порядок трудоустройства, социальные гарантии, освещено 

содержание подготовки, формы и методы теоретической и практической 

подготовки будущих выпускников университета к поиску работы на рынке 

труда, очерчено структуру курса «Факторы успешного трудоустройства», 

его цели, задачи, методическое обеспечение. 

Ключевые слова: трудоустройство, факторы трудоустройства, 

трудовые отношения, содержание подготовки выпускников к 

трудоустройству, техника трудоустройства, инновационные формы, 

регулирования трудовых отношений, самозанятость. 

 

The current issue of future university graduates training for job search in 

the labor market has been considered. It has been stressed on the normative and 

legal documents regulating the regulation of higher educational institutions 

graduates’ employment, their rights and duties, the procedure of employment, 

social guarantees. The content of training forms and methods of theoretical and 

practical training of future university graduates to find work in the labor market 

have been highlighted. It has been outlined the structure of the course «Factors 

of successful employment», the purpose, task, methodological support. The 

methodological and practical aspects of preparation have been described, which 
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involves mastering the algorithm of job search and knowledge of the specifics of 

work with employment agencies, the development of employment techniques 

through the Internet, social networks, testing at work and peculiarities of passing 

interviews.  

Key words: employment, factors of employment, labor relations, content of 

graduates’ preparation for employment, equipment of employment, innovative 

forms, regulation of labor relations, self-employment. 

 

Актуальність піднятої проблеми засвідчують розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1726 «Про підвищення 

рівня працевлаштування випускників навчальних закладів» та лист 

МОНМС України від 8 лютого 2012 р. № 1/9-89, розроблені і затверджені 

Міністерством освіти і науки України методичні рекомендації, прийнятий 

новий Закон України «Про вищу освіту» (2014) та інші нормативно-правові 

документи, що регламентують регулювання в сфері працевлаштування 

випускників вищих навчальних закладів, їх права та обов’язки, порядок 

працевлаштування та соціальні гарантії і компенсації. Зокрема, Закон 

України «Про вищу освіту» доповнено новою частиною статтю 64, в якій 

зазначається, що «випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі 

місця роботи, крім випадків, передбачених цим Законом. Вищі навчальні 

заклади не зобов’язані здійснювати працевлаштування випускників»  

[1, с. 74‒75].  

Відтак випускник університету після завершення навчання потребує 

навиків пошуку роботи на ринку праці, на якому сьогодні в Україні 

пропозиція перевищує попит. 

Основними перешкодами випускників ВНЗ є відсутність практичного 

досвіду роботи і навиків самопрезентації, невміння визначати стратегічні 

пріоритети її пошуку та проводити адекватну оцінку своєї вартості на ринку 

праці, незнання ділової етики працевлаштування, що значно ускладнює 

процес налагодження комунікативних зв’язків із роботодавцями. За таких 

умов ідентифікація  чинників, які сприятимуть та інтенсифікуватимуть 

процес пошуку роботи молодими фахівцями, набуває особливого значення. 

Адже, крім категорій економічно активного населення, бажаючих 

працювати, враховуючи і молодих фахівців, багато безробітних осіб, які 

хотіли б змінити місце роботи чи  бажають працювати у вільний від 

основної роботи або навчання час. Тому введена Міністерством  освіти і 

науки України у навчальні плани університетів на випускному курсі 

дисципліна «Чинники успішного працевлаштування за фахом» відповідно 

до вище згаданих нормативно-правових документів має, безперечно,  

важливе значення для підготовки майбутніх фахівців до пошуку роботи на 

ринку праці. 

Піднятої проблеми торкалися О. І. Борисенко (основи успішного 

працевлаштування), О. В. Волкова (ринок праці), В. С. Васильченко 



 

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 16, 2017 

 

294 

(державне регулювання зайнятості), Є. М. Любий (азбука пошуку роботи), 

О. Т. Драган, Т. Д. Кочубей, В. М. Полєхіна (чинники успішного 

працевлаштування за фахом), І. В. Рижиков (окремі аспекти зайнятості та 

безробіття серед молоді), О. М. Балакірєва, О. О. Яременко, 

О. В. Валькована (Соціальні проблеми працевлаштування молоді). Проте 

поза межами дослідження залишилася проблема підготовки майбутніх 

випускників університетів до пошуку роботи на ринку праці. 

Метою статті є висвітлення змісту, форм і методів теоретичної і 

практичної підготовки майбутніх випускників університетів до пошуку 

роботи на ринку праці. 

У процесі фахової підготовки магістрів в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини навчальними планами 

факультету соціальної та психологічної освіти та факультету фізичного 

виховання передбачено вивчення у першому семестрі при підготовці 

магістрів дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» 

загальним обсягом 90 годин (3 кредити), з яких 16 лекційних годин, 16 

практичних, 30 годин індивідуальної роботи і 28 годин відводиться на 

самостійну роботу. Зазначений курс читається студентам уже упродовж 

кількох років, метою якого є формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навичок з працевлаштування. 

Як засвідчує досвід роботи запропонований курс допомагає студентам в: 

– опануванні практичними підходами до вирішення проблем 

працевлаштування; засвоєнні методів збирання, обробки та аналізу 

інформації стосовно техніки пошуку роботи, ефективності її  застосування; 

– орієнтації у конкретних ситуаціях, що виникають в умовах 

конкуренції на реальному ринку праці; формування відповідних 

професійних та особистісних якостей для успішного працевлаштування; 

активізації власних зусиль у пошуку роботи, формуванні впевненості в 

особистих здібностях та можливостях, подоланні комунікативних та інших 

психологічних барʼєрів; 

– формуванні уміння розробляти індивідуальні програми карʼєрного 

зростання, презентувати власний професійний та творчий потенціал; 

– здобутті навичок написання резюме, оголошень про пошук 

роботи, участі у співбесідах з роботодавцями, особистісної та професійної 

реалізації під час проходження випробувального строку на конкретному 

робочому місці. 

У процесі навчання майбутні випускники оволодівають таким змістом 

як: 

Основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умови праці. 

Законодавчо-нормативна база в галузі працевлаштування випускників 

вищих навчальних закладів. 

Проблематика працевлаштування та зайнятості молоді. Процес 

працевлаштування як необхідний момент самореалізації. Механізм 
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подолання певних страхів у випускників на початку пошуку роботи. 

Самозайнятість як один із шляхів працевлаштування молоді. 

Характеристика основних функцій підрозділу вищого навчального 

закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників. 

Агентства з працевлаштування. Рекрутингові агентства. Кадрові 

агентства. Державні служби зайнятості як центри реалізації державної 

політики і зайнятості населення. 

Алгоритм пошуку роботи. Використання новітніх технологій під час 

пошуку роботи. Пошук випускниками вищих навчальних закладів вакансій 

в мережі Інтернет. 

