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перетворення дійсності, яка підіймає повсякденні переживання до рівня 

творчих» . 
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Анотація. Освітні процеси, що відбуваються в Україні нині, вимагають 

підвищення рівня підготовки висококваліфікованих педагогів різного профілю. 

Застосування активних форм навчання у викладанні фахових і загально-

педагогічних дисциплін зумовлено низкою причин: студенти мають не тільки 
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одержати певні знання, а й уміти застосовувати їх у конкретній практичній 

ситуації. Інтегративний характер інтерактивного навчання, котре  вбирає в себе 

елементи багатьох інновацій, спрямованих на активізацію навчально-

пізнавальної, самостійної, комунікативної діяльності на основі посиленої 

міжособистісної взаємодії, характеризує його як інноваційний процес і визначає 

основний напрям педагогічних трансформацій. 

Ключові слова: інтерактивні технології, вчитель музичного мистецтва, 

методи і форми навчання, навчальна діяльність, активні форми навчання. 

Enhancing students' cognitive activity through the use of interactive 

methods and group forms of learning organization. 

Abstract.  The educational processes taking place in Ukraine nowadays require 

increasing the level of training of highly qualified teachers of different profiles.  The 

use of active forms of teaching in the teaching of professional and general pedagogical 

disciplines is due to a number of reasons: students must not only acquire certain 

knowledge, but also be able to apply them in a specific practical situation.  The 

integrative nature of interactive learning, which incorporates elements of many 

innovations aimed at activating educational, cognitive, independent, communicative 

activity on the basis of enhanced interpersonal interaction, characterizes it as an 

innovative process and defines the main direction of pedagogical transformations. 

 Key words: interactive technologies, music art teacher, teaching methods and 

forms, educational activity, active forms of learning. 

Нині в Україні склалися об’єктивні передумови для якісного прориву до 

нових технологій навчання. Необхідність зміни звичних засобів діяльності 

викладача в умовах, до прикладу, інтеграції освіти, науки й виробництва, 

інформатизації навчання є об’єктивним чинником виникнення потреби в 

науковому обґрунтуванні цих змін. Методи активного навчання ставлять за мету 

зробити кожного студента безпосереднім учасником навчального процесу, 

котрий сам шукає шляхи й засоби вирішення проблем. 

Накопичений уже нині в Україні та за кордоном досвід засвідчує, що 

інтерактивні технології навчання сприяють інтенсифікації навчального процесу 

й активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Це виявляється в 

необхідності: аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння 

навчального матеріалу й тому зробити засвоєння знань більш доступним; 

самостійно знаходити можливі ресурси для вирішення проблеми; виробляти 

стратегію досягнення цілей та планувати конкретні дії; навчитись формулювати 



 

 58 

власну думку, правильно її виражати, доводити власні погляди, аргументувати й 

дискутувати; навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну думку; 

моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід 

через включення в різні життєві ситуації і їхнє переживання; вчитись будувати 

конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, 

розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути діалогу; знаходити спільне 

розв’язання проблеми; розвивати вміння проектної діяльності, самостійної 

роботи, виконання творчих задумів [5, c. 69]. 

Активізація психологічних чинників навчальної успішності, внутрішні 

функціональні зміни в структурі пізнавальної сфери студентів залежать від 

ефективності розвитку їх пізнавальних інтересів. Важливо збуджувати 

пізнавальну активність, що виявляється у запитаннях, діях, дебатах. Маючи 

сформовані пізнавальні інтереси, студент успішно навчатиметься, в нього 

з’явиться зацікавленість до навчальної діяльності. 

Український науковець І. Луцик визначає поняття «інтерактивне навчання» як 

таку організацію навчального процесу, що має проблемно-пошукову природу, 

здійснюється за допомогою засобів комунікації та базується на спільній діяльності, 

за якої педагог знаходиться в позиції фасилітатора, а студенти активно взаємодіють 

між собою та викладачем. Під методами інтерактивного навчання науковець розуміє 

такі методи, які зумовлюють активну взаємодію суб’єкта навчання з навчальним 

середовищем із метою досягнення визначених дидактичних результатів [6, с. 20]. 

Сутність інтерактивних технологій полягає в тому, що навчання 

відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Це співнавчання 

(колективне, кооперативне, навчання у співпраці), в якому і викладач, і студенти 

є суб’єктами. Викладач виступає лише в ролі організатора навчання, 

координатора роботи груп. Інтерактивні технології навчання найбільш 

відповідають особистісно орієнтованому підходу в освітньому процесі. Під час 

застосування інтерактивних технологій, як правило, моделюються реальні 

життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення, 

застосовуються рольові ігри. Тому інтерактивні технології найбільше сприяють 

формуванню в студентів практичних умінь і навичок, виробленню їхніх власних 

цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні, 

сприяють розвитку соціальної та громадянської компетентності [4, с. 18]. 

