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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-

ТВОРЧОЇ СИНЕСТЕЗІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ 

МИСТЕЦВ 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. В. Беземчук 

Анотація. У статті розкрито методологічні сутності поняття 

«педагогічні умови», виявленно педагогічні умови, які впливають на процес  

підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку художньо-

творчої синестезійності молодших школярів та  розкривають особливості 

їхньої художньо-творчої синестезійності і креативного потенціалу на уроках 

мистецтва, що сприяє свідомій орієнтації в системі художніх цінностей. 

Ключові слова. Педагогічні умови, синестезія, синестезійність, молодші 

школярі, уроки  мистецтва. 

 

Abstract. The article reveals the methodological essence of the concept of 

"pedagogical conditions»  revealed pedagogical conditions that affect the process of 

preparing future music teachers for the development of artistic and creative 

synesthesia of primary school students and reveal the features of their artistic and 

creative synesthesia and creative potential in art lessons, which contributes to 

conscious orientation in the system of artistic values. 

Keywords. Pedagogical conditions, synesthesia, synesthesia, junior 

schoolchildren, art lessons. 

 

Постановка проблеми.  На сьогоднішній день залишається актуальним 

питання  розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів на 

уроках мистецтва . Тому дуже важлива саме фахова підготовка майбутніх 

учителів музики, яка має бути спрямована на оволодіння художньо-

педагогічними цінностями, які мають творчий характер, який в свою чергу 

забезпечує не тільки  професійне становлення, а й особистісне зростання 

студентів, дає можливість реалізувати їх творчий потенціал у вирішенні 
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практичних завдань музично-педагогічної діяльності в системі художніх 

цінностей. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дуже багато вчених у своїх 

дослідженнях, давали різні визначення поняття «педагогічні умови»: – 

сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів і матеріально-

просторового середовища, спрямованих на  вирішення поставлених задач (А.Я. 

Найн); – сукупність взаємопов’язаних і взаємозумовлених обставин процесу 

діяльності(В.І. Андрєєв, С.І. Ожегов); – єдність суб’єктивного й  об’єктивного, 

внутрішнього і  зовнішнього, сутності та  явища (В.І. Андрєєв);– правила, що 

забезпечують нормальне протікання діяльності (С.Н. Брунова). 

В. Радкіна зауважує, що процес художньо-творчої синестезійності молодших 

школярів на  уроках мистецтва буде більш ефективним, якщо його підготовка 

Здійснюватиметься за  таких педагогічних умов:інтеграції естетичних знань у 

сфері професійно-педагогічної діяльності (включення учнів в  активне, 

самостійне оцінювання творів мистецтва на умовах усвідомлення художнього 

образу);набуття власного досвіду створення художнього образу в художньо-

естетичній діяльності через усвідомлення естетичної картини світу [8, 96]. 

За Г. Падалкою, результативність процесу виділення умов формування 

естетичних ідеалів, залежатиме від дотримання таких умов:– впровадження 

ціннісно-діяльнісного підходу в систему естетичного світогляду школярів;-

залучення учнів до естетичної оцінної діяльності; послідовного збереження при 

цьому індивідуального різноманіття художніх переваг молодших школярів; 

досягнення взаємозв’язку між формуванням естетичних ідеалів, і смаків, і 

становленням педагогічної свідомості; – забезпечення регуляційної функції 

синестезії в процесі навчальної та виховної діяльності й організації дозвілля 

школярів засобами мистецтва;– послідовної орієнтації навчання на  актуальні 

форми художньої культури [9, 77]. 

Мета статті. Дослідити педагогічні умови підготовки майбутнього 

вчителя музичного мистецтва до розвитку художньо-творчої синестезійності 

молодших школярів на уроках мистецтв. 
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Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. У ході 

дослідження за визначенням В. Софіщенко  виділяються такі  умови: – розкриття 

змісту художньо-естетичних цінностей, їх поетапне освоєння та  використання 

естетико-виховних можливостей навчальної, виховної та культуротворчої 

діяльності. Кожна з цих умов відображає специфіку розвитку того чи іншого 

компонента художньо-творчої синестезійності. Розглядаючи специфіку 

розвитку естетичного сприйняття та процес формування його у молодших 

школярів на уроках  мистецтва, спираючись при цьому на  аналіз наукової 

літератури з  педагогіки, психології, філософії, припускаємо, що досягти 

ефективності процесу розвитку художньо-творчої синестезійності можна за 

наявності таких умов:  

• професійної естетичної спрямованості учнів на  розвиток 

естетичного світогляду та  забезпечення рефлексивного управління цим 

процесом; 

• реалізації змісту естетичної підготовки молодших школярів у  

навчально-виховній аудиторній та позааудиторній діяльності; 

• застосування естетичного «занурення» під час вивчення предметів 

гуманітарного циклу.  

Також є низко педагогічних умов,  які допоможуть у підготовці 

майбутнього вчителя музичного мистецтва . Умовно їх можна об’єднати у 

чотири групи: 1) створення емоційно-естетичного середовища, яке стимулює 

художньо-творчу синестезійність молодших школярів у  процесі слухання 

музичного твору; 2) застосування проблемно-пошукових ситуацій, що 

зумовлюють початок художньо-образного мислення, мотивації та  потреби 

молодших школярів до самовираження; 3) стимулювання активної позиції та  

ініціативного пошуку молодшого школяра у  пізнанні різних видів мистецтва 

шляхом інтеграції творів мистецтва; 4) комбінування колективних, групових та  

індивідуальних форм освітньої діяльності молодших школярів.[7, 152]. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження.Розвиток 

художньо-творчої синестезійності молодших школярів базується на 
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педагогічних принципах як узагальненій системі вимог, що охоплюють всі 

аспекти освітнього процесу. Художньо-творча синестезійність є вагомим 

компонентом художнього сприйняття та  розвивається при сприйманні, 

розумінні, асоціюванні мистецького твору. 

Також варто зазначити, що окреслені педагогічні умови у процесі їх 

цілісного, органічного взаємозв’язку, взаємодоповнення та взаємопроникнення 

є складовою розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів. 
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