Резюме як основний документ особистості, що зайнята пошуками 

роботи. Загальні вимоги до написання резюме. Види резюме: хронологічне 

та функціональне: резюме комбінованого типу; резюме в форматі відео 

презентації. Правила складання супровідного листа до резюме. Процедура 

тестування. Види тестів. 

Співбесіда з роботодавцем, підготовка до співбесіди, особливості 

поведінки під час співбесіди. Правове регулювання трудових відносин. 

Загальний порядок прийняття на роботу. Основні документи при прийомі 

на роботу. Термін  випробування. Перші кроки на робочому місці. 

Методично курс забезпечено опорними конспектами лекцій, планами 

практичних занять, набором соціальних ситуацій для обговорення та 

розв’язання, інтерактивним комплексом навчально-методичного забезпечення 

дисципліни (ІКНМЗД), законодавчо-нормативними документи (вітчизняними 

та міжнародними), ілюстративними матеріалами. 

Теоретичний блок представлено лекційними курсами, які обʼєднані у 

два змістових модуля і передбачають вивчення 8 лекційних тем.  

Змістовий модуль 1 «Правове і нормативне регулювання праці» 

включає чотири теми: 

Тема 1. «Сучасний стан зайнятості молоді і працевлаштування 

випускників університету» передбачає вивчення питань – правове 

регулювання в сфері працевлаштування випускників університету; 

проблематика зайнятості молоді та ринок праці; зайнятість населення та 

безробіття; гарантії держави при працевлаштуванні молодим спеціалістам; 

Закон України «Про вищу освіту»; Закон України «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Закон України 

«Про зайнятість населення». 

При вивченні теми 2. «Інноваційні форми самозайнятості молоді» 

розглядаються питання: самостійна зайнятість як один із способів 

працевлаштування молоді; активні програми підтримки безробітних у 

Центрах зайнятості; досвід зарубіжних країн реалізації молодіжної політики 

у зменшенні безробіття; інноваційні форми самозайнятості випускників 

ВНЗ.  

Темою 3. «Алгоритм пошуку роботи та специфіка роботи з 
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агентствами з працевлаштування» передбачено вивчення питань: поняття та 

основні відмінності агенств з працевлаштування, рекрутингових і кадрових 

агентств; особисті контакти; засоби масової інформації; державні служби 

зайнятості як центр реалізації державної політики зайнятості населення; 

поняття алгоритму пошуку роботи. 

Тема 4. «Техніка працевлаштування через Інтернет, соціальні мережі, 

робота з посередниками та оголошеннями» передбачає вивчення питань: 

Інтернет як найпопулярніша платформа для розміщення вакантних посад; 

електронний рекрутинг у пошуку роботи та розвитку карʼєри; стратегія 

пошуку роботи з використанням ресурсів електронного рекрутингу; 

послідовність дотримання процедури процесу пошуку роботи за допомогою 

«роботодавчих» сайтів. 

Змістовим модулем 2 «Оформлення трудових відносин з 

роботодавцем» теж передбачено вивчення чотирьох тем: 

До теми 5. «Документальний супровід процесу пошуку роботи» 

включені такі питання: загальні вимоги до написання резюме; види резюме; 

хронологічне та функціональне резюме; резюме комбінованого типу; 

резюме в форматі  відео  презентації; правила складання особистого резюме 

на комп’ютері та розміщення його на сайтах з пошуку роботи; складання 

супровідних та рекомендаційних листів до резюме; ділове портфоліо 

випускника ВНЗ: склад, структура та критерії формування. 

При розгляді теми 6. «Процедури тестування при прийомі на роботу» 

студенти вивчають: необхідність та особливості проведення процедури 

тестування пошукачів роботи потенційними роботодавцями; види тестів 

при прийомі на роботу та в процесі трудової діяльності; підготовка до 

проходження інтерв’ю на здобуття вакантної посади випускниками ВНЗ; 

типи інтерв’ю з роботодавцем. 

Темою 7. «Особливості підготовки та проходження співбесід» 

передбачено розгляд питань: співбесіда як вирішальний етап 

працевлаштування; види співбесід із роботодавцями та методики їх 

проведення; орієнтовний зміст запитань, які можуть ставитися 

роботодавцем, або працівником відділу по роботі з персоналом; зовнішній  

вигляд під час проходження співбесіди із роботодавцем; співбесіда з 

роботодавцем: як продемонструвати свої кращі якості? Правила ділового 

спілкування на співбесіді.  

Тема 8. «Організаційно-правове регулювання трудових відносин із 

роботодавцем» передбачає розгляд питань: правове регулювання трудових 

відносин між роботодавцем і працівником; укладання, припинення та 

розірвання трудового договору; адаптація на новому робочому місці і 

трудова дисципліна; загальний порядок прийняття на роботу; основні 

документи при прийомі на роботу; трудова книжка як документ про трудову 

діяльність працівника; випробувальний термін при прийомі на роботу.  

Практична підготовка випускників до працевлаштування передбачає 
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вісім практичних занять (сучасний стан зайнятості молоді і 

працевлаштування випускників університету; інноваційні форми 

самозайнятості молоді; алгоритм пошуку роботи та специфіка роботи з 

агентствами з працевлаштування; техніка працевлаштування через 

Інтернет, соціальні мережі, робота з посередниками та оголошеннями; 

документальний супровід процесу пошуку роботи; процедури тестування 

при прийомі на роботу; особливості підготовки та проходження співбесід; 

організаційно-правове регулювання трудових відносин із роботодавцем). 

Серед ефективних методів, які використовуються під час проведення 

практичних занять варто виділити тренінги, ділові ігри, розробку проектів 

(«Дерево цілей», «Мої пошуки вільних вакансій», «Складання та 

презентація власного резюме», «Тестування», «Механізми подолання 

страху перед роботодавцем та формування впевненості у власних 

можливостях», «Особливості взаємодій з роботодавцем різних форм 

власності», «Співбесіда з представником від роботодавця», «Я на першому 

робочому місці», «Моя карʼєра» тощо).  

Під час вивчення курсу варто врахувати механізм подолання певних 

страхів у випускників на початку пошуку роботи; виділити самозайнятість 

як один із шляхів працевлаштування молоді; виявити відмінності між 

рекрутинговими, кадровими агентства з працевлаштування та 

особливостями діяльності Державної служби зайнятості з використанням 

новітніх  технологій під час пошуку роботи. 

Корисною буде інформація розміщена на платформі «Академія 

навичок» Української соціальної мережі  нового покоління, що пропонує 

он-лайн навчання та працевлаштування. 

По завершенню вивчення курсу студентам пропонується підготувати 

навчальний проект (індивідуальне навчально-дослідне завдання) на теми: 

Ваш персональний внесок у вдосконалення і розвиток професійної 

сфери. 

Назвіть якості особистості, які обов’язкові для обраного Вами фаху. 

Оцініть за п’ятибальною шкалою сформованість кожної з них у Вас на 

даний момент.  