Інтерактивне навчання – це активна взаємодія всіх суб’єктів освітнього 

процесу, спрямована на організацію їхньої співпраці, за якої кожен студент має 
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можливість самореалізуватися, набути потрібного досвіду і професійної 

спроможності. Впровадження інтерактивного навчання змінює спосіб набуття 

нових знань і формування фахових компетентностей, створює сприятливі умови 

для розвитку самостійності студентів, сприяє розвитку їхньої креативності [9, с. 4]. 

Впровадження сучасних інтерактивних інформаційних і телекомунікаційних 

технологій у навчальний процес сприяє налагодженню співпраці викладача та 

студента. Створюються умови, коли, з одного боку, студент стає помічником 

викладача в розробленні тих чи інших навчальних, організаційно-методичних або 

науково-дослідницьких матеріалів, а з іншого боку, викладач спрямовує самостійну 

діяльність студентів, стає «режисером» навчання, здатним розвивати кращі якості 

студента як майбутнього фахівця вищої кваліфікації. Мотивація студента до 

самостійної роботи зростає, якщо він впевнений, що результати його співпраці з 

викладачем будуть враховані в тому чи іншому вигляді в навчанні або дослідницькій 

діяльності. В спілкуванні студент вчиться думати, визначати головне, логічно 

висловлюватися, вчиться творчої діяльності. В співпраці зі студентом викладач 

визначає, що саме гальмує самостійну роботу студентів та відпрацьовує зі студентами 

шляхи підвищення її ефективності. В цій співпраці авторитарна система стосунків 

змінює вектор, навчання стає більш демократичним і гуманним. Усувається 

можливість виникнення конфліктних ситуацій, утверджуються толерантні відносини 

між суб’єктами навчання. Особистість викладача часто стає мотиваційним чинником 

в інтенсифікації навчальної роботи і, в першу чергу, самостійній. Викладач може бути 

прикладом для студента як професіонал, творча особистість, що здатна захопити 

студента дослідницькою роботою, допомогти йому розкрити свій творчий потенціал. 

Застосування інтерактивної моделі передбачає моделювання різних життєвих 

ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми. Зникає 

домінування якогось учасника навчального процесу або якоїсь ідеї і з об’єкту впливу 

студент перетворюється на суб’єкт взаємодії, він сам бере активну участь у навчанні, 

враховуючи свої індивідуальні можливості. 

Однією активних форм навчання майбутніх учителів музичного мистецтва 

є евристична бесіда. 

Евристична бесіда – це метод навчання, за якого студенти у перебігу бесіди, 

старанно підготовленої викладачем, власноруч доходять запланованих висновків. 

Виокремлюють такі головні особливості методу евристичної бесіди: знання не 

пропонуються у готовому вигляді, а їх треба здобувати самостійно; викладач 

організовує не повідомлення чи виклад знань, а їх пошук за допомогою різних засобів; 
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студенти самостійно доходять висновків під керівництвом викладача. Від постановки 

питання викладач, в евристичній бесіді, веде студентів до порівняння і зіставлення, 

аналізу і синтезу, знаходження правильної відповіді і, нарешті, до встановлення 

логічних зв’язків, виведення висновків і узагальнень [3, с. 183]. 

Щоб успішно розвивати пізнавальні процеси в навчальній діяльності, 

необхідно шукати більш сучасні засоби й методи навчання. Використання 

комп’ютера з його величезними універсальними можливостями і буде одним із 

таких засобів. 

Застосування комп’ютерних інформаційних технологій у навчанні – одна 

з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. 

Інформаційна технологія навчання – це  процес підготовки і передавання 

інформації засобами комп’ютерної техніки. 

Мультимедійна форма представлення навчальної інформації найбільш 

актуальна на сьогоднішній день у зв’язку з комп’ютеризацією  навчання. З метою 

розвитку особистості потрібна інша методика представлення навчального 

матеріалу: вона має сприяти розвитку мислення і пізнавальної активності, 

забезпечувати індивідуальну траєкторію навчання. В цьому контексті наочність 

вимагає безперервної присутності викладача, або безпосередньо керуючи 

сприйняттям і переробленням інформації, або віртуально – через організацію й 

структуру навчального матеріалу з урахуванням психологічних особливостей 

сприйняття комп’ютерної інформації [2].  

Найбільш доступним засобом для створення власних комп’ютерних 

навчальних продуктів є програма PowerPoint – майстер створення презентацій. 

Викладач може перетворити презентацію в захоплюючий спосіб залучення 

студентів в освітню діяльність. Причому презентація може стати своєрідним 

планом заняття, його логічною структурою, тобто може бути використана на 

будь-якому етапі заняття або на будь-якому виді заняття, будь то: вивчення 

нового матеріалу або закріплення, контроль знань або домашнє завдання тощо 

[1, с. 150].   

