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обумовлюють педалізацію. Надзвичайно важливим фактором є суб‘єктивний фактор і 

характер звукоутворення виконавця, як, наслідок, його індивідуального задуму і 

піаністичних можливостей. Велику роль відіграє педаль в створенні образу-настрою. 

Робота над педаллю є частина художнього осмислення твору, частиною живого 

виконання. 

Педаль фортепіано - ніжний важіль для керування механізмом, що заглушує чи 

подовжує звучання струн («права педаль»), зменшує силу звука («ліва педаль») або 

подовжує звучання ноти, що узята в момент натиснення педалі («середня педаль»).    

Педаль - не добавка до сучасної фортепіанної гри, а важлива складова частина її, вона 

може багато чого зіпсувати, але, також, багато поліпшити, прикрасити, багато полегшити і 

взагалі, зробити багато, без неї в фортепіанній музиці неможливе, - можливим. 

Навчити педалізації - значить перш за все навчити слухати, уловлювати відтінки 

звучання і вслухатися в них, навчити правильним прийомам педалізації, виховувати смак і 

розвинути ініціативу в пошуках звукових забарвлень з допомогою педалі, постійно 

направляти учня, тобто спеціально займатися питанням педалізації. 

Тема педалізації практично невичерпна: способів абсолютно точної записи педалі 

немає, та вони й не настільки потрібні. Закінчити цей огляд можна твердженням, що зв‘язок 

між «вухами» і ногами піаніста не менш важлива, ніж в тандемі «вуха» і руки. 

Паузи і штрихи мають реальне значення, педаль не повинна їх змащувати, педаль 

необхідна, як фарба і як динамічне виразний засіб.  

Сучасний рояль зазнав мало змін за останні 100 з гаком років. Вже за часів Ліста 

народилося то широке і різноманітне застосування педалі, яким ми користуємося і в даний 

час. 

Зміст і фактура музики кожного твору вимагає індивідуального підходу до педалізації, 

але принципи залишаються тими ж.   

Отже, вдосконалення виконавської майстерності учнів вимагає постійної роботи 

педагога з учнем на заняттях, а також, у період самопідготовки. 

 Є і суб‘єктивні моменти у методиці підготовки юних виконавців: врахування рівеня 

розвитку учня, ступені його музичного мислення, особливостей його звукоутворення, якості 

розвитку слухового контролю, здатності до втілення художнього задуму музичного твору.  
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Анотація. У статті визначено переваги пізнавального інтересу перед іншими 

мотивами; розкрито критерії виявлення пізнавального інтересу; визначено основні умови 

формування стійкого пізнавального інтересу у молодших школярів.  

Ключові слова: мотив, пізнавальний інтерес, учень початкової школи, рідна мова, 
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Abstract. The article outlines the benefits of cognitive interest in other reasons; the criteria 

for revealing cognitive interest are revealed; the basic conditions for forming the stable cognitive 

interest among younger pupils are determined. 

Key words: reason, cognitive interest, younger schoolchildren, native language, primary 
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Вміння виявляти і враховувати мотиви учіння створює великі можливості в 

удосконаленні навчального процесу. Молодший шкільний вік має великі резерви 

формування мотиваційної сфери учіння. Головний зміст мотивації в цьому віці – «навчити 

вчитися». Молодший шкільний вік – це початок становлення мотивації учіння, від якого 

залежить її доля протягом усього шкільного віку. 

Мотиваційному аспектові вивчення рідної мови останнім часом приділяється чимало 

уваги в психологічній та методичній літературі. Питання мотивації навчальної діяльності є 

предметом педагогічних і психологічних досліджень, які здійснювали О.М. Леонтьєв, 

А.К. Макаров, А. Маслоу, М.В. Матюхіна, С.Л. Рубінштейн, Л.С. Славіна та ін.  

За даними психологічних досліджень пізнавальний інтерес як сильний мотив учіння, 

який добуваючи із зовнішнього світу для себе «будівельний матеріал» (Л.С. Рубінштейн), 

поступово генералізуючись у певних вихідних ситуаціях, стає стійким утворенням самої 

особистості, сильною спонукальною силою її діяльності. На відміну від незрозумілих і 

неусвідомлених потягів, бажань пізнавальний інтерес завжди має свій предмет, в якому ясно 

й чітко виражена спрямованість на визначену предметну область, до більш глибокого 

пізнання якої прагне школяр. 

Як мотив пізнавальний інтерес має ряд переваг над іншими мотивами, які можуть 

існувати разом або поряд з ним (мотив самоствердження, прагнення бути в колективі тощо): 

він фігурує серед інших мотивів учіння учнів як мотив, якому надають перевагу; у ньому 

суміщається план «знаних» і «реальних» мотивів (О.М. Леонтьєв). 