Визначте індивідуально-особистісні риси, що допоможуть вам у 

професійній діяльності.  

Обґрунтуйте інформацію, яка подається за «тематичними групами» 

(наприклад, лідерські якості, керівні позиції, організаторські здібності, 

професійні досягнення), що мають безпосереднє відношення до роботи.  

Користуючись законодавством України, спрограмуйте критерії 

вашого успішного працевлаштування. 

Підготуйте есе за обраною з викладачем тематикою до 4-х сторінок 

друкованого тексту. Висловлюйте думки та особисте ставлення автора до 

обраної тематики. При оцінюванні перевага надавається самостійності і 

оригінальності, парадоксальності думок та оцінок, нестандартним ідеям, 
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індивідуальності авторського стилю.  

Презентуйте структуроване функціональне резюме та супровідний 

лист.   

У процесі підготовки майбутніх випускників до пошуку роботи на 

ринку праці студенти здобувають теоретичні знання та набувають 

практичних навиків, таких як: уміння аналізувати основні законодавчі акти 

щодо працевлаштування; оволодівають принципами організації дій 

упорядкування  механізму пошуку вакансій на молодіжному ринку праці та 

принципами організації дій упорядкування механізму підтримки 

підприємницької ініціативи молоді; розвивають технічні уміння у процесі 

пошуку роботи з використанням ресурсів електронного рекрутингу; 

набувають уміння щодо порівняльної характеристики механізму пошуку 

роботи у професійних і непрофесійних соціальних мережах, а також навиків 

написання резюме та супровідного листа до резюме, складання ділового 

портфоліо; розвивають почуття самостійності, відповідальності, творчого 

мислення; удосконалюють на практичних заняттях професійну увагу 

(зосередженість, активність, стійкість) при тестуваннях та проведенні 

інтервʼю; формують уміння застосовувати знання психологічних якостей 

людини в комплексі; вчаться виконувати технологічні прийоми, процеси 

тестування. 

Знання та навички, отримані в процесі вивчення курсу «Чинники 

успішного працевлаштування за фахом», мають високу практичну цінність 

у майбутній професійній діяльності. 

Подальшого вивчення потребує проблема технологізації підготовки 

випускників вищих навчальних закладів до пошуку роботи на ринку праці.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Закон України «Про вищу освіту»: станом на 18 вересня 2014 року. – 

Х. : Право, 2014. – 104 с. 

2. Борисенко О. І. Основи успішного працевлаштування / Конспект 

лекцій / О. І. Борисенко. – Черкаси, 2006. – 113 с.  

3. Волкова О. В. Ринок праці: Навчальн. посіб. / О. В. Волкова. – К.: Центр 

учбової Літератури, 2009. – 642 с. 

4. Любий Є. М. Азбука пошуку роботи / Є. М. Любий, Н. Т. Улицька. – 

Львів: Афіша, 2007. – 317 с.  

5. Чинники успішного працевлаштування за фахом: навчальний посібник / 

колектив авторів [заг. редакція О. Т. Драган]. – К.: Кафедра, 2014. – 

308 с.  

6. Чинники успішного працевлаштування за фахом: навч. посібник // 

Укл.: Кочубей Т. Д., Полєхіна В. М. – Умань: ФОП Жовтий О. О.,  

2014. – 109 с. 
  



 

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 16, 2017 
 

 

299 

УДК (371.134:371.2)+613(043.3) 
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КОНСТРУЮВАННЯ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО 

ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

У статті обґрунтовуються теоретичні аспекти конструювання 

практико-орієнтованого здоров’язбережувального середовища ВНЗ, що 

забезпечує оптимальне поєднання форм, методів та засобів освітньо-

професійної та фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів. 

Здійснюється аналіз літератури, що розкриває зміст ключових понять. 

Представлено погляди науковців, щодо практико-орієнтованого 

здоров’язбережувального середовища ВНЗ. Презентовано напрями 

створення практико-орієнтованого здоровʼязбережувального середовища 

вищого навчального закладу. 

Ключові слова: освітнє середовище вищого навчального закладу, 

здоровʼязбережувальне середовище ВНЗ, здоров’язбережувальні 

технології, нетрадиційні здоров’язбережувальні технології, форми 

фізкультурно-оздоровчої діяльності, напрями створення практико-

орієнтованого здоровʼязбережувального середовища ВНЗ. 

 

В статье обосновываются теоретические аспекты конструирования 

практико-ориентированой здоровьесберегательной среды вуза, 

обеспечивающей оптимальное сочетание форм, методов и средств 

образовательно-профессиональной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности студентов. Осуществляется анализ литературы, 

раскрывается содержание ключевых понятий. Представлены взгляды 

ученых о практико-ориентированой здоровьесберегательной среды вуза. 

Представлено направления создания практико-ориентированой 

здоровьесберегательной среды высшего ученого заведения. 

Ключевые слова: образовательная середа высшего ученого заведения, 

здоровьезберегательная середа вуза, здоровьезберегательные технологии, 

нетрадиционные здоровьезберегательные технологии, формы 

физкультурно-оздоровительной деятельности, направления создания 

практико-ориентированой здоровьезберегательной среды вуза. 

 
The article deals with the theoretical aspects of the design of a practice-

oriented health preservation environment of higher educational institutions, 
which provides the optimal combination of forms, methods and means of 
educational, professional, physical and healthcare activities of students. The 
analysis of literature revealing the content of key concepts is made. The opinions 
of scientists concerning the practice-oriented health preservation environment of 
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universities are presented. The concept of «designing the practice-oriented 
healthcare environment of universities» is substantiated. This is a purposeful 
activity of environmental subjects (teachers, tutors, trainers, administration, 
students, etc.), which provides optimization of the process of training the future 
primary school teachers to the creation of a healthcare environment based on the 
combination of forms, methods and means of educational, professional, physical 
and healthcare activity of students in order to deepen the practical and healthcare 
orientation of their training. The directions of creation of a practice-oriented 
health preservation environment of a higher educational institution (educational, 
preventive-educational, diagnostic-correctional, ergonomic-infrastructural) 
have been presented. 

Key words: educational environment of a higher educational institution, 
health preservation environment of higher educational institutions, health 
preservation technologies, non-traditional healthcare technologies, forms of 
physical and healthcare activities, directions of creation of a practice-oriented 
health preservation environment of higher educational institutions. 

 
Більшість науковці розглядають освітнє середовище вищого 

навчального закладу як сукупність умов, які впливають на цілеспрямовану 
взаємодію суб’єктів освіти і забезпечують ефективне функціонування форм, 
методів та засобів освітнього процесу з метою досягнення цілей його 
суб’єктів. 

Відповідно до визначених методологічних підходів моделювання 
процесу підготовки майбутнього вчителя до створення 
здоров’язбережувального середовища початкової школи – системного, 
діяльнісного, середовищного та компетентнісного, освітнє середовище 
їх фахового становлення має бути системою взаємопов’язаних впливів 
і умов, що забезпечує підготовку компетентного педагога, здатного до 
створення середовища початкової школи на основі здоровʼязбереження. 
Отже, ключовими характеристиками середовища вищого навчального 
закладу визначено – професійно-практичну спрямованість та наявність його 
здоровʼязбережувального ефекту. 

