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ПОД- СЕКЦИЯ I. Воспитание и образование.
Сегеда Н.А.

професор, доктор педагогічних наук, 
Мелітопольський державний педагогічний університет

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
ЯК МЕТАГІРИНЦИП ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 

ВИЯВЛЕННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРА 
НА ІНТЕГРАТИВНИХ УРОКАХ МИСТЕЦТВА

Аннотация. В статье обосновано, что цель креативного поведения школь
ника на уроке музыки мотивирована личностным ростом с использованием для 
этого средств музыкального искусства. Ценностная и операциональная составля
ющая творческой активности концентрирует присвоенные субъектом символы 
музыкальной выразительности, которые имплементируются в способы музыкальной 
деятельности. Рациональная организация творческой активности личности в обра
зовательном процессе обусловлена ценностью креативного поведения и практичес
кой успешности личности школьника на уроке музыке. Педагогическое сопровожде
ние проявления творческой активности школьника на уроке музыке предполагает 
создание условий для формирования креативности. Развитие креативности школь
ника на уроке музыки проявляется как духовная энергия, которая невозможна без 
музыкального мышления, использования средств музыкальной выразительности, 
личностных новообразованиях творческого Я. В таком контексте развитие креа
тивности выступает критерием разработки педагогического сопроволсдения лич
ностного роста школьника средствами музыкального искусства.

Ключевые слова: музыкальное искусство, школьник, креативность, целост-1 
пая личность, творческая активность, педагогическое сопровождение.

Abstract. In the article it is proved, that the purpose of creative music in the classroom 
student behavior is motivated by personal growth, using the means of music. Value and 
ecological component of creative activity concentrates the assigned subject characters of musical 
expressiveness, which are implemented in methods of musical activity. Rational organization of] 
personal creativity in the educational process due to the value of creative and practical success of 
the individual student in class music. Pedagogical support of creative activity of students on the 
lesson music implies the creation of conditions for the development of creativity. Development 
of creativity of students on the lesson of music manifests as spiritual energy, which is impossible 
without musical thinking, use of musical expressiveness, personal creative 1 tumors. In this 
context, the development of creativity is the hallmark of pedagogical support personal growth 
through high school of musical art.

Keywords: music art, student, creativity, cohesive identity, creativity, pedagogical
support.

Надзвичайна динаміка сучасного життя призводить до змін світогляду та 
ідеології, культури та освіти. Суперечності між цивілізаційними процесами та інди
відуальністю людини, між потребами сучасності і традиційною освітньою ситуацією 
дають поштовх до нових досліджень в гуманітарній галузі, зокрема й у педагогіці.
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Проблема розвитку особистості учнів засобами мистецтва в освітній прак- 
.імі і н визначальний характер. Умови й чинники впровадження мистецьких прин- 

.............. і ірію і практику освіти в Україні знаходять відображення у провідних нор
ії ........ їх державних документах щодо розвитку освіти (Закон України “Про освіту”

С і ч і  р н змінами 2014р.), Закон України “Про загальну середню освіту” (1991р. 
її ім іі і .ім и  2010р.), Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті 
ЙІіО.’р і. Концепція художньо-естетичного виховання (2004р.), Закон України “Про
.......... . програму виховання дітей та учнівської молоді в Україні” (2004р.), На-
......ги.на стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року” (2013р.). Запи-
м п і манені в державних освітніх документах, спрямовують педагогічну діяльність

.......... умов і засобів, освітніх технологій розвитку в учнів найвищих особис-
і них якостей, що виступають запорукою формування цілого комплексу компетен- 

.......і іаздалегідь очікуваних суспільством культуровідповідних норм.
Світові музично-методичні ідеї кінця XX -  початку XXI ст. зафіксували специ

