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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ 
ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ СИНЕСТЕЗІЙНОСТІ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
НА ІНТЕГРОВАНИХ УРОКАХ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Статтю присвячено аналізу та  розкриттю методологічної сутності поняття «педагогічні 
умови», виявленню педагогічних умов, які впливають на процес розвитку художньо-творчої сине-
стезійності молодших школярів та  розкривають особливості їхньої художньо-творчої сине-
стезійності і креативного потенціалу на інтегрованих уроках музичного мистецтва, що сприяє 
свідомій орієнтації в системі художніх цінностей.
Ключові слова: педагогічні умови, синестезія, синестезійність, молодші школярі, інтегровані 
уроки музичного мистецтва.

Рахманова О.К.
Педагогические условия развития художественно-творческой синестезийности 
младших школьников на интегрированных уроках музыкального искусства
Статья посвящена анализу и  раскрытию методологической сущности понятия «педагоги-
ческие условия», выявлению педагогических условий, влияющих на  процесс развития художе-
ственно-творческой синестезийности младших школьников и  раскрывающих особенности их 
художественно-творческой синестезийности и креативного потенциала на интегрированных 
уроках музыкального искусства, что способствует сознательной ориентации в системе худо-
жественных ценностей.
Ключевые слова: педагогические условия, синестезия, синестезийность, младшие школьники, 
интегрированные уроки музыкального искусства.

Rakhmanova O.K.
Pedagogical conditions of artistic and creative synesthesia of junior students 
at integrated music lessons
The methodological concept of “pedagogical conditions” is analysed and its essence is disclosed. Special 
attention is given to the modern interpretation of this concept and its meaning in modern science is examined 
in details. The article is dedicated to the revealing the pedagogical conditions that influence the process 
of development of junior students’ artistic and creative synesthesia. Careful attention is paid to the author’s 
point of view on the definition of the concept of “pedagogical conditions” as well as to the additions which 
should be included to the definition taking into account the modern tendency to technology and science 
development. These pedagogical conditions disclose specifics of the artistic and creative synesthesia and 
creative potential of  junior pupils at  the  integrated music lessons, which contributes to  their deliberate 
orientation in the system of art values. The author defines a complex of the pedagogical conditions that 
symbolically can be divided into three groups: 1) creating emotionally-creative environment that stimulates 
development of junior students’ artistic and creative synesthesia during the process of listening to musical 
composition; 2) dialogical interaction between the teacher and student in the process of  junior students’ 
artistic activity; 3) implementation of the individual differentiation in the development of junior students’ 
artistic and creative synesthesia at the integrated music lessons, which considers individual characteristics 
of creative potential and creative abilities of  junior students and setting the differentiated creative tasks 
in this way.
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Вступ. На сучасному етапі мисте-
цтво розвивається під впливом 
соціокультурних реалій інфор-

маційного суспільства, що формується в  умовах 
глобалізації: науково-технічної революції, екс-
пансії масової культури, масштабної ескалації ме-
дійних форм, процесів віртуалізації суспільства 
і  культури. Основною тенденцією є втілен-
ня синестезійних ідей в  синтезованих художніх 
об’єктах, заснованих на  пріоритеті візуальності, 
що обумовлює весь комплекс виражальних засо-
бів. Найважливішу роль у цьому процесі відіграє 
розвиток художньо-творчої синестезійності, що 
обумовлюється обґрунтуванням та  реаліза цією 
певних педагогічних умов.

Огляд літератури, концептуальних рамок, 
гіпотез тощо. У науковій літературі зустрічаються 
різні визначення поняття «педагогічні умови». 
Пропонуємо розглянути деякі з них. Отже, педа-
гогічні умови — це: 

1) сукупність об’єктивних можливостей 
змісту, форм, методів і матеріально-просторового 
середовища, спрямованих на  вирішення постав-
лених задач (А.Я. Найн); 

2) сукупність взаємопов’язаних і  вза-
ємозумовлених обставин процесу діяльності 
(В.І. Андрєєв, С.І. Ожегов); 

3) єдність суб’єктивного й  об’єктивного, 
внутрішнього і  зовнішнього, сутності та  явища 
(В.І. Андрєєв);

4) правила, що забезпечують нормальне про-
тікання діяльності (С.Н. Брунова).

В.  Радкіна зауважує, що процес художньо-
творчої синестезійності молодших школярів 
на  інтегрованих уроках музичного мистецтва 
буде більш ефективним, якщо його підготовка 
здійснюватиметься за  таких педагогічних умов: 
інтеграції естетичних знань у  сфері профе-
сійно-педагогічної діяльності (включення учнів 
в  активне, самостійне оцінювання творів мисте-
цтва на умовах усвідомлення художнього образу); 
набуття власного досвіду створення художнього 
образу в  художньо-естетичній діяльності через 
усвідомлення естетичної картини світу [4, 96]. 

Л.  Гончаренко досліджує умови розвитку 
художньо-творчої синестезійності засобами 
сучасної інструментальної музики. На  її думку, 
цей процес стане ефективним у разі дотри-
мання таких умов: систематичного використання 
у  навчально-виховному процесі навчальних 
закладів широкого кола високоякісної музич-
ної інформації різних видів і  жанрів, зокрема 
інструментальної музики академічного спря-
мування; надання розвитку естетичного сприй-
няття молодших школярів засобами сучасної 

інструментальної музики цілісного, діалогічного, 
дієво-творчого й  професійного характеру; забез-
печення особистісної позиції школярів в  актах 
сприйняття, усвідомлення і трансляції цінностей 
сучасної інструментальної, зокрема фортепіанної, 
музики; збагачення змісту, форм і  методів акти-
візації естетично-виховної та  художньо-творчої 
роботи з  учнями в  галузі сучасної академічної 
інструментальної музики [2, 64].