Освітнє середовище вищого навчального закладу, як категорія 
дослідження теорії і методики професійної освіти, широко представлена 
у зарубіжних та вітчизняних дослідженнях своєю багатогранністю. Так 
наприклад важливість професійної спрямованості освітньої взаємодії в 
умовах ВНЗ визначає Д. Пікулева [8, с. 7]; І. Пальшкова виокремлює шляхи 
реалізації практико-орієнтованого підходу в освітній діяльності ВНЗ  
[7, с. 114]; практико-орієнтованого освітнє середовище ВНЗ, на думку 
Л. Солянкіної, повинно виступати в якості квазіпрофесіонального простору 
і орієнтуватися на розвиток професійної компетентності майбутнього 
фахівця в умовах його навчання [10, с. 80]. 

Метою статті є визначення та аналіз конструювання практико-
орієнтованого здоров’язбережувального середовища ВНЗ, що забезпечує 
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оптимальне поєднання форм, методів та засобів освітньо-професійної та 
фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів. 

Ми підтримує думку дослідників, що в умовах практико-орієнтованого 
освітнього середовища метою професійної освіти є компетентний фахівець, що 
володіє практико-орієнтованими компетентностями, що дозволяють йому 
вирішувати певне коло професійних завдань, досягати успіху і 
забезпечують кар’єрний ріст. У контексті нашого дослідження це 
формування здоровʼязбережувальної компетентності майбутнього вчителя, 
яка в кінцевому результаті передбачає сформовані практичні навички 
конструювання форм, методів та засобів організації здоровʼязбережувальної 
взаємодії в початковій школі на засадах педагогічного дизайну. 

У контексті забезпечення зв’язку теорії з практичною майбутньою 
професійною діяльністю має місце особлива форма освітньо-професійної 
взаємодії − педагогічна практика. Основні види практик у підготовці 
майбутніх учителів початкової школи варіюють від навчальної (польової), 
навчальної (психолого-педагогічної) та педагогічної практик.  

Як зазначають педагоги: «Практико-орієнтоване навчання передбачає 
наявність у вищому навчальному закладі (при ВНЗ / за участю ВНЗ в 
організаціях) особливих форм (місць, майданчиків) професійної зайнятості 
студентів з метою виконання ними реальних завдань практичної діяльності 
за профілем навчання та за підтримки професіоналів цієї діяльності»  
[2, с. 60]. У межах досліджуваної теми такими базами практики є 
загальноосвітні навчальні заклади та позашкільні установи спортивного 
спрямування. 

Вважаємо, що створення середовища ВНЗ на основі практико-
орієнтованої стратегії також передбачає: 

– формування усвідомленого ставлення до значущості майбутньої 
професійної діяльності через педагогічне спостереження та включення 
у практику педагогічного процесу початкової школи; 

– розроблення варіативних навчальних і практичних завдань з 
метою індивідуалізації професійного розвитку майбутніх учителів 
початкової школи;  

– впровадження практико-орієнтованих форм взаємодії суб’єктів 
освітнього середовища ВНЗ (практико-орієнтовані практичні заняття; 
тренінги; заняття на основі емпіричних моделей навчання та ін.); 

– удосконалення методів організації взаємодії на засадах інтеракції; 
– модернізацію способів та форм оцінювання результатів освітньої 

діяльності студентів на основі реалізації практичних цілей підготовки; 
– ширше використання можливостей педагогічної практики у 

забезпеченні дуальності освітньої та професійної діяльності; 
– спонукання студентів до усвідомлення своїх дій на основі 

рефлексії та самовдосконалення своїх професійних навичок у процесі 
освітньої, виховної та фізкультурно-оздоровчої діяльності. 

Важливою характеристикою конструйованого середовища ВНЗ в 
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умовах моделювання підготовки майбутнього вчителя до створення 
здоров’язбережувального середовища є його здоровʼязбережувальний 
аспект. 

На основі аналізу наукової літератури узагальнено дефініції поняття 
«здоровʼязбережувальне середовище вищого навчального закладу» та 
інтерпретацій його назв: 

– гнучка, мінлива сукупність предметно-просторових і соціальних 
умов, спрямованих на актуалізацію суб’єктності студента відносно 
збереження і розвитку свого здоров’я (В. Рожнов) [9, с. 11]; 

– цілеспрямована система діяльності, що не зашкоджує здоров’ю 
майбутніх учителів; надає можливість набуття особистістю досвіду 
культуровідповідної поведінки; забезпечує умови для фізичного, 
психологічного, соціального і духовного комфорту, що сприяє збереженню 
і зміцненню здоров’я суб’єктів педагогічного процесу, їхній продуктивній 
навчально-пізнавальній та практичній діяльності» (Б. Долинський)  
[3, с. 249]; 

– багаторівнева система впливів і умов формування особистості 
студента, можливостей для його саморозвитку, що знаходиться 
в просторовому і предметному оточенні, а також взаємодія суб’єктів 
освітнього процесу між собою і з цим середовищем, що забезпечує 
збереження, зміцнення здоров’я та профілактику девіантної поведінки 
студентів» (Г. Мисіна) [5, с. 69];  

– система впливів функціонально пов’язаних і впорядкованих 
елементів (компонентів) діяльності її суб’єктів, що взаємодіють між собою, 
для досягнення певних результатів оздоровлення особистості та 
формування здорового способу життя (Р. Безрукавий) [1, с. 15] та ін. 

Отже, науковці, викладачі-практики вважають, що базовою 
характеристикою здоровʼязбережувального середовища ВНЗ є зміцнення 
здоров’я суб’єктів освітнього процесу, формування досвіду здоровʼя-
збереження на основі цілеспрямованої діяльності, яку в цілісності 
визначають як здоровʼязбережувальне навчання.  

У науковій літературі узагальнено, що створення здоров’я-
збережувального середовища ВНЗ передбачає постановку і вирішення таких 
основних завдань: створення здоров’язбережувальної інфраструктури в 
системі вищої освіти, що забезпечує нормативні санітарно-гігієнічні умови 
проживання, харчування, виховання і навчання студентів; упровадження 
здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес. 
Раціональна організація навчально-виховного процесу. Гігієнічний 
контроль інноваційних методів і засобів навчання та виховання; 
забезпечення умов для активного відпочинку студентів і викладачів, занять 
фізичною культурою і спортом; забезпечення системи комплексного 
профілактичного медичного обслуговування викладачів і студентів. 
Здійснення медико-фізіологічного, соціологічного і психолого-педагогічного 
контролю за станом здоров’я суб’єктів освітнього процесу.  
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Основними критеріальними показниками сучасної аудиторної роботи 
у ВНЗ з позицій здоров’язбереження Н. Карапузова визначає такі [4, с. 41]: 

– санітарно-гігієнічні; 
– організаційно-навчальні; 
– психофізіологічні; 
– навчально-методичні. 
Дієвим шляхом створення здоровʼязбережувального середовища ВНЗ 

науковці (Р. Безрукавий, С. Бобровник, Ю. Бойко, М. Божик, Б. Долинський, 
О. Дубогай, П. Джуринський, В. Єфімова, Н. Завидівська, Г. Мисіна, 
Г. Остапенко, А. Петров та ін.) визначають впровадження 
здоров’язбережувальних технологій у практику освітнього процесу 
підготовки майбутніх фахівців. 

