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ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-

ТВОРЧОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. У сучасному світі 
перед вчителем у школі стоїть важливе 
завдання не просто передати знання учневі, а 
зацікавити його навчальним процесом, 
навчити його креативно мислити та 
самостійно шукати рішення поставлених 
задач. Але перш ніж вчити дитину, сам 
вчитель має володіти новими методиками, 

вміти пристосовуватися до потреб нової 
школи та суспільства загалом.  

Зважаючи на швидкі глобалізаційні 
процеси у світі, майбутній вчитель музичного 
мистецтва, який буде працювати з новою 
генерацією дітей та молоді, повинен сам 
навчитися творчій гнучкості та 
толерантності. Мова йде не лише про 
толерантність у міжособистісному 
спілкуванні, у щоденній педагогічній 
діяльності, але й у мистецькому контексті. 

Особливо це стосується тлумачення та 
сприйняття творів сучасного мистецтва, їх 
співставлення із класичними творами, 
формування навичок критичного 
неупередженого мислення та індивідуального 
естетичного смаку людини, починаючи з 
самого дитинства. 

Тому ми визначаємо необхідність 
формування у майбутніх учителів музичного 
мистецтва художньо-творчої толерантності. 
Вона полягає у тому, що художньо-творчо 
толерантна людина проявляє зацікавленість 

до ознайомлення з різними художніми 
явищами (творами музичного, 
образотворчого, декоративно-прикладного, 
кінематографічного та театрального 
мистецтв, літератури тощо), пізнання та 
аналіз художнього замислу творів мистецтва, 
ознайомлення з різними авторами та їх 
поціновувачами. Така особистість проявляє 
повагу та неупередженість до інакших, ніж у 
неї, естетичних смаків. Вона здатна шляхом 
обґрунтованої критики співставляти художні 
явища на основі власного досвіду та 

кругозору. 
Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Процес формування художньо-
творчої толерантності особистості вимагає 

серйозної методичної підготовки. Вважаємо, 
що серед дієвих методів реалізації 
поставленого завдання є використання під 
час фахової підготовки майбутніх учителів 
музичного мистецтва дидактичних ігор. Вони 
зроблять навчання студентів різноманітним, 
допоможуть розкрити їх творчий потенціал в 
індивідуальній та груповій роботі, розширять 
методичну базу для їх майбутньої 

педагогічної роботи. 
Дослідники визначають, що дидактична 

гра – «це цілеспрямована організація 
навчально-ігрової взаємодії викладача і 
студентів у процесі моделювання ними 
цілісної структури професійної діяльності 
майбутнього фахівця» [12, с. 389]. Як 
зазначає Л. Сергієнко, вона є методом 
активного навчання студентів вищих 
навчальних закладів, яка має суттєвий вплив 
на формування у них знань, професійних 

якостей, умінь самостійної роботи під час 
інтенсивної діяльності [10, с. 150].  

І. Куліш, провівши глибокий аналіз 
поняття «гра», прийшла до висновку, що 
найдоцільніше розглядати її як спосіб 
організації діяльності особистості. На думку 
вченої, оскільки методи навчання по своїй 
суті є упорядкованим комплексом способів 
досягнення навчальних завдань, тому 
«дидактична гра – це творча вправа, що 
використовується у навчально-виховному 
процесі, вміщує навчальне завдання та в 

створених штучно умовах, що відтворюють 
реальну обстановку, забезпечує досягнення 
конкретної навчальної мети і може 
розглядатися у групі практичних методів 
навчання» [4]. 

У попередніх теоретичних дослідженнях 

ми вже аналізували та визначали особливості 
використання ігрової діяльності з метою 
формування художньо-творчої толерантності 
студентів [11]. Зокрема, прийшли до 
висновку, що музичну та ігрову діяльність 
майбутніх учителів музичного мистецтва 

поєднує наявність у музичному мистецтві 
ігрової активності у діяльнісному контексті 
(наприклад, виконання музичного твору під 
час гри на музичному інструменті) та 
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абстрактному (діалог, гра з художніми 
знаками та образами).   