ф і ч н е  рису педагогіки музичного мистецтва -  людиномірну і праксіологічну спрямо-
...... і ь. яка дедалі більше орієнтує науковий інтерес вітчизняних дослідників на фор-
и тіпання наукових концептів впровадження холістських і праксіологічних основ в 
.і і чю і методику музичного навчання. У сучасному соціально-гуманітарному знанні
...... шість визначається у філософському, біологізаторському і психологічному те-
"нрусах. Складність визначення творчої активності полягає у тому, що і творчість 
. активність є сутнісно аналогічними поняттями. У концепціях Д.Гіогоя в ленської, 
н Нружиніна, Я.ІІономарьова творчість розглядається як активність особистості. 
Ін. нджеїшя у галузі педагогіки музичного мистецтва свідчить про те, що основний 

науковий інтерес в останні десятиліття сконцентровано на підготовці майбутнього 
ичн і еля мистецтва.

Музично-педагогічні фундаментальні концепції формування творчої осо-
....гості сформульовано у дослідженнях педагогів-новаторів XX ст. (Е.Абдуліна,
г \нраксіоної, Б.Асаф’єва, Д.Кабалевського, З.Кодая, А.Макаренка, М.Леонтовича, 
і і Нороднова, К.Орфа, О.Ростовського, К.Стеценка, В.Сухомлинського, Ю.ІОцевича) 
і і і учасних фундаторів наукової музично-педагогічної думки (К.Завалко, А.Козир,
' і Мобової, Л.Масол, Н.Миронольської, О.Олексюк, Г.Падалки, Н.Гуральник, 
і1 і гіеди, О.Сухомлинської, О.Щолокової та ін.). Зокрема, Г.Падалка у вирішенні 
іі|'іЯілеми стимулювання творчої активності майбутніх вчителів музики пропонує 
і " іуміги її як приведені в дію внутрішні творчі імпульси, бажання створювати нове 

pi ших сферах музично-виховної роботи [4, 63]. Нині зустрічаються фундаменталь
ні погляди на цілі і завдання навчання музиці і музичного виховання в загальпо- 
.11 пі і ніх навчальних закладах. Своє наукове бачення процесу осягнення художнього 
ції у учнем на уроці музики пропонує О.Росговський. Науковець акцентує па необ- 

«ідності створення на уроці напруженої атмосфери від радісної праці й виокремлює 
■ і пі....пио активність, діалог типу “запитання -  відповідь” і внутрішню творчу діяль
ні II. свідомості, яка виявляється в оцінних судженнях із приводу музики, ін гернре- 
1101. Критерій досягнення цілі уроку - відчуття радості творчості [5, 6]. Вітчизняні 

нроірами музичної освіти школярів (О. Лобова, Л. Масол, О. Ростовський, Б.Фільц, 
і Іпіндратова та ін.) сьогодні функціонують в якості регулятору освітнього процесу, 

і '.і him із цим, враховуючи надзвичайну цивілізаційну динаміку, методологічні, теоре
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тичні і холістські концептуальні ідеї щодо креативності як детермінанти формуванні 
педагогічного супроводу вияву творчої активності школяра на уроці музичного мів 
тецтва мають оновлюватись відповідно принципу культуровідповідності педагогію 
мистецтва.

У діючих в Україні програмах з музичного мистецтва у ЗОНЗ (Л.Масол 
Б.Фільц, І.Бєлової, М.Демчишин та ін.), розроблених відповідно до Державної! 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.), наголошується, ще 
організаційно-методична система викладання музичного мистецтва в загальнооеві і 
ній школі має спрямовуватися на розвиток таких якостей учнів, як самостійність 
творчість, забезпечення умов для самореалізації та духовно-естетичного самовдін 
коналенні. Серед основних завдань цих програм є розвиток загальних і художніх зді 
бностей, асоціативно-образного мислення, що зумовлюється педагогічним супрово 
дом формування творчо-діяльиісних компетентностей.

Наукові дослідження питання окремих характеристик креативності особис 
тості учнів створюють міцне підґрунтя у філософсько-методологічному, соціально  ̂
психологічному та педагогічному аспекті. Проте, наукові пошуки у ракурсі означено' 
го питання не задовольняють наявний на сьогодні попит у формуванні особистішім)! 
якостей, що виявляється у суперечності між наявністю історичних передумов, на' 
укового і соціокульгурного досвіду для розвитку креативност і особистості, наукової« 
визначеністю феномену креативності у психології та відсутністю науково обгрунто
ваного педагогічного змісту креативності школяра.