Вважаємо, що здоров’язбережувальні технології в системі 
професійної підготовки майбутнього вчителя до створення 
здоров’язбережувального середовища початкової школи – це комплекс 
взаємопов’язаних способів взаємодії суб’єктів середовища ВНЗ, який 
цілеспрямовано створений з метою удосконалення процесу формування 
здоровʼязбережувального досвіду студентів та їх здатності до 
конструювання здоровʼязбережувальної взаємодії в початковій школі на 
засадах педагогічного дизайну. 

Водночас зауважимо, що створення здоровʼязбережувального 
середовища ВНЗ не унеможливлює використання інформаційно-
комунікаційних технологій організації освітньої діяльності, які вважаємо 
невід’ємною складовою конструювання сучасного середовища взаємодії 
суб’єктів професійної підготовки. 

Сьогодні в практиці професійної підготовки фахівців репрезентовано 
нетрадиційні здоров’язбережувальні технології, які, на нашу думку, варто 
впроваджувати з метою створення здоровʼязбережувального середовища 
ВНЗ: естетотерапію (В. Муромець); технології «виховання через 
мистецтво» (Н. Карапузова); біоенергетичну здоровʼязбережувальну 
технологію (Т. Шаповалова), просвітницький тренінг (Н. Зимівець) та ін. 
Ґрунтовно інформація про сутність здоров’язбережувальних технологій у 
системі освіти узагальнена у нашому практикумі «Створення 
здоровʼязбережувального середовища початкової школи» [6]. 

В умовах конструювання середовища ВНЗ на засадах 
здоровʼязбереження особливої уваги заслуговує організаційно-виховна та 
культурно-освітня робота в закладі, адже, як зазначає Н. Карапузова, вона 
повинна сприяти формуванню саногенного мислення майбутніх учителів 
початкових класів, що сприяє подоланню негативних емоцій та їх 
психічному оздоровленню. Реалізуючи з цією метою концепцію активного 
естетичного виховання і духовного збагачення студентів, професорсько-
викладацький склад спрямовує свою діяльність на створення особливого 
світу мистецтв на факультеті [4, с. 43]. 

При проектуванні середовища важливо враховувати, що фізичне 
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виховання студентів – це нерозривна складова частина вищої гуманітарної 
освіти, результат комплексної педагогічної дії на особистість майбутнього 
вчителя у процесі формування його професійної компетентності. 

Фахівці у галузі фізичного виховання зазначають, що у сучасній 
системі фізкультурно-оздоровчої освіти реалізовується концепція, яку 
можна назвати підтримувальною освітою. Вона передбачає таке 
співвідношення видів знань, умінь і навичок, що основний навчальний час 
у системі фізичного виховання йде на вдосконалення вже накопичених 
фізичних якостей і, традиційно, – поліпшення фізичного розвитку. 

Система фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів у ВНЗ 
включає навчальні, позанавчальні та позааудиторні форми. Серед 
позанавчальних варто виокремити: самостійні (ранкова гігієнічна 
гімнастика; загартовування; прогулянки, тренування, написання рефератів 
із теоретичних питань тощо); у режимі навчального дня (фізкультхвилинка, 
фізкультпауза тощо); у вільний час; позааудиторні: спортивні секції, 
спортивні свята, дні здоров’я, спортивні змагання, семінари для активу 
тощо. Їх оптимальне поєднання з формами освітньо-професійної діяльності 
забезпечує індивідуалізацію та диференціацію професійного становлення та 
поглиблення здоровʼязбережувального досвіду майбутніх педагогів. 

Основними напрямами створення практико-орієнтованого здоровʼя-
збережувального середовища ВНЗ нами визначено: 

– освітній (використання практико-орієнтованих форм взаємодії та 
здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі; інтегрування 
знань та вмінь студентів із середовиществорювальної та здоровʼя-
збережувальної діяльності на основі впровадження інновацій);  

– профілактично-виховний (удосконалення системи аудиторної та 
позааудиторної роботи на основі інноваційних гурткових форм виховної 
роботи (відеолекторій) та організації групових занять (спортивних секцій);  

– діагностично-корекційний (діагностування стану здоров’я та рівня 
здоровʼязбережувальної компетентності майбутніх учителів, корекція 
психоемоційного та фізичного стану суб’єктів середовища); 

– ергономічно-інфраструктурний (реалізація системи санітарно-
гігієнічних умов освітньої та здоровʼязбережувальної діяльності). 

Отже, на основі аналізу наукової літератури з реалізації ключових 
характеристик створюваного середовища ВНЗ − практичної орієнтованості 
та здоровʼязбереження, під конструюванням практико-орієнтованого 
здоровʼязбережувального середовища ВНЗ розуміємо цілеспрямовану 
діяльність суб’єктів середовища (викладачів, кураторів, тренерів, 
адміністрації, студентів та ін.), що забезпечує оптимізацію процесу 
підготовки майбутніх учителів початкової школи до створення 
здоровʼязбережувального середовища на основі поєднання форм, методів та 
засобів освітньо-професійної й фізкультурно-оздоровчої діяльності 
студентів з метою поглиблення практичної та здоровʼязбережувальної 
спрямованості їх підготовки. 
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Чжан Їн 

 

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  

І ХОРЕОГРАФІЇ З КНР У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

 

У статті розглядається модель формування етнокультурної 

компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих 

педагогічних навчальних закладах України. Подана характеристика її 

основних структурних компонентів, а саме: мета, принципи, компоненти, 

етапи формування зазначеного утворення (теоретико-аналітичний, 

навчально-організаційний, підсумково-результативний). Автор висвітлює 

педагогічні умови, критерії та показники, рівні сформованості 

етнокультурної компетентності майбутніх педагогів, а також методи, 

форми та засоби, необхідні для формування досліджуваного феномену в 

майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих педагогічних 

навчальних закладах України. 

Ключові слова: модель, формування, етнокультурна 

компетентність, фахова підготовка.  

 

В статье рассматривается модель формирования этнокультурной 

компетентности будущих учителей музыки и хореографии с КНР в высших 

педагогических учебных заведениях Украины. Дана характеристика ее 

основных структурных компонентов, а именно: цель, принципы, 

компоненты, этапы формирования указанного образования (теоретико-

аналитический, учебно-организационный, итогово-результативный). 