Дослідники (В. Жовтянська [2], Т. Росул 
[9]) проводять аналогії між ігровою та  
творчою діяльністю у мистецькій сфері, 
звертаючи увагу на те, що в їх основі велика 
частка роботи відводиться саме сприйняттю 
та відображенню художньої дійсності 

(інтерпретуванню). Творчість у грі 
обов’язково регламентується правилами, 
конкретними умовами, які задаються на 
самому початку, так і інтерпретація творів 
мистецтва має поєднувати свободу дій у 
чітких межах, що виражається в авторських 
позначках, традиціях виконання, 
стилістичних особливостях тощо. Якщо не 
слідувати цим правилам виникає «агресивна 
інтерпретація» [13], яка, з однієї сторони, 
вказує на творчу самостійність мислення 
виконавця, але, з іншої сторони, неприйнятна 

з огляду на необхідність прояву художньо-
творчої толерантності особистості до 
художнього твору.  

Оскільки, за нашим переконанням, 
художньо-творча толерантність не може бути 
нав’язана людині, а повинна стати 
індивідуальним надбанням кожного, гра 
може слугувати формою як прояву власної 
позиції, так і інструментом формування 
толерантних поглядів особистості у сфері 
мистецтва.  

Мета статті полягала в обґрунтуванні 

низки дидактичних ігор, які слугують 
ефективним методом формування художньо-
творчої толерантності у майбутніх учителів 
музичного мистецтва. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. У контексті проведення 
дисертаційного дослідження з метою 
формування художньо-творчої толерантності 
майбутніх учителів музичного мистецтва 
нами було розроблено низку дидактичних 
ігор. Зокрема, ми пропонуємо десять ігор, які 
включають у себе творчі проблемно-

пошукові завдання для розвитку 
мистецтвознавчого та музикознавчого 
кругозору студентів, креативності, навичок 
критичного мислення та сприяння 
методичній підготовці майбутніх учителів 
музичного мистецтва для їх практичної 
роботи з дітьми. Дидактичні ігри були 
розроблені та адаптовані для студентів на 
основі особистого досвіду автора статті у 
процесі вивчення креативних підходів до 
навчання музики [3; 5; 6; 7; 14].  

Перша гра «Озвучування картин» 

пропонується з метою створити студентам 
умови для розвитку креативності, надати 
поле для музичної творчості; навчити 
майбутніх учителів музичного мистецтва 

проводити аналогії між різними видами 
мистецтва (зокрема, музичне та 
образотворче), шукати взаємозв’язок між 
засобами художньої виразності. Роздатковий 
матеріал та обладнання: фортепіано, дитячі 
музичні інструменти, репродукції картин. 

Хід гри: Всіх студентів поділяють на дві 
групи. Кожній групі видається набір дитячих 

музичних інструментів. Викладач виводить 
на проектор репродукції картин художників 
різних стилів та жанрів, серед яких мають 
бути присутні роботи сучасних авторів. 
Завдання студентів полягає у створені 
музичного супроводу, який би найкраще 
підходив для даної картини. Спільна творча 
діяльність студентів носить імпровізаційний 
характер та не передбачає попередньої 
репетиційної роботи. Можна 
використовувати фортепіано та вокал для 
створення музичної партитури картини. 

Друга гра «Візуалізація музики» 
спрямована на формування у студентів 
навички читання нотного тексту музичних 
творів сучасних композиторів; шляхом 
отримання досвіду створення власних 
партитур студенти зможуть відчути та 
зрозуміти особливості побудови та 
відображення звучання сучасної музики. 
Роздатковий матеріал: папір, ручки, олівці, 
фломастери, маркери. 

Хід гри: Студентам пропонується 
прослухати фрагменти музичних творів 

різних жанрів, у тому числі і музику сучасних 
композиторів. Учасникам гри дається 
завдання під час прослуховування візуально 
зобразити партитуру твору за допомогою 
абстрактних орнаментів, ліній, геометричних 
фігур тощо. За бажанням, студенти можуть 
обирати різні кольори, що, на їх думку, 
найкраще передають зміст музики. Після 
виконання завдання викладач робить 
виставку робіт, де автори «партитур» 
відповідають на питання присутніх та 
пояснюють свої емоції та переданий 

художній задум. 
Третя гра «Етюд (Зіграй музику 

рухами)» покликана розвинути у студентів 
креативне мислення; навчити майбутніх 
учителів музичного мистецтва 
інтерпретувати художню ідею твору 
мистецтва різними способами та засобами, 
використовуючи набуті раніше знання із 
музично-теоретичних дисциплін; розвинути 
впевненість у самовираженні особистості 
через власну творчість. 

