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Кабельникова Н.В.
ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ДИЗОНТОГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С
ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
В статье рассматривается проблема формирования речевой функции у детей с
перинатальным повреждением центральной нервной системы, анализируются типы
речевого дизонтогенеза у данной категории детей и определяются диагностические
показатели отклонений в доречевом и раннем речевом развитии на первом году жизни.
Ключевые слова: речевой дизонтогенез, перинатальное повреждение центральной
нервной системы, дети первого года жизни, перинатальная энцефалопатия.
Kabelnikova N.V.
FEATURES OF SPEECH DISONTOGENESIS FOR CHILDREN OF FIRST-YEAR OF LIFE WITH
DAMAGE OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
In the article the problem of forming of speech function is examined for children with the
perinatal damage of the central nervous system, the types of speech disontogenesis a reanalysed at
the marked category of kids and the diagnostic indexes of rejections are determined at before
speech and early speech development on the first year of life.
Key words: speech disontogenesis, perinatal defeat of the central nervous system, perinatal
encephalopathy.
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ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ВАЖЛИВОЇ УМОВИ ЙОГО ТВОРЧОГО
РОЗВИТКУ
У статті розглядається проблема формування мистецької культури майбутнього
вчителя початкових класів, підходи та шляхи її формування. На думку автора є
необхідність у створенні умов, які сприяли б проявам творчої активності, створенні
творчого мікроклімату, проблемно-пошукової атмосфери, необхідної для формування
позитивних мотивів творчої діяльності. Автор стверджує, що необхідними умовами для
прояву творчості у педагогічній діяльності є наявність творчих особистостей, творчого
процесу, творчого середовища.
Ключові слова: мистецька культура, творча особистість, творчий потенціал,
творчий процес, творче середовище, професіоналізм майбутніх учителів початкових класів.
Загальна мистецька освіта, з її великими можливостями впливу на людину повинна
розглядатися не лише як процес набуття художніх знань і вмінь, а як, насамперед,
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універсальний засіб особистісного розвитку. У контексті нового розуміння функцій і
принципів мистецької освіти, необхідно наголосити на органічній єдності національного
(державного), регіонального (краєзнавчого) компонентів освіти з пріоритетністю
поліхудожності, що відображається у змісті освіти між видами мистецтв та варіативності,
спрямованої на художньо-естетичний розвиток особистості.
У зв’язку з цим мистецьку культуру майбутнього вчителя початкових класів ми
розглядаємо як необхідну умову професійної самореалізації та показник рівня підготовки
майбутнього вчителя.
У сучасних умовах наявна суперечність між декларованою гуманізацією, переходом
від технократичної до культурної концепцій освіти, яку розглядають як самовизначення
особистості в культурі, становлення індивіда як людини культури та небажанням, невмінням,
незацікавленістю майбутніх вчителів сприйняти, осягнути і трансформувати надбання
світової культури.
Сучасна мистецька освіта обумовлена низкою етичних проблем, деякі з них мають
передісторію, але є й такі, що з’явилися в останні десятиріччя як результат змін у соціальнопсихологічній атмосфері світу. У більшості своїй вони пов’язані з психологією сучасної
людини, з утилітарним ставленням людини до мистецтва. Найсерйознішою є проблема
мотивації, відсутність вирішення якої призводить до недооцінки предметів художньоестетичного циклу на всіх рівнях: як у педагогічному середовищі, так і з боку студентів,
школярів та їх батьків.
Сучасні тенденції розвитку мистецької освіти, зокрема освітньої галузі "Мистецтво",
обумовлюють необхідність удосконалення професійних умінь вчителя початкових класів, що
викладає дисципліни художньо-естетичного циклу. Значення професіоналізму учителя
початкових класів у процесі викладання мистецьких дисциплін висвітлюється у працях
Л. Бабенко, Е. Бєлкіної, Л. Бичкової, О. Гайдамаки, Є. Ковальова, С. Коновець, Л. Хомич,
Г.Петрової, О.Рудницької, Л. Любарської, Л.Масол, О.Шевнюк, В. Холопової, І. Руденко.