Автор освещает педагогические условия, критерии и показатели, уровни 

сформированности этнокультурной компетентности будущих педагогов, 

а также методы, формы и средства, необходимые для формирования 

исследуемого феномена в будущих учителей музыки и хореографии с КНР в 

высших педагогических учебных заведениях Украины. 

Ключевые слова: модель, формирование, этнокультурная 

компетентность, профессиональная подготовка. 

 

The article examines the model of formation of the future ethnocultural 

competence of future music teachers and choreographers from the PRC in higher 

educational institutions of Ukraine. The characteristic of its main structural 

components is given, namely: purpose, principles, components, stages of 

formation of the specified formation (theoretical-analytical, educational-

organizational, summary-productive). The author highlights pedagogical 

conditions (actualization of the value attitude of future teachers of music and 
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choreography from China to the acquisition of ethno-cultural competence, the 

creation of a ethno-tolerant environment in the educational process of higher 

educational institutions, the implementation of a person-oriented approach in the 

process of forming the ethnocultural competence of future music teachers and 

choreography from the PRC in higher pedagogical educational institutions of 

Ukraine), criteria (inductive, cognitive-operational, personality-behavioral), 

levels of ethnocultural formation the skills of future teachers (high, sufficient, 

average, low), as well as the methods, forms and means necessary to form the 

investigated phenomenon of future music teachers and choreographers from the 

PRC in higher educational institutions of Ukraine. 

Key words: model, formation, ethno-cultural competence, vocational 

training. 

 

В умовах багатонаціональної держави виникає соціальна потреба в 

формуванні полікультурної особистості, яка одночасно поєднує в собі 

орієнтацію на етнокультурні духовні цінності і толерантність, а також 

здатність до міжкультурного конструктивного діалогу і партнерства. 

Освітній простір більшості сучасних держав являє собою різноманіття 

різних взаємоіснуючих культур і культурних традицій. 

Концептуальні положення сучасної освіти закріплюють думка про те, 

що педагогічні реалії сьогодення, з одного боку, вимагають враховувати в 

освіті етнокультурний фактор, з іншого – створювати умови для пізнання і 

розуміння культур інших народів багатонаціональної держави. У зв’язку з 

цим сучасна школа повинна надати можливість учням для вивчення своїх 

витоків, а також познайомити з представниками інших етносів і етнічних 

груп. При цьому, формування етнокультурної компетентності учнів 

можливо при особливій ролі освітнього закладу, в якому закладаються 

основи культурного розвитку, моральних якостей і установок, набувається 

досвід взаємодії і діяльності. Відтак, проблема формування етнокультурної 

компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих 

педагогічних навчальних закладах України є актуальною для сучасної 

педагогіки, теорії і практики навчання та виховання. 

Різним аспектам проблеми формування етнокультурної 

компетентності присвячені роботи О. Белінської, О. Бєлової, Б. Дякієвой, 

Т. Поштаревої, О. Романової, Т. Стефаненко, В. Шаповалова та ін.  

Проблеми адаптації людини до нового соціокультурного середовища 

отримали своє висвітлення в працях зарубіжних вчених Дж. Бери, 

Г. Тріандіса та ін. Інтерес в контексті даної статті представляють праці 

І. Баєва, С. Дерябо, Н. Крилової, В. Петровського, В. Левіна, що 

розкривають роль освітнього середовища в становленні особистості. 

Важливу роль в роботі зіграли концепції етнічної толерантності, 

відображені в працях О. Асмолова, Л. Ільченко, Н. Лебедєвої, Ю. Політова, 

М. Плізента. 
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Для розуміння сутності феномену етнокультурної компетентності, 

цінними в руслі нашого дослідження є роботи таких педагогів і психологів, 

як Н. Арзамасцева, JI. Зубарєв, Г. Поторочин, В. Рощупкін, С. Сєряков, 

Т. Стефаненко, С. Федорова, J. Berry, P. Pedersen, Т. Cross, I. Krause та ін. 

Важливе значення мають роботи І. Арабова, К. Ахіярова, Г. Волкова, 

О. Мукаєвої, Т. Пігілової, які стосуються проблем професійної підготовки 

педагога до діяльності в поліетнічному середовищі. 

Мета статті – охарактеризувати модель формування етнокультурної 

компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих 

педагогічних навчальних закладах України.  

Як відомо, моделювання – це наукова теорія побудови і реалізації 

моделей, за допомогою яких досліджуються явища і процеси в природі і 

суспільному житті. За своєю природою модель – є умовним зображенням 

об’єкта, що відбиває його найістотніші характеристики, які необхідні для 

проведення дослідження. Будь-яка модель виконує прогностичну функцію, 

без якої побудова її була б недоцільною для теорії та практичного 

використання [3]. 

За характером моделей виділяють наочне|предметне| (дослідження 

спирається на модель, яка відтворює певні| геометричні, фізичні, динамічні 

або функціональні характеристики об’єкта моделі) і знакове моделювання 

(моделями служать схеми, креслення, формули тощо) [5].   

Моделювання є одним з методів наукового дослідження, яке широко 

застосовується в педагогіці і за своєю природою є інтеграційним, оскільки 

дозволяє в педагогічному дослідженні об’єднати емпіричне і теоретичне, 

тобто поєднувати в ході вивчення педагогічного об’єкта експеримент з 

побудовою логічних конструкцій і наукових абстракцій. 

Під функціональною моделлю формування етнокультурної 

компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих 

педагогічних навчальних закладах України розуміємо структуру, яка 

містить мету, принципи, компоненти досліджуваного конструкту, етапи 

формування досліджуваного феномена, критерії та показники 

етнокультурної компетентності майбутніх педагогів, педагогічні умови, 

методи, форми та засоби реалізації, результат. 

Метою функціональної моделі є формування в майбутніх учителів 

музики і хореографії етнокультурної компетентності під час фахової 

підготовки у ВНЗ України. Вона визначає характер процесу формування 

досліджуваного утворення та саме від неї відбувається рух до конкретизації 

смислу та спрямованості усіх інших компонентів. Компоненти характерні 

тим, що визначають наявність у цьому процесі «людського фактору» – це 

педагог та студенти. Відношення компонентів процесу формування 

етнокультурної компетентності взаємодіють між собою в підпорядкуванні, 

ієрархії, залежності.  

Одним із важливих компонентів функціональної моделі є принципи 
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навчально-виховного впливу, на основі яких здійснюється формування 

етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з 

КНР. Так, найбільш продуктивними для здійснення цієї діяльності, на нашу 

думку, є принципи позитивного відношення до культурного різноманіття, 

культуровідповідності, діалогу, полілінгвізму, комплексності.   