Хід гри: Кожному студенту по черзі 

дається завдання прослухати програмний 
музичний твір і представити його назву 
іншим учасникам гри лише за допомогою 
рухів. Характер рухів та зміст етюду має 
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відповідати характеру та змісту музики. 
Після того, як учасники вгадали, який твір 
показує студент, викладач дає усім 
прослухати музику. Після прослуховування 
відбувається рефлексія проведеної творчої 
роботи. 

Четверта гра «Захист і обвинувачення» 
має за мету сформувати у майбутніх учителів 

музичного мистецтва уміння формулювати та 
аргументувати власну точку зору, знаходити 
позитивні та негативні сторони з різних 
аспектів існування художніх явищ. 

Хід гри: Всіх студентів поділяють на дві 
групи. На обговорення виноситься один 
музичний твір сучасного композитора, який 
вони попередньо прослуховують у якісному 
виконанні (аудіо- або відеозапис). Одній 
групі студентів дається завдання надати 
критичну оцінку твору, вказати на слабкі 
сторони, проблеми інтерпретування чи 

естетичної  недосконалості. Інша група 
студентів повинна висвітлити позитивні 
сторони художнього втілення твору, 
переконати опонентів у його естетичній 
значимості, підкреслити майстерність 
композитора та імпровізатора тощо. Для 
зручності проведення диспутів, ми 
пропонуємо користуватися методом 
креативного мислення «Шість капелюхів 
мислення» [1; 8]. 

П’ята гра «Музика в словах» має 
сформувати у майбутніх учителів музичного 

мистецтва уміння аналізувати нотний текст за 
його семіотичними особливостями, формою, 
засобами виразності тощо, розвивати 
внутрішній слух та уміння читати ноти з 
листа, розвинути словниковий запас 
майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Хід гри: Усіх студентів поділяють на 
малі групи (3-4 особи) та дають завдання 
переглянути нотні партитури творів різних 
композиторів, серед яких мають бути і 
партитури сучасних авторів. Після 
візуального ознайомлення з текстом студенти 

мають охарактеризувати його за допомогою 
написання переліку прикметників, які б, на 
думку студентів, найкраще охарактеризували 
побачений нотний текст. Після виконання 
завдання, кожна група презентує свій список 
слів до кожного твору, а потім викладач 
ставить завдання прослухати ці твори. 
Наприкінці вправи всі студенти вибирають 
список слів, який найповніше розкриває 
характер почутої музики. 

«Музична подорож» - шоста гра, мета 
якої полягає у створенні умов для 

формування у студентів образного мислення, 
уміння сконцентруватися на деталях та 
досягати творчого задуму у визначених 
межах, користуючись обмеженою кількістю 

засобів виразності. Це допоможе майбутнім 
учителям музичного мистецтва краще 
розуміти значення деталей у творах сучасних 
авторів. 

Хід гри: Всіх студентів поділяють на 
малі групи (3-4 особи). Кожна група методом 
випадкового вибору отримує завдання 
придумати і презентувати історію на різну 

тематику (наприклад, «Подорож до 
Амазонки», «У зоопарку», «У бібліотеці» 
тощо), використовуючи для цього лише чітко 
визначені засоби – лише звуки, лише 
предмети трикутної форми, лише предмети 
червоного кольору тощо. Кожна група може 
вибрати форму презентації за власним 
бажанням (інсценування, написання есе, 
створення малюнка тощо). 

Метою сьомої гри «Мій музичний 
інструмент» є формування у студентів 
уміння творчо виходити із проблемних 

ситуацій; навчити працювати у команді та 
об’єднуватися задля досягнення творчого 
результату. Роздатковий матеріал: природні 
матеріали (каміння, листя, каштани, дерев’яні 
палички, зерно тощо), пластикові коробочки, 
пляшки, кришки, дріт, папір, пакети, олівці, 
резинки тощо. 

Хід гри: Всіх студентів поділяють на 
групи (4-5 особи). На столі викладач 
розкладає різні предмети і потім усім 
учасникам гри пропонується вибрати один 
будь-який предмет. Коли всі визначилися з 

вибором та повернулися на свої місця, 
викладач дає завдання – кожна група 
студентів має створити та презентувати 
аудиторії свій музичний інструмент, 
використовуючи всі предмети, які наявні 
всередині групи. 