Отже, метою даної статті є спроба виокремити основні підходи та шляхи формування
мистецької культури у майбутніх учителів початкових класів як необхідної умови їх
творчого розвитку.
Український педагогічний словник визначає культуру як "сукупність практичних,
матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають історично досягнутий рівень
розвитку суспільства й людини та втілюються у результатах продуктивної діяльності. У
вужчому розумінні культура – це сфера духовного життя суспільства, що охоплює,
насамперед, систему виховання, освіти, духовної творчості, а також установи й організації,
що забезпечують їхнє функціонування (школи, ВНЗ, музеї тощо). Водночас під культурою
розуміють рівень освіченості, вихованості людей, а також рівень оволодіння якоюсь галуззю
знань або діяльністю " [3, с. 182].
Таким чином, ми розглядаємо культуру як своєрідну систему адаптації, яка дозволяє
швидко пристосовуватись до оточуючого середовища.
З одного боку, культура – це продукт діяльності людей; а з іншого є системою
адаптації: кожний індивід засвоює культурні зразки як необхідну умову процесу його
прийняття рідним культурним середовищем. Програма поведінки людини закладається
зусиллями безпосереднього оточення: моральними уявленнями, стереотипами поведінки,
естетичними смаками тощо.
Отже, інтерпретація поведінки людини пов’язана перш за все з тим культурним
середовищем, представником якого вона є. Культура відображає результати людського
розвитку і має особистісно-творчу природу. Результатом педагогічної творчості є
педагогічна культура. Підкреслюючи творчу природу педагогічної культури, В. Сластьонін
зазначає: "Культура – це завжди творчість, вона завжди розрахована на адресат, на діалог, а
"засвоєння " її є процес особистісного відкриття, створення світу культури у собі,
співпереживання і співтворчості, де кожний новий елемент культури не перекреслює
попередній пласт культури " [9].
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С. Коновець дослідила, що на поч. XX ст. в Україні вчителів мистецького фаху
готували у багатьох учительських інститутах: Глухівському (1874), Київському (1910),
Вінницькому (1912), Миколаївському (1913), Полтавському (1914), Одеському (1915),
Чернігівському (1916) [4]. Основними складовими мистецької освіти були знання з теорії та
історії різних видів мистецтва й уміння та навички у художньо-практичній діяльності.
Сучасна методика пропонує як варіант інтегрування домінантних змістових ліній –
музичної та образотворчої, які органічно поєднуються в єдиний тематичний цикл на основі
естетико-світоглядної орієнтації. Спільними для всіх видів мистецтва є відображення в
художніх образах закономірностей людського буття, що зумовлює єдину тематичну
структуру програми "Мистецтво", логіку об’єднання навчального матеріалу в цілісні
тематичні блоки. Розумінню специфіки художньо-образної мови кожного з видів мистецтва
сприяє інтеграція елементів змісту на основі єдності універсальних художньо-естетичних
понять ("ритм", "контраст", "симетрія", "форма", "композиція", "динаміка" тощо).
Особливості спільних тем, споріднених художньо-мовних аспектів змісту зумовлюють
процес застосування [6, с.271].
Існуючий погляд на розвиток мистецького сприймання як "фундаменту мистецької
культури", досить неоднозначний. Багато зарубіжних психологів і педагогів вважають, що
головна задача – створити умови для розвитку сприймання, вітчизняна практика виходить з
положення, що процес розвитку сприймання необхідно організовувати [4].
Процес сприймання творів може відбуватися свідомо та несвідомо, може
завершуватися по закінченню звучання твору, а може продовжуватися деякий час,
перериватися та бути неперервним [7].
Діяльність слухача, глядача завжди направлена на засвоєння змісту художнього твору.
Зміст твору – це сформоване у свідомості уявлення про сам твір, про оточуючий світ і
слухача, глядача у ньому, про автора, виконавця.