Так, згідно з принципом позитивного відношення до культурного 

різноманіття, робота ведеться не стільки над розширенням знань студентів 

про інші етнокультури, скільки над ставленням майбутніх педагогів до 

інших культур взагалі. Відповідно до цього, метою являється не вивчення 

якомога більшої кількості етнічних культур, а усвідомлення їх реальної 

безлічі. Відповідно, спочатку у майбутніх учителів музики і хореографії з 

КНР формується готовність визнавати етнокультурні відмінності як норму 

і щось неодмінне і позитивне, яка далі перетворюється в здатність до 

міжетнічного розуміння, діалогу і успішної взаємодії. 

Принцип культуровідповідності обумовлений об’єктивним зв’язком 

людини з культурою як системою цінностей. При цьому, зазначений 

принцип розглядає освітнє середовище з позицій наявності в ньому фактора 

національної своєрідності і насичення його етнокультурним змістом. Згідно 

з даним принципом у дослідженні враховується конкретне соціокультурне 

середовище, в якому народилася і росла людина і в якому триває її 

соціалізація, національно-психологічні особливості суб’єктів освіти. У той 

же час цей принцип не виключає необхідності залучення студентів до 

загальнолюдської культури. Згідно з принципом культуровідповідності 

враховується престиж загальнолюдських цінностей культури, 

використовуються цінності і норми загальнолюдських і національних 

культур. 

Принцип діалогу передбачає плюралізм і різноманітність поглядів, 

безліч значень, аспектів розгляду. Він передбачає вільний обмін думками 

між учасниками експерименту, підсумком якого є формування спільної 

позиції або точки зору щодо будь-якого явища, процесу. При цьому, діалог 

розглядається не тільки як спосіб засвоєння знань і отримання інформації, 

він також є функціонуючою базою для розвитку і взаємодії культур. 

Принцип діалогу, що розглядається з позицій взаємодії між етносами, 

позначає визнання і повагу будь-яких етнокультур в структурі культур 

світу. Діалогічність культур виникає в створенні нового, без знищення 

колишнього, в сполученні з іншим, у прагненні до взаємного розуміння і 

визнання за культурами відносної істинності. 

Принцип полілінгвізму полягає в освоєнні студентами рідної, 

державної і міжнародної (іноземної) мови. Так, рідна мова, будучи 

культурним надбанням, виступає як засіб пізнання культури свого народу. 

Відповідно, знання рідної мови є значним фактором збереження і розвитку 

етнічної культури, а значить і народу. У той же час, для іноземних студентів 

важливу роль у розвитку їхньої особистості і здійсненні її творчих 
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потенціалів виконує державна мова країни, де вони перебувають і 

навчаються, тобто українська, як мова міжнаціонального спілкування, 

володіння якою забезпечує розширення освітніх і культурних перспектив 

студентів, долучає останніх до досягнень української науки і культури. В 

поліетнічному світі певну роль виконує й мова інших світових спільнот. 

Вивчення інших мов дає можливість не тільки сформувати лінгвістичну 

компетенцію, а й познайомити студентів з культурою народів, країн мов, що 

вивчаються, що в кінцевому підсумку сприяє формуванню етнокультурної 

компетентності особистості. 

Принцип комплексності передбачає формування етнокультурної 

компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР на 

пізнавальному, емоційному та поведінковому рівнях. Обираючи зазначений 

принцип враховувалось, що зміст, форми і методи формування 

етнокультурної компетентності ефективні насамперед тоді, коли набуті 

студентами етнокультурні знання є інструментом, що допомагає їм 

здійснювати творчу діяльність в міжетнічній сфері при цьому не відчуваючи 

негативної емоційної напруженості при взаємодії з представниками іншої 

культури. 

Компонентами етнокультурної компетентності майбутніх учителів 

музики і хореографії з КНР у дослідженні виступили: мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний. 

Мотиваційний компонент досліджуваного утворення виявляє 

стимулюючий вплив на ефективне оволодіння студентами-майбутніми 

вчителями музики і хореографії з КНР етнокультурною компетентністю, є 

джерелом інтелектуальної активності, стимулює особистість до подальшого 

професійного розвитку.  

Когнітивнний, який складається з етнокультурних знань, вмінь та 

навичок, що забезпечують конструктивну міжнаціональну взаємодію та 

трудову поведінку в неоднорідному етнокультурному середовищі, дає 

можливість студентам з КНР ефективно здійснювати педагогічну 

діяльність, що базується на інтеріоризації ідей етнокультури та 

міжнаціональної взаємодії. 

Діяльнісний компонент досліджуваного утворення включає 

особистісні якості, необхідні для успішного формування етнокультурної 

компетентності  майбутніх учителів музики і хореографії з КНР. Серед них 

ми розглядаємо адекватну особистісну та професійну самооцінку, у тому 

числі самооцінку етнокультурної компетентності; позитивну етнічну 

ідентичність; вміння вести міжкультурний діалог та організовувати 

міжетнічну взаємодію. 

Визначені наукові підходи дали можливість виокремити етапи 

формування етнокультурної компетентності: теоретико-аналітичний, 

навчально-організаційний, підсумково-результативний. 

Перший етап – теоретико-аналітичний – передбачав обґрунтування 
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педагогічних умов, критеріїв, показників та рівнів сформованості 

досліджуваного утворення. Зазначені в моделі педагогічні умови покладені 

в основу розробки експериментальної методики формування 

етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з 

КНР. На нашу думку, формування досліджуваного явища буде більш 

ефективним, якщо в цей процес включити наступні педагогічні умови: 

актуалізація ціннісного ставлення майбутніх учителів музики і хореографії 

з КНР до оволодіння етнокультурною компетентністю; створення 

етнотолерантного середовища в навчально-виховному процесі ВНЗ; 

реалізація особистісно-орієнтованого підходу в процесі формування 

етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з 

КНР у вищих педагогічних навчальних закладах України. 

Для виявлення рівня сформованості етнокультурної компетентності 

майбутніх учителів музики і хореографії з КНР ми визначили критерії 

(спонукальний, когнітивно-операційний, особистісно-поведінковий), які 

дадуть можливість отримати інформацію про початковий стан 

сформованості у студентів досліджуваного феномену. До кожного критерію 

підібрали відповідні показники. Так, спонукальний критерій формування 

етнокультурної компетентності у майбутніх учителів музики і хореографії з 

КНР розкривався через такі показники: усвідомлення важливої ролі 

етнокультурної компетентності педагога в умовах полікультурного 

середовища; потреба в міжкультурній комунікації та виражена позиція 

співробітництва; усвідомлення принципів толерантності як пріоритетних у 

процесі професійної взаємодії. 

Когнітивно-операційний критерій формування етнокультурної 

компетентності у майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у процесі 

фахової підготовки представлений такими показниками: наявність 

етнокультурних знань; сформованість вмінь та навичок, що забезпечують 

конструктивну міжнаціональну взаємодію та трудову поведінку в 

неоднорідному етнокультурному середовищі; здатність вести 

міжкультурний діалог та організовувати міжетнічну взаємодію.  

