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Рисунок 3. Графік зміни чисел Вольфа (2019–2032 рр.)

Отже,  отримане  значення  говорить  про  те,  що  сонячна
активність достатня мала.

Завдяки сучасним інноваційним технологіям та навчальним
мобільним додаткам майбутні  викладачі  – сьогоднішні  студенти
опанують на більш високому рівні ту чи іншу галузь знань. Під час
проходження  педагогічної  практики  та  проведення  уроків  з
астрономії  з  використанням  інформаційно-комунікаційних
технологій  студенти  мають  можливість  вдосконалити  отримані
навички  проведення  експериментів  в  умовах  існування
віртуальної реальності.
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людина,  яка  скерована  в  майбутнє,  формує  у  молодих  людей
активне  й  відповідальне  прагнення  оновлення  моделі  світу  на
демократичних засадах.

В  процесі  педагогічної  діяльності,  вчитель  створює
сприятливі  психолого-педагогічні  умови  для  розв’язку
потенціальних  можливостей  учнів  на  уроках  мистецтва,
відповідно сучасним вимогам оновлення системи освіти.

Для майбутнього  вчителя  музичного  мистецтва,  автори
Л.  Масол,  В.  Дряпіка,  Р.  Пріма,  передбачають,  що важливим є
формування  особистості  з  високим  рівнем  розвиненості
конструктивних,  проєктивних  якостей  та  умінь,  що  сприяють
успішній  педагогічній  діяльності  нового  змісту  в  умовах
демократизації освітньої галузі.

В. Андрєєв розглядає можливість формування проєктивних
та конструктивних якостей вчителя через різні  види  діяльності,
яка  має  конструктивний  або  проєктивний  характер,  що
здійснюється відповідно вимогам НУШ (Нової української школи).

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури можна
визначити  найважливіші  риси  діяльності  майбутнього  вчителя
мистецтва, які орієнтують на вимоги НУШ:

 високий  рівень  соціальної,  демократичної  і  моральної
свідомості;

 пошуково-проблемний стиль мислення;
 розвинені  інтелектуально-логічні  здібності  (вміння

аналізувати,  обґрунтовувати,  пояснювати,  виділяти  головне
тощо);

 проблемне бачення;
 здібність  до  конструювання,   проєктування,

моделювання.
Важливим в умовах НУШ, є орієнтування вчителя музичного

мистецтва на Державний стандарт початкової освіти (2017 р.) [2].
Згідно цього документу розкривається творчій потенціал не тільки
дітей, але й вчителя, також він є орієнтиром якісної професійної
підготовки майбутніх учителів мистецтва, тому треба враховувати
його  основні  положення  щодо  реалізації  компетентнісного
підходу,  а  саме  важливість  формування  в  дітей  ключових
компетентностей  і  наскрізних  умінь.  Такий  підхід  вимагає  від
студентів  здатності  конструювати,  програмувати,  моделювати
урок, у змісті якого переважає практична спрямованість діяльності
учнів і обов’язкова інтеграція навчального матеріалу.

Нормативний документ Концепція Нової української школи є
важливим етапом розвитку сучасної педагогічної освіти [3].
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Він  розширює  професійну  свободу  вчителя  музичного
мистецтва: вчитель має право вільно вибирати методи, форми,
технології навчання здобувачів мистецької освіти відповідно до їх
потреб  і  індивідуальних  особливостей;  самостійно  визначати
системи  навчання,  навчальні  програми,  підручники,  тобто
ефективно  використовувати  варіативний  характер  початкової
освіти  для  максимального  досягнення  результатів,  визначених
Державним стандартом початкової освіти.

Майбутній вчитель мистецтва повинен знати типову освітню
програму,  яка  визначає  загальний  обсяг  навчального
навантаження, де зміст галузей укладений за змістовими лініями,
та  очікувані  результати  навчання  здобувачів  освіти.  Типова
освітня  програма  відкриває  можливості  для  реалізації  різних
авторських концепцій щодо інтегрованого навчання мистецтва.