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні педагогічної конотації 
креативності особистості школяра як детермінанти змісту педагогічного супроводу 
виявлення творчої активності на інтегрованих уроках мистецтва.

Виклад основного матеріалу. Сучасне наукове знання в гуманітарній галузі 
неможливе поза принципом трансдисциплінарності, відтак і наша наукова рефлексі# 
культуровідповідної педагогічної сутності поняття креативності школяра ґрунтуєть
ся на інтеграції основних смислів холістського і гуманітарного підходів, що лишень 
починають переосмислюватись у музично-педагогічному знанні, адже й до сьогодні 
залишається не визначеною культуровідповідна й водночас людиноцентрована коио 
тація досліджуваного поняття.

Довільне і не завжди коректне вживання у сучасних педагогічних дослід 
дженнях поняття креативності вказує на брак теоретичних основ у його науковому 
застосуванні. Для вирішення цієї проблеми треба скласти теоретичне уявлення про 
сутність родового феномену розвитку, яке утворюється в історії наукового оформ
лення його категоріального змісту у соціально-гуманітарному знанні. У вітчизняній 
культурно-історичній теорії розвиток особистості (Л. Виготський, С. Рубінштейн та 
інші) пов’язаний з активністю нервової системи індивіда, з безперервним виходом за 
власні межі. А. Гіетровський і В. Петровський пропонують джерелом розвитку осо
бистості вважати неадаптивну активність, що виявляється у формі актуалізації її ін-І 
диві дуальності в інших і продуктах культури. Це є шляхом розвитку індивідуальності 
особистості та відрізняється від “самоактуалізації”, запропонованій в екзистенціаліст-] 
ській гуманістичній психології А. Маслоу, Г. Олнорта. Ми вважаємо, що це положення 
розкриває педагогічний потенціал поняття творчої активності і єосновпим у розумінні 
людино творчої специфіки активності школяра на уроці музичного мистецтва.
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і її. ні вітчизняні науковці-иедаготи дедалі більше схильні підтри
мки*............м'іпуальні ідеї гуманітарного підходу. Зокрема, вчений-філософ

Д І а і.... .імуалізував питання сучасних суспільних очікувань на такий тип
В||0Ні...........ультури, ядро якої складає втілення зрізів культурного начала:

ЦІІЙ) ....... . м.цілості, творчості, духовності, адантивності |4, 8]. Цілісна людина
крм , ч  н н у нвленпі І. Зязюна -  це людина, до оптимальної культуровідновідної 
ц і' І........ ,щії, розвитку індивідуальних здібностей, інтелектуальних, мораль
ній і .... рчих потенцій.

• І*і тімен цілісності людини і творчої еволюції залишились поза педагогіч
ним і ....... . досліджуваного поняття. Разом із цим, їх актуалізація має наукові підва-
НІН > 11, нхолог В.Зинченко переконує в актуальності переорієнтації психологічних 
фн а м . ні, і класичної психології на “органічну”. Важливою є думка В.Зинченка про 
ц мін ■ •)>і .щічна психологія охоплює цілісність психіки, буття, діяльності і культур- 
НМ* форм її об’єктивації; тілесний, душевний і духовний шари суб’єктності людини 
і, 1 ч | що має безпосередній смисловий відгук у психології мистецтва. Цілком об- 
иупмнимим постає застосування холістського підходу у дослідженні педагогічної

........... і креативності як детермінанти творчої активності школяра на уроці музики.