Конкретним проявом соціальних мотивів у житті школяра є його прагнення бути в 

колективі. Але цей мотив в реальних умовах може бути не тільки з позитивним, але і з 

негативним знаком по відношенню до пізнавальної діяльності («З дітьми в школі набагато 

веселіше, можна пустувати»). 

Пізнавальний інтерес як мотив не несе в собі таких небезпек. Будучи підкріпленим 

системою навчання і виховання, він сприяє позитивній спрямованості школяра, позиція 

якого в школі, в колективі друзів, в сім‘ї завжди є виграшною і важливою в очах оточуючих і 

в самооцінці, яка спирається на почуття власної гідності. 

У деяких роботах вітчизняних психологів виділяються критерії виявлення 

пізнавального інтересу. Б.Г. Ананьєв звертає увагу на те, що показником наявності 

пізнавального інтересу в першу чергу є запитання дитини, з якими вона звертається до 

вчителя. Саме ця внутрішня необхідність знайти відповідь на запитання свідчить про 

пізнавальну спрямованість учня. Дитячі запитання: «чому?», «що таке?», «як діє?» тощо 

зазвичай розглядаються як симптом формування елементів мислення, особливо розуміння 

функціональних і причинно-наслідкових залежностей (Л.С. Виготський, П.П. Блонський). 

Разом з тим не менш значимими симптомами пізнавального інтересу, як це випливає з 

трактування Б.Г. Ананьєва, є інтонаційна виразність мовлення (здивування, прагнення 

дізнатись що-небудь, радість пізнання). Ці словесно-логічні компоненти супроводжуються 

цілою системою дій, емоцій і виразних рухів (спостережлива поза, широко відкриті очі, 

усмішка). 
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Характеризуючи особливості пізнавального інтересу, Г.І. Щукіна визначає такі його 

істотні ознаки: інтелектуальну спрямованість пошуку нового в об‘єкті, прагнення 

ознайомитись з предметом ближче, пізнати його глибоко і всебічно; усвідомлене ставлення 

людини до предмета свого інтересу і до завдання, що стоїть перед нею в пізнання цього 

предмета; емоційну забарвленість: інтерес завжди пов‘язаний з бажанням щось пізнати, 

радістю пошуку, гіркотою невдачі й торжеством відкриттів; вияв у вольовій дії: інтерес 

спрямовує зусилля людини на відкриття нових сторін і ознак предмета. 

Правильне співвідношення нового і вже відомого є істотною умовою виникнення 

пізнавального інтересу в дітей. Це означає, що школярі повинні мати знання, наприклад, з 

мови, які спричиняють глибокий інтерес до цього навчального предмета. Те, що зовсім 

невідоме дітям, не може спричинити в них запитально-пошукового ставлення. Але й те, що 

вже добре відоме, також нецікаве. Вчитель повинен уміти в старому, відомому показати 

новий зміст: ознаки, властивості, відношення з іншими об‘єктами. Наприклад, інтерес до 

вивчення дієслів у дітей помітно зростає, коли вчитель, розповідаючи про значення і роль 

цієї частини мови у реченні, тексті, мовленні пропонує їм таке завдання: 

Зима подарувала дубам по білій шапці. Березам вона сплела мереживо з інею. 

Прикрасила будинки бурульками. Розмалювала нам шибки чудернацькими візерунками. 

1) Вислови свої враження від тексту. Вкажи дієслова, вжиті в переносному 

значенні. Добери заголовок до тексту. 

2) Прочитай текст, пропускаючи дієслова. Чи сподобався він тобі? Чому? 

Можливість використати свою ініціативу, свою творчу активність, наприклад, під час 

виконання такого завдання з рідної мови: 

 Склади зі слів речення. Чи є ці речення текстом? Визнач дієвідміну дієслів. 

- людських, біля осель, лелека, гніздиться. 

- вважають, його, який, священним, щастя, людям, дарує, птахом. 

Отже, організація навчальної діяльності, де переважає праця високого творчого рівня, 

є однією з основних умов формування стійкого пізнавального інтересу, бо саме в процесі 

такої роботи молодший школяр має змогу найповніше виявити самостійність та ініціативу. 
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Використання в навчальному процесі інформаційно насичених матеріалів, цікавих 

завдань і вправ, складених з урахуванням мотиваційного, змістового та процесуального 

компонентів навчання, елементів гумору дозволить розвивати у молодших школярів 

пізнавальні інтереси, допитливість, спостережливість, бажання вчитися. До елементів 

цікавого мовознавства методисти відносять дидактичні ігри, лінгвістичні мініатюри (казки, 

вірші, мовознавчі розповіді), цікаву етимологію, фольклорний матеріал, завдання-жарти, 

усмішки тощо. 

Оцінюючи роль дидактичної гри, О.Запорожець підкреслював: «Нам необхідно 

добитися того, щоб дидактична гра була не тільки формою засвоєння окремих знань та 

умінь, але й сприяла загальному розвитку дитини» [2, с. 245]. Найголовнішим є те, щоб гра 
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органічно поєднувалась з серйозною, напруженою працею, щоб гра не відволікала від 

навчання, а навпаки, сприяла б інтенсифікації розумової роботи.  