Дискусія – це метод навчання, який базується на обміні думками з певної 

проблеми. Точка зору, яку виражає студент у дискусії, може як відображати його 

власну думку, так і спиратися на думки інших осіб. Вдало проведена дискусія 

має велику виховну та навчальну цінність, адже вона вчить більш глибокому 

розумінню проблеми, вмінню захищати свою позицію та рахуватися з думками і 

точкою зору інших людей. 
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Дискусія є одним із видів міжособистісного спілкування, а ця діяльність є 

провідною в сучасному освітньому процесі. Одне з головних значень дискусії – 

не стільки всебічне і глибоке вирішення проблеми, скільки спонукання учасників 

замислитися над нею, і тим самим самоздійснити перегляд своїх переконань і 

уявлень, уточнити і визначити свою позицію, навчитися аргументовано 

відстоювати власну точку зору і в той самий час усвідомлювати право інших 

мати свій погляд на обговорювану тему, бути індивідуальністю [7]. 

Є три джерела знань: слово, наочність, практика. Активні методи навчання 

– це такі методи навчання, за яких діяльність майбутнього вчителя музики носить 

продуктивний, творчий, пошуковий характер. До активних методів навчання 

відносять ділові ігри, аналіз конкретних ситуацій, вирішення проблемних 

завдань, навчання за алгоритмом, мозкову атаку, позаконтекстні операції з 

поняттями тощо. 

Мозкова атака від англійського (brain stormi) – мозковий штурм – методика 

стимуляції творчої активності та продуктивності для розв’язання проблеми. «Мозкова 

атака» – це метод розв’язання невідкладних завдань за дуже обмежений час. Суть 

методу полягає в тому, що необхідно висловити найбільшу кількість ідей за невелику 

кількість часу, обговорити та здійснити їх відбір. Цей метод використовується для 

розвитку творчих здібностей або для розв’язання складних проблем. Метод мозкової 

атаки можна використати в різних формах діяльності: у роботах малими групами, 

командами, великими групами («гра з глядачами»), індивідуальній роботі віч-на-віч 

[8]. 

Ділова гра – метод пошуку рішень у змодельованій проблемній ситуації. Ділова 

гра застосовується як метод активного навчання її учасників із метою вироблення у 

них навичок прийняття рішень у стандартних та нестандартних ситуаціях, а також як 

засіб тестування здібностей. Вона є «засобом і методом підготовки й адаптації до 

трудової діяльності та соціальних контактів», методом активного навчання, який 

сприяє досягненню конкретних завдань структурування системи ділових стосунків 

учасників. Її конструктивними елементами є моделювання реальності, конфліктність 

ситуації, активність учасників, відповідний психологічний клімат, міжособистісне та 

між групове спілкування, пошук оптимального рішення для досягнення 

сформульованої на початку гри мети [10, с. 198-199]. 

Нині активно розробляються напрями в педагогіці, що використовують 

приховані можливості студентів: суггестопедія та кібернетико-суггестопедія – 

навчання засобами навіювання; гіпнопедія – навчання у вісні; фармакопедія – 
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навчання за допомогою фармацевтичних засобів. Досягнуто певних результатів у їх 

застосуванні в навчанні майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Психологічна допомога має індивідуалізованістю своєї спрямованості та 

базується на глибокому проникненні в особистість людини. Нині є основні 

напрями психо-корекційної роботи: це аутотренінг і груповий тренінг. 

Аналіз наукових літературних джерел свідчить про те, що науковці, 

педагоги та дослідники освітніх інновацій визнають навчальний тренінг одним 

із дієвих засобів підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності.  

Серед різноманіття дисциплін підготовки майбутніх учителів музики в 

педагогічному ЗВО важливе місце займають спеціальні дисципліни, що забезпечують 

освоєння профілю «Музична освіта». Це комплекс історичних і теоретико-практичних 

дисциплін, освоєння яких дозволить випускнику реалізувати себе в якості педагога-

музиканта як вихователя, просвітителя, вчителя. Оскільки музично-педагогічну освіту 

поєднують різні форми роботи зі студентами – групові, індивідуальні (в цьому їх 

особливість), зміст і спрямованість професійної підготовки вимагає поєднання й 

органічної єдності традиційних та інноваційних методів. У їх числі – інтерактивні 

методи. У курсах теоретичних дисциплін доцільно використовувати метод проектів, 

презентації й інші методи. Одна з особливостей підготовки учителів музики в системі 

вищої освіти – великий обсяг годин, пропонованих для освоєння дисциплін в різних 

формах навчальної роботи. Тому крім традиційних форм і видів навчальної роботи 

студентів – аналіз, конспектування та реферування основних і додаткових джерел, 

рекомендованих в рамках дисциплін, виконання різних навчальних завдань, доцільно 

залучення інтерактивних методів. 
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ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС У ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦІЙНОМУ 

МИСТЕЦТВІ 

Постановка проблеми. У сучасному світі, завдяки швидкому розвитку 

технічного прогресу та активному впровадженню різноманітних нововведень у 

життя людини, важко зберегти традиції народної творчості. Але з розвитком 

сучасності не слід забувати їх традиції, які знайшли своє відображення в 

мистецтві живопису. Саме він наочно передає національні особливості людей та 

відмінності в етнографічних групах. Сьогодні необхідно нагадати нашим людям 

про минуле та впровадити традиції українського живопису в сучасне сучасне 