МОН  України  затвердив  дві  Типові  освітні  програми  для
початкової школи, які розроблені під керівництвом О. Савченко та
під  керівництвом  Р.  Шияна  (2018),  які  не  відрізняються
концептуальними, змістовними та за освітніми вимогами.

Структура  програм  побудована  за  такими  змістовими
лініями:

 художньо-творча діяльність;
 сприймання та інтерпретація мистецтва;
 комунікація через мистецтво.
Змістова  лінія  «Художньо-творча  діяльність»  націлює  на

розвиток  креативності  та  мистецьких  здібностей  учнів  через
практичне освоєння основ художньої мови різних видів мистецтва
та способів художньо-творчого самовираження. Ця змістова лінія
реалізується через формування в учнів умінь застосовувати різні
виразні  засоби  творення  художніх  образів,  імпровізування  та
естетичного перетворення довкілля.

Змістова  лінія  «Сприймання  та  інтерпретація  мистецтва»
спрямована  на  пізнання  цінностей,  що  відображають  твори
мистецтва.  Її  реалізація  передбачає  розвиток  емоційної  сфери
учнів,  збагачення естетичного досвіду,  формування в них умінь
сприймати,  аналізувати,  інтерпретувати,  оцінювати  мистецтво,
виявляючи до нього емоційно-ціннісне ставлення.

Реалізація  змістової  лінії  «Комунікація  через  мистецтво»
націлена  на  соціалізацію  учнів  через  мистецтво,  усвідомлення
ними  свого  «Я»  (своїх  мистецьких  досягнень  і  можливостей).
Змістова лінія передбачає формування в учнів умінь презентувати
себе  і  свої  досягнення,  критично  їх  оцінювати,  взаємодіяти  з
іншими через мистецтво в середовищі, зокрема в різних
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культурно-мистецьких  заходах,  обговореннях  тощо,  а  також
формування уявлень про можливість і  способи регулювати свій
емоційний стан завдяки мистецтву.

З  позиції  розвитку  ідеї  поєднання  дидактичного  та
методичного  складників  професійної  підготовки  майбутніх
учителів  музичного  мистецтва,  Л.  Масол  розглянуто  процес
формування в них інтегрованих умінь вчителя для моделювання
уроку  мистецтва  в  умовах  НУШ  з  урахуванням  специфіки
навчального  предмета,  його  мети  та  завдань,  виховної  й
навчальної  функцій  в  умовах,  максимально  наближених  до
конкретної педагогічної реальності. Підготовка вчителя музичного
мистецтва,  повинна  орієнтувати  майбутнього  педагога  на
формування конструктивних та проєктивних умінь для створення
образних уроків мистецтва.

Професійна  підготовка  майбутніх  вчителів  музичного
мистецтва  до  моделювання  уроку  мистецтва  в  умовах
варіативності  Нової  української  школи  здійснюється  під  час
здобування першого бакалаврського рівня в процесі опанування
навчальних  дисциплін  («Вступ  до  спеціальності»,  «Методика
музичного  виховання  з  практикумом»,  «Педагогічна  практика»).
Процес оновлення змісту музичної освіти від моделі уроку музики
до  моделювання  сучасного  уроку  мистецтва  базується   на
методах  ретроспективи  та  перспективи,  узагальнення  та
варіативності навчання.

На  практиці  реалізація  таких  методів  здійснюється  на
підставі  наступного  алгоритму  моделювання  уроку:  планування
уроку мистецтва, вибір ресурсного забезпечення уроку мистецтва,
конструювання  моделі  уроку  мистецтва,  рефлексія  реалізації
педагогічного  задуму  уроку  мистецтва  учасником  педагогічної
практики.

