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На нашу думку, для сучасної української школи, для уроків «Мистецтва» 

найбільш актуальними є такі принципи методики Карла Орфа: 

1. Принцип імпровізації. Він є дуже ефективним методом музичного 

розвитку тому, що виконуючи вправи на імпровізацію діти навчаються бути не 

пасивними слухачами музики, а її творцями, активними діячами. Діти 

розвивають у собі такі якості, як музикальність, креативність, фантазія, уява, 

розуміння характеру музики, настрою, створення різних музичних образів, 

уміння емоційно відображати музику у своїх рухах, танцях, піснях, грі на 

музичних інструментах, що сприяє розвитку уваги, володіння собою, 

самовдосконалення. 

2. Принцип варіативності. Мовленнєві ігри та поспівки-вітання. 

Музичні заняття доречно починати з мовленнєвих ігор, поспівок, пісеньок-

потішок, які діти супроводжують елементарними рухами. Ми вважаємо, що 

виконання під музику нескладних рухів, за допомогою яких діти обігрують 

спів, сприяють розвитку почуття ритму, рухової та зорової пам’яті, уваги. Такі 

прийоми дають змогу малюкам запам’ятати поспівки набагато швидше, ніж під 

час звичайного співу, тому що вони прості та цікаві дітям. Для кожної вікової 

групи підібрані поспівки-вітання та відповідні рухи для їх супроводу. Такі 

вітання створюють у дітей веселий піднесений настрій. 
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У китайській мові слово «інтегрований» позначає об’єднання різних 

культур на основі позитивної моральної концепції. Щоб культури стали 

інтегрованими, вони повинні знати, розуміти та поважати одна одну. Шкільна 

система повинна навчити дітей розуміти та цінувати інші культури, а вчителі 

стають перекладачами культурних відмінностей. Тому інтеграція не вимагає від 

сторін відмови від власних особливостей і не зосереджується на їх 

розбіжностях.  

З огляду на це концепція інтегрованої освіти робить акцент на методах, 

які розглядають учня як цілісну людину. Кожна частина особистості (розум, 

тіло, емоції та дух) повинні розвиватися одночасно й інтегруватися в цілісну 

людину. Окрім того, інтегрована освіта передбачає не лише навчання, але й 
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формування якостей і культури учня.  

Сучасне глобальне суспільство потребує нової освітньої системи, 

заснованої на концепції інтегрованої освіти. Інтегрована освіта об’єднує різні 

частини людини для створення цілісної особистості, об’єднує різні культури 

для створення культури з глобальним поглядом, сприяє розвитку творчих 

здібностей учнів, аби вони могли перетворити свої знання на справжню 

мудрість. Важливими аспектами такої інтегрованої освіти є [1]:   

- розвиток творчості особистості та її інтересу до процесу пізнання; 

підтримка творчої ініціативи, розвиток творчого потенціалу; 

- забезпечення усебічного дослідження світу навколо;  

- естетичне оцінювання учнів, що пробуджує їхню мотивацію до 

навчання, працелюбність, інтелектуальні здібності;  

- формування почуттів та емоцій особистості, її внутрішньої краси і 

культури тощо. 

M. Fan [1] зауважує, що тільки об’єднавши знання, волю та емоції, можна 

досягти мудрості. Водночас M. Fan [1] та інші вчені (F. Lau, Cr. Martin, 

A. A. Song, O. K. Gerald, Ma Tingting) [2; 3; 4] підкреслюють, що важливим в 

освітніх системах є об’єднання не лише наук, а й літератури і мистецтва. Це 

сприяє кращому усвідомленню учнями знань, формуванню їхнього цілісного 

погляду на навколишній світ, розвитку пам’яті, мислення, уваги, уміння вільно 

оперувати здобутою інформацією та шукати нову, а також урізноманітненню та 

пожвавленню освітнього процесу. Окрім того, інтеграція в освіті допомагає 

краще зрозуміти менталітет, погляди, цінності, ідеали різних народів та сприяє 

гармонійній інтеграції різних культур світу, формуванню єдиного культурного 

простору. 

Отже, китайські освітяни підкреслюють значущість інтеграції в освіті. 

Тісні та яскраві зв’язки виникають між мистецтвом і соціальними науками, 

мовою і математикою. Інтеграція в освіті сприяє зникненню регіональних і 

культурних відмінностей між людьми, формуванню наукового світогляду 

учнів, їхньої культури стосунків, соціалізації, кращому усвідомленню 

вивченого матеріалу тощо. 
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       Сьогодні значно зросла роль сімейного виховання, що знайшло своє 

відображення в основних документах про освіту. 

    Враховуючи значущість громадських інститутів виховання, необхідно 

визнати, що людство не створило іншої ланки у виховній системі, яка б  за 

силою емоційно-морального впливу на  дитину могла б порівнятися з сімейним. 

Сімейне виховання має низку переваг, а саме: воно засноване на авторитеті 

батьків; воно є  індивідуальним, безпосередньо впливає на дитину; любов до 

батьків забезпечує всю повноту почуттів дитини; сім'я як соціальна мікрогрупа 

передає різнобічний соціальний досвід підростаючому поколінню, є 

найважливішою сходинкою соціалізації особистості [1, с. 66]. 

    Можемо стверджувати про наявність тісного зв'язку між типом 

особистості дитини  і виховним потенціалом сім'ї. Сім'я характеризується 

безперервністю і тривалістю виховних відносин між людьми різного віку, 

життєвого досвіду, різних особистісних якостей, з різним соціальним статусом 

в суспільстві. Підвищення ролі сім'ї у вихованні значною мірою залежить від 

школи, характеру її взаємин з дітьми та їх батьками, адже багато років спільні 

зусилля вчителів і батьків спрямовані на створення повноцінної і гармонійно 

розвиненої особистості. Проте сучасна школа як соціальний інститут не може 

замінити сім'ю, вирішити соціально-економічні та матеріальні проблеми: школа 

покликана підняти виховний потенціал, авторитет сім'ї за допомогою 

організації продуктивних педагогічних взаємин з батьками своїх учнів. 

     Під впливом ідеї домінуючої ролі школи у вихованні склалася така 

система взаємодії школи з батьками, яка, поряд з позитивним досвідом, має і 

негативний, який потребує подолання застарілих уявлень у формуванні 

співзвучних сьогоднішньому дню традицій, відносин. 

     З давніх-давен школа була центром формування педагогічної культури 

батьків, а в широкому розумінні – суспільства в цілому, оскільки кожний член 

суспільства прямо або косвенно здійснює виховні функції. Педагогічна 

культура визначається як складова загальної культури, в якій втілено досвід 

виховання дітей у сім'ї, в школі тощо. Підвищення педагогічної культури в 

http://vspu.edu.ua/faculty/imad/imad.php
http://vspu.edu.ua/faculty/imad/imad.php
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