Особистісно-поведінковий критерій формування етнокультурної 

компетентності у майбутніх учителів музики і хореографії з КНР 

розкривався через такі показники: адекватна особистісна та професійна 

самооцінка, у тому числі самооцінка етнокультурної компетентності; 

позитивна етнічна ідентичність; вираженість професійної позиції, що 

базується на інтеріоризації ідей етнокультури та міжнаціональної взаємодії. 

Для виявлення рівня сформованості етнокультурної компетентності у 

майбутніх учителів музики і хореографії з КНР під час фахової підготовки 

за всіма показниками визначили такі рівні: високий, достатній, середній, 

низький.  

З урахуванням даних першого етапу, було виділено другий – 

навчально-організаційний. За змістом він пов’язаний з усвідомленням і 
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осмисленням майбутніми учителями музики і хореографії з КНР понять, 

найбільш значущих психолого-педагогічних явищ, що впливають на процес 

формування етнокультурної компетентності, варіативності її зв’язків і 

відношень. 

Так, навчально-організаційний етап моделі складають використані 

методи, форми і засоби роботи, які засновані на толерантному та 

демократичному стилі взаємодії, спрямовані на підвищення професійного 

рівня майбутніх фахівців, що базується на інтеріоризації ідей етнокультури 

та міжнаціональної взаємодії.  

Серед них: 

 методи: творчі завдання (ділові ігри «Конфлікт „нападника» і 

«того, хто захищається»; «Вирішення конфліктної ситуації в групі»; вправи 

«Рукостискання або уклін»; «Добрий день, шалом, салют!»; «Девіз»; 

«Привітайся ліктями»); написання твору-есе; написання реферату; 

створення мультимедійної презентації; 

 форми: форум «Палітра мов та культур»; спецкурс «Етнокультурні 

основи професійної діяльності майбутніх учителів музики і хореографії з 

КНР»; «Клуб знавців етнопедагогіки та етнопсихології»; лекції (лекція-

диспут, лекція-демонстрація), семінари (оргдіалог, евристична бесіда, 

семінар-аукціон, круглий стіл); виставки книг; фотовиставка «Мій світ»; 

кураторські години; 

 засоби: навчальні посібники; навчальні програми; технічне 

устаткування (комп’ютери, презентаційне обладнання); тематичний план 

роботи спецкурсу «Етнокультурні основи професійної діяльності майбутніх 

учителів музики і хореографії з КНР». 

Підсумково-результативний етап мав за мету дослідити динаміку 

формування етнокультурної компетентності у майбутніх учителів музики і 

хореографії з КНР. Для отримання даних про динаміку формування 

етнокультурної компетентності ми використали методику констатувального 

етапу експерименту. На основі порівняльного аналізу критеріїв за всіма 

показниками робилися висновки, вибудовувалася індивідуальна програма 

навчально-пізнавальної та педагогічної діяльності майбутніх учителів 

музики і хореографії з КНР, прогнозувався результат.  

Таким чином, застосування зазначених у моделі принципів, умов, 

методів, форм і засобів роботи покликане сприяти інтенсифікації процесу 

формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і 

хореографії з КНР у вищих педагогічних навчальних закладах України. 

Як виявили результати дослідження, модель формування 

етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з 

КНР є дієвим засобом удосконалення професійної підготовки педагогів у 

вищих педагогічних навчальних закладах України і, відповідно, підвищення 

їх конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.  

Щодо перспектив подальших досліджень у цьому напрямі, вони 
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полягають у простеженні індивідуальних особливостей студентів у процесі 

формування етнокультурної компетентності, забезпеченні наступності 

формування зазначеного феномену на різних освітньо-кваліфікаційних 

рівнях. 
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кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної 

математики та інформатики Житомирського державного 

університету імені Івана Франка 

 

Висоцька Тетяна  

 

магістрант факультету мистецтв Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Возносименко Дарія  

 

викладач кафедри вищої математики та методики 

навчання математики Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Волошин Петро  

 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

музикознавства та вокально-хорових дисциплін 

Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 
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Гатеж Наталія  

 

асистент кафедри декоративно-прикладного та 

образотворчого мистецтва, здобувач н.с. Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Гекалюк Людмила  

 

викладач кафедри хореографії і художньої культури 

Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

 

Годованюк Тетяна  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої 

математики та методики навчання математики 

Уманського державного педагогічного імені Павла 

Тичини 

 

Гуцало Емілія  

 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

роботи, соціальної педагогіки та психології 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка 

 

Дудник Наталка  

 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

та освітнього менеджменту Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Кірдан Олена  

 

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини  

 

Козій Ольга  

 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

музикознавства та вокально-хорових дисциплін 

Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

 

Корінна Ганна  

 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної 

освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

Косінська Наталія  

 

аспірант кафедри теорії та методики музичного 

мистецтва Інституту мистецтв Київського університету  

імені Бориса Грінченка 

 

Кочубей Тетяна  

 

доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Куценко Сергій  

 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

хореографії та художньої культури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 
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Лісовська Ніна  старший викладач кафедри музичного мистецтва  

і хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

 

Люй Цзін 

 

аспірант Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

 

Медведєва Марія  

 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої 

математики та методика навчання математики 

Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини  

 

Мельникова Ольга  

 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології  

та педагогіки розвитку дитини Уманського державного  

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Музика Ольга  

 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

образотворчого мистецтва Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Осадченко Інна  доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки  

та освітнього менеджменту Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Осадченко Тетяна  

 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії і 

методики фізичного виховання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини  

 

П’ясецька Наталія  

 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної 

освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

Полєхіна Вікторія  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Прищепа Світлана  

 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки  

та освітнього менеджменту Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Реброва Олена  

 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

музичного мистецтва і хореографії  

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» 

 

Семенова Олена  

 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

образотворчого мистецтва Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 
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Семенчук Василь  

 

доцент кафедри музикознавства та вокально-хорових 

дисциплін Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

Семчук Богдан  

 

викладач кафедри дошкільної освіти Уманського 

державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини  

 

Семчук Світлана  

 

доктор педагогічний наук, професор кафедри дошкільної 

освіти Уманського державного педагогічного  

університету імені Павла Тичини  

 

Сирота Всеволод  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

образотворчого мистецтва Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Сирота Зоя  

 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

музикознавства та вокально-хорових дисциплін 

Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

 

Степанова Людмила  

 

викладач Південноукраїнського національного 

педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського 

Умрихіна Оксана  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

інструментального виконавства Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Хуан Ханьцзе 

 

аспірант Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова 

 

Цяо Цжи  

 

аспірант Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова 

 

Чжан Їн  

 

аспірант Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

 

Чирва Галина  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки  

та соціально-поведінкових наук Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Ящук Сергій  

 

доктор педагогічних наук, доцент кафедри техніко-

технологічних дисциплін, охорони праці  

та безпеки життєдіяльності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 
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