..... .. ї м иому підході обґрунтовано ідеї емерджентів.
І Іаукова рефлексія педагогічної сутності креативності, як людинотворчого 

u н н рію активності, виявленої засобами музичного мистецтва має враховувати на-
..........in інції про те, що життєвий порив як основа творчої еволюції являє собою
їм .....п.пу активність з непередбачуваними наслідками (А. Бергсон [1]); головні ідеї
їм їм......іропейської філософської концепції “емерджментизму” або “творчого ево-
..... иіізму”, про визнання “вибухоподібних”, швидких стрибків; появу у результаті

і ... і ку особистості пової якості, що виступає результатом нової творчої сили, яка
.........іається по-різному.

Отже, мета креативної поведінки школяра є метою активної людини, сенс 
........ тягає в особистісному зростанні засобами музичного мистецтва, зумовлено-
■ раціональною організацією першої задля практичної успішності як метаефекту 

 ивного прийняття людино творчих смислів музичного мистецтва (відчуття
и нічного задоволення і щастя). Музична діяльності школяра на уроці музики

.......гсмоутворювальним чинником вияву його творчої активності, зумовленої

. рі .іцінністю -  самостійним новоутворенням, інтегральною багатофакторною ін- 
н п муальною властивістю особистості, що поєднує психічні властивостей (мис- 
п шш, уваги, уяви), які у процесі мистецького впливу на особистість набувають 
.ми гей асоціативно-образного мистецького мислення, творчої уяви та художньої 
пік і ережливості. Педагогічна конотація креативності школяра на уроці музики 

представляє останню як системну організацію творчих дій, що реалізуються в кре-
■ і іншій поведінці, спрямованій на створення оригінального осмисленого творчого 
і є іультату, яким виступає самовираження творчого Я школяра засобами музично- 
ііі мистецтва. Детермінантою розробки змісту педагогічного супроводу розвитку 
і ре.п ивності школяра виступає духовна енергія учня, яка неможлива без мислення
ніш вллється засобами музичного мистецтва в “емерджентах” або особистісних по

мнутвореннях творчого Я, що постає гуманітарним ефектом культуро і людиноцен- 
і рипаної педагогіки музичної освіти.
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I 1-1 ПИНГ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 
I ОМ 11ЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова / Keywords: этнокультурная компетентность / ethno- 
I-Ii h i .i I competence, формирование этнокультурной компетентности / Formation of

■ И.....uliiiral competence, этнопсихологический тренинг / ethnopsychological training,
i ....(iiiiiii организации тренинга / principles of training.

В обществах разных стран возникло стремление народов сохранить свою
.........итность, возродить культуру, осознать значимость этнической идентично-

in 11|>облема межэтнической напряженности особенно актуальна в современной
г . ..... . В этнопедагогике стоит много актуальных задач но решению проблем взаи-
........имания и взаимодействия между представителями различных культур и на-

I имни. Одной из важнейших является задача формирования и развития этнокуль- 
I \ | II и компетентности педагогов дошкольного образования.

Анализ исследований известных ученых, таких как Т. И. Бакланова, О.Д. 
Mil п ил, А. Б. Панькин, В. К. Шаповалов показал, что под этнокультурной комне- 
и никк тью следует понимать -  степень проявления человеком знаний, навыков и
.......... . позволяющих ему правильно оценивать специфику и условия взаимодей-
| п н и ,  взаимоотношений с представителями других этнических общностей.

Необходимость формирования этнокультурной компетентности обуславли- 
.......... нормативными документами. В законе «Об образовании в Российской Феде-
■ iiiiiii“ одним из принципов названа «..защита и развитие этнокультурных особен-
...  н и н традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального
"и 1 царства..» (статья 3)

Мы считаем, что одним из эффективных методов развития этнокультурной 
• •' пп гентности педагогов является этнопсихологический тренинг. Поэтому нами 
•h i  разработан тренинг для развития этнокультурной компетентности педагогов 
ши жильного образования.

1 (елью работы в тренинговом пространстве является: развитие этнокультур- 
.......... у педагогов дошкольного образования.

1) Задачи этнопсихологического тренинга:
2) создание эмоционально-комфортного климата в фупповом пространстве;
3) Укрепление позитивной профессиональной и личностной самооценки 

педагогов посредством влияния этнокультурной компетентности на их 
самообразование и саморазвитие
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