На першому етапі формуються уявлення, обумовлені тільки сприйманням даного
твору. Це уявлення про твір – його будову, багатобарвність, а також переживання, викликані
сприйманням твору. Це уявлення естетичні, світоглядні й асоціативні – результат порівняння
почутого, пережитого й усвідомленого з вже відомим через життєвий досвід. Особливість
даних уявлень полягає у тому, що вони відображають особистісний світ слухача – його
естетичні уявлення та переживання, його естетичні оцінки, світоглядні уявлення, асоціації.
Повнота та глибина вищезазначених уявлень буде різною через соціально-психологічну
різницю між людьми, різний об’єм знань, необхідних для усвідомлення вихідних уявлень.
Другий етап процесу сприйняття – інтерпретація, осмислення вихідних змістовних
уявлень і переживань, які можуть бути обумовлені лише смаками, потребами, позицією
автора, тощо.
Методику викладання цікавлять такі питання: як слухач, глядач в деталях і в цілому
сприймає музичний твір, як твір розвивається у вигляді специфічного звуковисотного
процесу, які психологічні умови забезпечують художньо-естетичне переживання, розуміння,
оцінку, адекватність сприйняття задуму твору.
Саме у сприйманні, особливо в його розвиненій формі проявляється творчість
глядача, слухача. Сприймання поняття історичне, соціальне, вікове. Воно обумовлене
системою детермінант: твором, загальним історичним, життєвим, жанрово-комунікативним
контекстом, зовнішніми та внутрішніми умовами сприймання. Воно обумовлене також віком
і статтю. На сприймання впливають стиль твору та жанр.
Сприймання розглядається як активна творча діяльність, оскільки під час слухання,
споглядання відбувається постійний слуховий, зоровий контроль, відбувається процес
впізнавання. Необхідно зауважити, що мистецьке сприймання відрізняється яскравою
емоційністю й образністю. Воно торкається різних аспектів емоційної сфери. Під час
мистецького сприймання відбуваються такі логічні операції як осмислення, порівняння, з
якими, в свою чергу, пов’язані осмисленість та асоціативність [7].

199

Формування повноцінного мистецького сприймання свідчить про складний
взаємопов’язаний процес: по-перше, про інтелектуальний ріст людини, по-друге, про
удосконалення її основних мистецьких здібностей.
Якщо проаналізувати педагогічний процес у контексті формування творчої
особистості майбутнього вчителя початкових класів, то можна виокремити у ньому два
напрямки: перший пов’язаний з процесом підготовки педагога до творчості, а другий
творчість під час безпосередньої взаємодії студентів з творами мистецтва. Спілкування з
творами мистецтва, як компонент педагогічної творчості, творчість у спілкуванні викладача і
студента як необхідна умова продуктивної педагогічної діяльності.
Багато дослідників звертає увагу на те, що у викладанні педагог спирається на
здатність студентів до запам’ятовування, а не на евристичне мислення, імпровізацію, тощо.
На думку багатьох науковців є необхідність у створенні умов, які сприяють проявам творчої
активності, створенні творчого мікроклімату, проблемно-пошукової атмосфери, необхідної
для формування позитивних мотивів креативної діяльності.
Мистецька освіта спирається на комплекс методів загальної та спеціальної педагогіки,
направлених на розвиток здібностей, мистецького сприймання, при цьому провідну роль
відіграє мотивація та зацікавленість. Найбільш дієвим у методиці є метод емоційного
впливу, пов'язаний з образним та яскравим мовленням педагога, його здатністю
приваблювати словом; він направлений на емоційну сферу, образне мислення. Сформований
інтерес викликає ефект подиву, розвиває пам'ять, фантазію, мислення.
Ситуація успіху концентрує волю, дієвість, актуалізує попередній досвід. Створена на
заняттях ігрова ситуація сприяє активності, фантазуванню, переключенню уваги, тощо.