Восьма гра «Ерудит» актуалізує знання 
студентів із культурології та історії 
мистецтва (історії музики); розширює 
кругозір майбутніх учителів музичного 
мистецтва; навчає їх робити паралелі  із 
культурними феноменами минулого і 

сучасності та їх відображення у мистецтві. 
Хід гри: Всіх студентів поділяють на 

малі групи (3-4 особи). Кожній групі дається 
завдання за короткий проміжок часу (3 
хвилини) згадати якомога більше творів 
однієї тематики. Перелік усіх тем на вибір 
студентів наводиться на дошці (наприклад, 
«Древньогрецькі міфи», «Казки», «Україна», 
«Тварини», «Нерозділене кохання» тощо). 
Виграє та команда, яка назве найбільшу 
кількість творів. 

Гра «Три слова» повинна слугувати 

розвитку у майбутніх учителів музичного 
мистецтва уміння стисло формулювати свою 
думку, аналізувати художній задум 
композитора та вербально інтерпретувати 
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його. 
Хід гри: Студентам дається завдання 

уважно прослухати фрагмент музичного 
твору та після прослуховування передати 
основний зміст почутого, який, на їх думку, 
композитор заклав у твір. Важливим 
елементом гри є те, що описати художню 
ідею твору потрібно за допомогою трьох слів 

– іменника, дієслова та прикметника. 
Завдання виконується та презентується 
індивідуально кожним учасником. 

Остання десята гра «Критичне есе» має 
за мету розвинути у студентів уміння давати 
неупереджену оцінку художньому 
(музичному) твору, презентувати свою точку 
зору та відстоювати її; навчити сприймати 
критику власних художніх вподобань та 
знаходити «естетичний компроміс». 

Хід гри: Перед початком вправи, 
викладач просить студентів написати на 

аркуші паперу свою улюблену музичну 
композицію (інструментальний чи вокальний 
твір), вказавши автора та назву твору. 
Записки збирають в одному місці, 
перемішують та кожен вибирає записку для 
себе. Після цього студентам дається завдання 
написати есе, в якому потрібно 
охарактеризувати твір, який зазначено на 
аркуші, не називаючи сам твір. Кожне 
речення в есе має починатися за однією 
схемою: «Це сучасний/класичний … твір»; 
«Цей твір про…»; «Він (описати характер 

твору)…»; «Його найчастіше виконують…»; 
«Кожного разу, коли я чую цей твір, я…»; 
«Цінність твору полягає у…»; «Однак, на 
мою думку, він…»; «Отже, цей твір…». 
Після написання есе кожен зачитує його і всі 
студенти намагаються назвати, про який твір 
йде мова і наскільки опис відповідає основній 
ідеї твору. В кінці, той, чий це улюблений 
твір і хто написав його назву у записці, 
визначає, рецензія на твір була дана повна, чи 
якісь художні сторони залишилися без уваги. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Отже, розроблені нами 
десять дидактичних ігор спрямовані на 
формування у студентів художньо-творчої 
толерантності через: 1) творчий аналіз та 
інтерпретацію художнього образу творів 
класичного та сучасного мистецтва; 2) 
створення власного художнього продукту у 
контексті поставлених умов; 3) розвиток 
мистецтвознавчої та культурологічної 
ерудиції та кругозору; 4) створення зв’язків 
між різними видами мистецтв; 5) формування 
слухацького та виконавського досвіду; 6) 

сприйняття інтерпретації творів іншими 
студентами, їх аналізу, обговорення, 
обґрунтованої критики; 7) поєднання 
елементів індивідуальної та групової роботи. 

Описані у даній статті ігри розраховані 
на студентів, які вже мали досвід музично-
виконавської діяльності, знайомі з історією 
музики, мистецтвознавчою та музикознавчою 
термінологією, мають слухацький досвід. У 
подальшому, ми плануємо доопрацювати 
існуючі ігри; розробити нові, які були б 
цікавими студентам з різним рівнем 

підготовки; адаптувати (розробити) низку 
ігор для використання їх майбутніми 
учителями музичного мистецтва у своїй 
роботі саме зі школярами. 
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ПОДІК Іванна Іванівна. СТУДЕНТИ Z: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

В статті описуються особливості сучасних студентів з точки зору Теорії поколінь. Такий підхід 

дозволить краще зрозуміти потреби сучасного студентства, мінімізувати ціннісні протиріччя між 

викладачами та студентами, оптимізувати навчальний процес. 

Ключові слова: теорія поколінь, цінності покоління Z, освітні системи, перспективи освіти. 

ПОДИК Иванна Ивановна. СТУДЕНТЫ Z: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

В статье описываются особенности современных студентов с точки зрения Теории поколений. Такой 

подход позволит лучше понять потребности современного студенчества, минимизировать ценностные 

противоречия между преподавателями и студентами, оптимизировать учебный процесс. 