Планування  уроку  мистецтва  розглядається,  як  логічне
впорядкування студентом професійних задумів, визначення цілей,
очікуваних результатів, тобто створення у свідомості майбутнього
вчителя загального уявлення про моделювання урок мистецтва,
який  буде  реалізовуватися  на  педагогічній  практиці  наступним
чином. Наприклад в 4 класі метод «Мистецький відбиток долоні» –
один з найцікавіших методів, його мета – слухаючи та аналізуючи
музичні  твори,  виражати  своє  враження  від  музики,  що
сприймається та виражати особисте враження через виконання
арт-терапевтичних  та  психологічних  завдань.  Учням  можна
запропонувати   прослуховування   «Танцю   лицарів»   з   балету
«Ромео і Джульєтта» С. Прокоф’єва (твори для слухання можна
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змінювати відповідно до теми уроку). Після цього залучити учнів
до дискусії стосовно засобів музичної виразності, які відобразили
образи лицарів та динамічні зміни, які відбуваються у музичному
творі,  тощо.  Потім,  за  допомогою  олівця  учні  обводять  свою
долоню на білому аркуші паперу і за допомогою пензлика та фарб
малюють  своє  враження  від  прослуханої  музики,  тим  самим
створюючи особисту картину сприйняття музики та проявляючи
через відповідний колір свою реакцію на даний твір.

Найголовніше полягає  в тому,  щоб учень вибирав не той
колір,  який  йому  подобається,  а  той  колір,  чи  кольори,  які
відповідають його відчуттям у даний момент, коли звучить музика.
Після  цього  учням  роздаються  психологічні  характеристики
кольору, які допомагають розшифрувати «закодоване» послання
власної підсвідомості. Це в першу чергу дає можливість зрозуміти
себе, свої емоції, які викликані музичним твором та вивільнити ці
емоції  через  малюнок.  Таким  чино,  кожна  виконана  робота  –
індивідуальна,  сприйняття та переживання музики проявляється
по різному, через використання різних кольорів.

У  своїй  науковій  роботі  О.  Коханко  обґрунтовує  зміст  і
структуру формування в майбутніх учителів музичного мистецтва
дидактико-методичних  компетенцій,  що  вбачають  інтегровані
знання  і  уміння,  та  можливість  моделювати  урок  на  засадах
матрично-модульної технології  навчання. На думку автора, – це
інтегрована  система  локальних  знань  і  вмінь  щодо  створення
уроку та його моделювання реалізується в три послідовні етапи:

 дидактичний  (оволодіння  технологією  проєктування
образу уроку мистецтва);

 методичний (здатність наповнювати модель навчального
предмета «Мистецтво»;

 інтеграційний (синтез дидактичних та методичних знань і
вмінь моделювання уроку мистецтва, інтеграційне уміння вчителя
втілювати створені на матричній основі моделі уроків мистецтва у
реальних умовах шкільного навчання.

Отже, підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва
до  моделювання  уроку,  передбачає  послідовність  реалізації
інтеграційної  системи  музично-педагогічних  знань  та  умінь,  яка
сприяє  організації  освітнього  процесу  на  демократичних
принципах:  моделювання,  прогнозування  та  образності
компонентів мистецтва на початковому етапі навчання в ЗОШ.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ НА
УРОКАХ МУЗИКИ В ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

Беземчук Л. В.
ХНПУ імені Г. Сковороди «Харківський національний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди»
м. Харків, Україна
Харченко О. О.

ХНПУ імені Г. Сковороди «Харківський національний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»

м. Харків, Україна
Свиридов А. О.

Харківська Державна гімназія-інтернат з посиленою військово-
фізичною підготовкою «Кадетський корпус»

м. Харків, Україна
Сучасні дослідники питання толерантності в контексті змісту

музичної освіти на різних рівнях її оновлення та підготовки молоді
засвідчують, що толерантність розуміється як обов’язок кожного
до сприяння збереженню прав людини, признання плюралізму (у
тому  числі  культурного),  демократії  та  правопорядку.  Розвитку
толерантності, представленої у Декларації, яку було оприлюднено
ЮНЕСКО  у  1995  р.,  сприяє  володіння  людиною  знаннями,
відкритістю,  прагненням  до  спілкування  і  вільно  виражати  свої
погляди (свобода думки та совісті).

Формування  толерантності  молоді  в  шкільній  практиці
можна  розглядати  для  вирішення  питання  міжкультурній
комунікації,  сутності  музичної мови, її  значення для діалогічного
спілкування  в  процесі  сприймання  творів  мистецтва,
представників різних стилів, напрямів та національних вподобань
(П. Аравін, Л. Архіпова, Л. Баренбойм, Л. Бондаренко,


