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контрольованість учителя й учня, сама освіта розглядається як можливість 

вибору з-поміж вірогідностей, як творчість, але не створена із минулих 

досвідів, а ґрунтована на процесі, що творить зміст, на взаємодії та участі, в 

нарощуванні потенціалу як гнучкості, адаптивності, так і творчості.  

Українські освітні практики так само потребують подальшого 

оновлення, подолання відчуженості від життя, фрагментарності, сприяти 

натомість формуванню освіти як осередку для відкриття й саморозкриття 

особистості, накреслення її життєвого проекту. 

 

 

МУЗИЧНА ОСВІТА У РЕАЛІЯХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

О.В.Слепцова, м.Харків 

Звернення до педагогічних надбань видатних представників 

національної вокально-педагогічної школи нашої держави, слава яких 

поширювалася далеко за межами України, дозволяє суттєво оптимізувати 

навчально-виховний процес у сучасних умовах. Неодноразово увагу 

дослідників привертали проблеми розвитку правильного вокального дихання 

у майбутніх викладачів мистецтв на  заняттях з постановки голосу, що є 

вагомою складовою професійної музичної освіти. Діячі Харківської 

вокально-педагогічної школи у науково-методичних доповідях та працях 

ретельно обговорювали шляхи вирішення нагального питання. 

Вивчення науково-методичної літератури свідчить, що загалом 

дихання, яке забезпечує біологічний газообмін відбувається рефлекторно. 

Його режим – кількість повітря під час вдиху і частота залежить тільки від 

потреб організму стану здоров’я, фізичного навантаження. В спокійному 

стані здорова людина вдихає всього 500-700 кубічних сантиметрів повітря 

при частоті дихання 15-17 циклів за хвилину, при цьому довжина вдиху та 

видиху  приблизно однакова. 
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Дихання протягом мови та співу виконує дві функції: газообмін та 

звукоутворення. Інтенсивність дихання під час мовлення посилюється і 

визначається характером та емоційністю мови.  

Співацька функція суттєво відрізняється від розмовної – співацький 

звуковий діапазон значно більше розмовного і звучання подовжене та 

могутніше. Інтенсивність дихання зростає і повністю визначається 

характером твору, що виконується. При диханні під час співу об’єм повітря 

зростає до 1500 – 2000 кубічних  сантиметрів. Він залежить від довжини та 

динамічності фрази і може збільшуватися за рахунок життєвого резерву 

легенів.  

 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

М.В.Триняк, С.О.Руденко, м.Харків 

 Проблема лінгвістичної глобалізації загострюється в освіті сьогодні через 

посилення впливу глобалізаційних процесів на суспільне життя у цілому. Мова 

відіграє неабияке значення у конституюванні освітнього універсаму. Оскільки 

проблема мови стосується буттєвої укоріненості освітніх практик, вона 

постійно висувається у центр сучасного освітнього дискурсу. 

 Не викликає сумніву той факт, що глобалізаційний тиск на людину за 

сучасних умов значно посилюється. Екзистенціонального виміру набуває 

питання про те скільки глобалізації може винести сучасна пересічна людина. 

Цей тиск може бути послаблено зокрема через інтеркультурну освітню 

комунікацію. Морально-етичне, правове виховання, культурологічна і 

лінгвістична освіченість цьому також сприяють. Ці напрямки вплетені до 

глобальної мережі інтеркультурних комунікацій, але мають бути 

виокремленні в аналітичних цілях. Етика соціокультурного довкілля може 