Ключевые слова: теория поколений; ценности поколения Z, образовательные системы, перспективы 

образования. 

PODIK Ivanna Ivanivna. STUDENTS Z: SPECIFICS AND PROSPECTS 

In this article the features of modern students are described from the point of view of Generations Theory. It is 

found that teaching process of XXI century is characterized not only by the implementation of new methods of teaching 

but also by the new requirements from students. The modern youth has a series of positive and negative characteristics 

in comparison with previous generations. Positive student’s features Z include multitasking, responsibility, curiosity, 

willing to work and the ability to accumulate a big amount of knowledge. At the same time the negative traits include 

the deterioration of both attention and memory, “clipped” thinking, disrespect, impatience, egocentrism, social 

autisation. These features influence the organization of studying process and cause the necessity of developing new 

methods and teaching methodology in universities. Pedagogues, in particular, must have a high tempo of knowledge 

renovation, freely operate with informational resources and teaching technologies, taking into account the 

physiological and psychological features of modern students. This will allow the successful performance of the 

pedagogical influence for resolving of educational tasks, starting with mastering the classical knowledge, basic truths, 

human values, the transition to a student’s orientation on the ability to navigate in their chosen profession and 

determine its actual problems. The interaction of teachers and students that is built considering the psychological 

characteristics of generations will allow us to understand the necessities of the modern students better, minimize the 

value contradictions between teachers and students and optimize the teaching process.  

Keywords: theory of generations, values of generation Z, education system, education prospects.  

 

СОБОЛЬ Наталія Віталіївна. ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР У ПРОЦЕСІ 

ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА 

У статті представлено досвід автора у розробці методичного матеріалу для формування художньо-

творчої толерантності майбутніх учителів музичного мистецтва. Зокрема, підкреслюється важлива роль 

використання дидактичних ігор у процесі формування окресленого феномену. Наведено опис десяти 

дидактичних ігор, серед яких «Озвучування картин», «Візуалізація музики», «Етюд (Зіграй музику рухами)», 

«Захист і обвинувачення», «Музика в словах», «Музична подорож», «Мій музичний інструмент», «Ерудит», 

«Три слова», «Критичне есе».  

Ключові слова: художньо-творча толерантність, дидактична гра, креативність, майбутній вчитель 

музичного мистецтва. 

СОБОЛЬ Наталия Витальевна. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В статье представлен опыт автора в разработке методического материала для формирования 

художественно-творческой толерантности будущих учителей музыкального искусства. В частности, 

подчеркивается важная роль использования дидактических игр в процессе формирования названного 

феномена. Описано десять дидактических игр, среди которых «Озвучивание картин», «Визуализация 

музыки», «Этюд (Сыграй музыку движениями)», «Защита и обвинение», «Музыка в словах», «Музыкальное 

путешествие», «Мой музыкальный инструмент», «Эрудит», «Три слова», «Критическое эссе».  

Ключевые слова: художественно-творческая толерантность, дидактическая игра, креативность, 

будущий учитель музыкального искусства. 

SOBOL Natalia Vitaliivna. USAGE OF DIDACTIC GAMES DURING THE PROCESS OF FUTURE 

MUSIC TEACHERS’ ARTISTIC TOLERANCE FORMATION 

In consideration of the rapid globalization processes in the world, the future music teacher, who will work with 

the new generation of children and young people, ought to be flexible in the creative way and tolerant. We mean the 

tolerance in communication among people, or in daily teaching activities as well as in the artistic context. This is 

especially important for the interpretation and perception of works of modern art, its comparison with classical works, 

during the formation of skills of critical thinking and individual aesthetic taste of a person. Therefore, we define the 

artistic tolerance of future music teachers as their important personal and professional quality. It means that the 

person with artistic tolerance is interested in the awareness with various artistic phenomena (e.g., music pieces, fine 
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arts, applied arts, cinema and theater, literature, etc.); he would like to open the new knowledge and analyzing 

experience about the works of art; to find out the new authors and their fans. This person shows respect and 

unprejudice to aesthetic flavors of other people. Through the well-grounded critique, artistic tolerated person can 

compare the artistic phenomena on the basics of his own experience and knowledge. 