При проведенні гри необхідно зберегти всі структурні елементи гри (дидактична 

задача; ігрова задача; ігрові дії; правила гри; результат (підведення підсумків), тому що саме 

з їх допомогою вирішуються дидактичні задачі. Ціль дидактичної гри та ігрових прийомів 

навчання – полегшити перехід до навчальних задач, зробити його поступовим. Дидактична 

гра входить у цілісний педагогічний процес, поєднується і взаємопов‘язується з іншими 

формами навчання і виховання. Однією з форм нетрадиційного засвоєння та оперування 

лінгвістичними знаннями є лінгвістичні мініатюри. 

Термін «мініатюра» в Українському енциклопедичному словнику визначається як «твір 

образотворчого мистецтва невеликого розміру, що потребує витонченої техніки виконання; 

невеликий віршований чи прозовий твір, чітко завершеної форми» [13, с. 205]. Автори 

«Словника-довідника з української лінгводидактики» тлумачать мініатюру як невеличку 

закінчену за формою і змістом творчу роботу, що має завершений цілісний характер, мета якої 

– дати учням змогу чітко визначити поняття абзацу, частини тексту, видів зв'язку, інтонації 

цілого тексту відповідно до теми висловлювання, стилю, жанру і типу мовлення [12, с.83]. Це 

невеликий за обсягом і завершений за формою та змістом текст, що характеризується 

цілісністю, інформативністю, зв'язністю, має відповідне жанрове й стилістичне оформлення 

залежно від тієї інформації, яку покладено в його основу. «Цікаві мовні матеріали не повинні 

знижувати рівень навчальної роботи, а, навпаки, нести мовознавчу інформацію, над якою учні 

із задоволенням або й захопленням працюють і яку невимушено засвоюють. У процесі добору 

таких матеріалів учитель, крім цікавості, враховує всі загальнодидактичні й методичні 

принципи навчання, зокрема науковість і доступність знань» [3, с.48]. 

У лінгвістичних мініатюрах художнього стилю Т. Ладиженська наділяє героїв 

лінгвістичних казок та оповідань людськими якостями, які живуть та діють за законами мови 

[7, с.16]. Лінгвістичні мініатюри наукового стилю характеризуються тим, що в них виклад 

думок здійснюється у формі чіткої побудови роздуму, пояснення, доказів, використання 

образних засобів зведене до мінімуму, думка в таких текстах передається з максимальною 

точністю, однозначністю [1, с. 11-12]. До лінгвістичних мініатюр цього виду відносять: 

аналіз тексту наукового стилю, текст параграфа, мовлення вчителя, міні-твір (роздум, опис, 

розповідь), віршовані визначення та римовані правила, авторські лінгвістичні мініатюри. 

Для того, щоб ознайомити учнів початкових класів з групами слів за походженням, з 

етимологічним словником на уроках рідної мови необхідно використовувати елементи 

цікавої етимології. Таким чином учитель за допомогою мовленнєво-комунікативного 

дидактичного матеріалу сприятиме загальному мовному розвиткові особистості школярів, 

спонукатиме учнів до глибшого пізнання мови. 

Завдяки усній народній творчості активізується пізнавальна діяльність дітей, 

збагачується словниковий запас, формується самостійне мислення, розвиваються творчі 

здібності, спостережливість, інтерес до рідного слова. Саме тому для розвитку мовлення, 

формування комунікативної компетенції на уроках рідної мови доцільно використовувати 

фольклорні жанри, які відповідають віковим, психологічним особливостям учнів (прислів'я, 

приказки, загадки, скоромовки).  

Для розв‘язання завдань-жартів – цікавих ігрових вправ з навчального предмета – 

потрібно виявити винахідливості, розуміння, гумор. Побудова, зміст питання в цих 

завданнях незвичайні. Вони лише приблизно нагадують навчальне завдання. Зміст 

замаскований зовнішніми умовами, як правило, другорядними. Призначення завдань-жартів 

полягає в залученні дітей до активної розумової діяльності, вироблення вміння виділяти 

головні властивості предмета чи явища. 

Отже, використовуючи елементи цікавого мовознавства в процесі навчання граматики 

української мови в початковій школі вчитель досягне таких цілей: надасть необхідний 

позитивний емоційний компонент; сприятиме формуванню граматичних навичок шляхом 

багаторазового повторення; ілюструватиме значення граматичної одиниці в реальних 
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мовленнєвих ситуаціях; зніматиме психологічні бар‘єри спілкування; збагачуватиме 

словниковий запас учнів; буде активізувати пізнавальну діяльність учнів; підвищуватиме 

інтерес до рідної мови тощо. 
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