Ціла група методів і прийомів має інтелектуальне значення: проблемно-пошукова
ситуація концентрує увагу, волю, образне та логічне мислення, уяву; дискусія сприяє
розвитку логічного мислення, мовлення, пам’яті.
Метод стимулювання музичної діяльності створює емоційно насичену атмосферу,
сприяє прояву індивідуальності, виховує художні потреби, творчі навички та прийоми.
Важливою властивістю цього методу є стимулювання музично-репродуктивного та музичнотворчого потенціалу.
У багатьох дослідженнях творчості стверджується, що творчий потенціал
притаманний кожній особистості, але у різній кількості та якості, проблема полягає тільки у
з’ясуванні механізмів його розкриття.
Особливості творчості у навчанні та вихованні, механізми творчої діяльності
розглядалися у працях В.В. Давидова, І.О. Зимньої, Н.В. Кузьміна, О.М. Матюшкіна,
Я.О. Пономарьова.
Творчість як основа та механізм розвитку психіки досліджувалась у роботах
Н.В. Кіпіані, І.Н. Семенова та ін.; творчість та закономірності мислення розглядались
Н.Г. Алексєєвим, С.М. Бернштейном, В.С. Біблером, О.К. Тихомировим, Е.Г. Юдіним.
У
контексті педагогічної
діяльності проблема творчості
розглядалася
М.М. Поташником, який наголошує на її практичному застосуванні: нестандартний підхід до
вирішення проблем; розробка нових методів, засобів, прийомів і форм у оригінальному
поєднанні; ефективне застосування досвіду; удосконалення, раціоналізація, модернізація
відомого відповідно до нових задач; імпровізація на основі як інтуїції, так і перевірених
знань; вміння бачити всі варіанти проблеми; вміння трансформувати методичні
рекомендації, теоретичні положення у конкретні педагогічні дії.
М.М. Поташник розрізняє "педагогічну майстерність" і "педагогічну творчість",
наголошуючи на тому, що майстерність пов’язана з досвідом, а творчість – ні [8].
Ефективність формування творчої особистості майбутніх учителів початкових класів
обумовлена виявленням умов та подоланням протиріч між вимогами, що висуваються до
особистості та діяльності майбутнього вчителя початкових класів та наявним рівнем
культури взагалі та мистецької культури зокрема. Стан досліджуваної проблеми формування
мистецької культури майбутніх учителів початкових класів вимагає подальших наукових
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пошуків: методика діагностики рівня сформованості мистецької культури майбутнього
вчителя початкових класів, показники та критерії її сформованості, розробка моделі та
технології її формування.
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Лисевич А.В.
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИСКУССТВА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЕГО ТВОРЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
В статье рассматривается проблема формирования культуры будущего учителя
начальных классов посредством искусства как необходимое условие его творческого
развития. С точки зрения автора необходимо создать условия, которые способствовали б
проявлениям творческой активности, создать творческую атмосферу, необходимую для
формирования позитивной мотивации, творческой деятельности. Автор утверждает, что
необходимыми условиями для проявления творчества в педагогической деятельности
является наличие творческих личностей, творческого процесса, творческой среды.
Ключевые слова: искусство, культура, творческая личность, творческий потенциал,
творческий процесс, творческая среда, профессионализм будущих учителей начальных
классов.
Lysevitch A.V.
THE FORMATION OF THE ARTS CULTURE OF THE FUTURE ELEMENTARY SCHOOL
TEACHERS BY MEANS OF ART AS THE NECESSARY CONDITION OF THEIR CREATIVE
DEVELOPMENT
The article reveals the problem of the formation of the arts culture of the future elementary
school teacher, and the approaches and means of its formation. The author states that it is
necessary to create the circumstances which would stimulate the creative activity, and the creative
atmosphere which is of great need for the formation of positive motivation and creative activity.
The author also insists that the presence of creative personalities, creative process, and creative
environment are the important factors for the realization of the pedagogical creativity in the
process of teaching.
Key words: arts culture, creative personality, creative potential, creative process, creative
environment, the professionalism of the future elementary school teacher.
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