In the current paper, we develop ten didactic games that consists of artistic problem-based methods for achieving 

the artistic and musicological views, assignments for developing students’ creativity and critical thinking. In addition, 

these games should promote the future music teachers’ methodological background for their pedagogical practices 

with pupils at schools. Hence we proposed such games as «The Sounds of Paintings», «The Visualization of Music», 

«The Etude (Play Music with the Motion)», «Defense and Prosecution», «Music in the Words», «Musical Travel», «My 

Musical Instrument», «The Erudite», «Three Words», «The Critical Essay».  During the accomplish those didactic 

games the author used the approaches of creative music education, especially the Carl Orff methods. 

Thus, our didactic games are aimed to farmate the artistic tolerance of future music teachers through: 1) 

creative analysis and interpretation of the artistic images of classical and modern music pieces; 2) creation of own 

artistic product in the context of the games’ conditions; 3) development of students’ artistic and culturological 

erudition; 4) establishment of connection among different arts; 5) formation of listening and performing experience of 

students; 6) perception, analysis and discussion of other students’ interpretations; 7) combination of students’ 

individual and group work. 

Key words: artistic tolerance; didactic games; creativity; future music teacher. 

 

ТАМОЖСЬКА Ірина Володимирівна. РОЛЬ ПРИВАТ-ДОЦЕНТУРИ В НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОРОБКУ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПЕРІОД 1901 -1917 РР. (З ДОСВІДУ 

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ) 

У статті висвітлено досвід науково-педагогічної діяльності приват-доцентів Харківського 

університету на медичному факультеті в період 1900 – 1917 рр. Встановлено, що основним джерелом 

заповнення вакансій став інститут приват-доцентури. Акцентовано увагу на зростанні ролі приват-

доцентських кадрів в науково-педагогічному доробку університету. Підкреслено, що приват-доценти надали 

неабиякий інформаційно-науковий імпульс навчальному процесу медичного факультету. З’ясовано, що приват-

доценти мали здатність до продуманої критичності, про що свідчать пробні лекції та наукові праці. 

Зазначено, що вони стали авторами й ініціаторами нових курсів і спецкурсів, тим самим унеможлививши 

застійні явища тривалого характеру в значною мірою консервативному професорському середовищі.  

Ключові слова: Харківський університет, медичний факультет, науково-педагогічний доробок, приват-

доценти. 

ТАМОЖСКАЯ Ирина Владимировна. РОЛЬ ПРИВАТ-ДОЦЕНТУРЫ В НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАРАБОТКЕ ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ПЕРИОД 1901 -1917 ГГ. (ИЗ 

ОПЫТА МЕДИЦЫНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА) 

В статье отражен опыт научно педагогической деятельности приват-доцентов Харьковского 

университета на медицинском факультете в период 1900 – 1917 гг. Установлено, что основным источником 

заполнения вакансий стал институт приват-доцентуры. Акцентировано внимание на росте роли кадров 

приват-доцентов в научно педагогической наработке университета. Подчеркнуто, что приват-доценты 

предоставили незаурядный информационно-научный импульс учебному процессу медицинского факультета. 

Выяснено, что приват-доценты имели способность к продуманной критичности, о чем свидетельствуют 

пробные лекции и научные труды. Отмечено, что они стали авторами и инициаторами новых курсов и 

спецкурсов, тем самым сделав невозможными застойные явления длительного характера в значительной 

мере консервативной профессорской среде. 

Ключевые слова: Харьковский университет, медицинский факультет, научно-педагогическая 

наработка, приват-доценты. 

TAMOZHSKA Iryna Volodymyrivna. PRIVAT-DOСENTS ROLE IN SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL 

HERITAGE AT THE KHARKIV UNIVERSITY DURING 1901 - 1917. (FROM EXPERIENCE OF MEDICAL 

FACULTY) 

One of the necessary requirements to develop the national education is the ability to define the factors of modern 

changes in the past, as much as possible to use the best historical and pedagogical achievements and also to prevent 

the made mistakes revision. Presentation of introduction process into the university life of a private –docents system 

will allow to make a conclusion about this institute viability. It is necessary to consider  the modern realities as well as 

in updating the faculty academic staff. 

During the scientific research the general scientific (historical and geographical analysis, synthesis, abstraction, 

generalization, comparison) and historical-logical methods were used. 

The aim of an article is an experience presentation of scientific and pedagogical activity of private-docents at the 

Kharkiv University at medical faculty during 1902 - 1917. 

In the article the experience of scientific and pedagogical activity of private-docents is reflected at the Kharkiv 

University at a medical faculty during 1900 - 1917. It is established that the main source of filling vacancies is private-