Ґрунтовний підхід до процесу виділення умов 
формування естетичних ідеалів учнів демонструє 
Г.  Падалка. Вона стверджує, що результатив-
ність процесу залежатиме від  дотримання таких 
умов: впровадження ціннісно-діяльнісного під-
ходу в систему естетичного світогляду школярів, 
залучення учнів до естетичної оцінної діяльності; 
послідовного збереження при цьому індивідуаль-
ного різноманіття художніх переваг молодших 
школярів; досягнення взаємозв’язку між  форму-
ванням естетичних ідеалів і  смаків і  становлен-
ням педагогічної свідомості; забезпечення регу-
ляційної функції синестезії в процесі навчальної 
та виховної діяльності й організації дозвілля шко-
лярів засобами мистецтва; послідовної орієнтації 
навчання на  актуальні форми художньої куль-
тури [5, 77]. 

Методологія дослідження базується на  пси-
хологічних, музикознавчих, педагогічних теоріях 
синестезії та  використання її в  музично-педаго-
гічній практиці; педагогічних концепціях та ідеях 
щодо реалізації виховного впливу музичного 
мистецтва на  розвиток художньо-творчої сине-
стезійності молодших школярів. Для розв’язання 
поставлених завдань застосовувалися такі 
методи: спостереження, моделювання, анало-
гії, порівняння, анкетування, експертних оцінок, 
«музичне малювання» та  музикознавчий аналіз 
синестезійної природи музичних творів.

Результати дослідження та  обговорення. 
У  ході дослідження нам видалися ефективними 
умови, визначені В.  Софіщенко, а  саме: роз-
криття змісту художньо-естетичних цінностей, 
їх поетапне освоєння та  використання естетико-
виховних можливостей навчальної, виховної 
та культуротворчої діяльності. Кожна з цих умов 
відображає специфіку розвитку того чи іншого 
компонента художньо-творчої синестезійності. 
Розглядаючи специфіку розвитку естетичного 
сприйняття та процес формування його у молод-
ших школярів на  інтегрованих уроках музич-
ного мистецтва, спираючись при цьому на  ана-
ліз на укової літератури з  педагогіки, психології, 
філософії, припускаємо, що досягти ефективності 
процесу розвитку художньо-творчої синестезій-
ності можна за наявності таких умов: 
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— професійної естетичної спрямованості 
учнів на  розвиток естетичного світогляду 
та  забезпечення рефлексивного управління цим 
процесом; 

— реалізації змісту естетичної підготовки 
молодших школярів у  навчально-виховній ауди-
торній та позааудиторній діяльності; 

— застосування естетичного «занурення» 
під час вивчення предметів гуманітарного циклу.

Педагогічне забезпечення процесу розвитку 
художньо-творчої синестезійності засобами 
музичного мистецтва  — це один з  важливих 
напрямів соціокультурної діяльності школи, сім’ї, 
закладів культури, які повинні сприяти активному 
залученню учнів до світу прекрасного в дійсності 
та  мистецтві; це вияв професійної майстерності 
вчителів, які зобов’язані стимулювати естетичну 
активність школярів, розвивати їхні естетичні 
почуття, мислення, художній світогляд; це освіт-
ньо-виховна система, спрямована на  послідовне 
вирішення ціннісно-орієнтаційних, інформацій-
них, методичних та  організаційних питань само-
регуляції духовно-практичного зв’язку учнів 
з прекрасним в дійсності та мистецтві.

Для розвитку художньо-творчої синестезій-
ності молодших школярів на інтегрованих уроках 
музичного мистецтва важливо працювати у таких 
напрямах:

— визначення проблеми розвитку худож-
ньо-творчої синестезійності молодших школярів 
у процесі вивчення музичного мистецтва як пріо-
ритетної у навчально-виховній діяльності загаль-
ноосвітньої школи;

— координація естетико-виховного впливу 
школи, сім’ї, установ культури в процесі розвитку 
художньо-творчої синестезійності учнів;

— розробка та  впровадження на  практиці 
комплексної програми розвитку художньо-твор-
чої синестезійності молодших школярів засобами 
музичного та інших видів мистецтва;

— використання у навчально-виховній роботі 
різних джерел та  засобів інформації з  метою 

розвитку художньо-творчої синестезійності 
молодших школярів;

— стимулювання естетичної активності 
молодших школярів засобами музичного, теа-
трального мистецтва в  навчальній та  виховній 
роботі;

— використання в  процесі розвитку худож-
ньо-творчої синестезійності молодших школярів 
традиційних та  інноваційних форм та  методів 
роботи.

Вказані напрямки роботи успішно реалізову-
вались за допомогою комплексу педагогічних умов, 
які умовно можна об’єднати у чотири групи:

1) створення емоційно-естетичного середо-
вища, яке стимулює художньо-творчу синесте-
зійність молодших школярів у  процесі слухання 
музичного твору; 

2) застосування проблемно-пошукових ситу-
ацій, що зумовлюють початок художньо-образ-
ного мислення, мотивації та  потреби молодших 
школярів до самовираження;

3) стимулювання активної позиції та  ініціа-
тивного пошуку молодшого школяра у  пізнанні 
різних видів мистецтва шляхом інтеграції творів 
мистецтва;

4) комбінування колективних, групових 
та  індивідуальних форм освітньої діяльності 
молодших школярів.

Висновки та  перспективи подальших дослі-
джень. Розвиток художньо-творчої синестезій-
ності молодших школярів базується на  педаго-
гічних принципах як узагальненій системі вимог, 
що охоплюють всі аспекти освітнього процесу. 
Художньо-творча синестезійність є вагомим 
компонентом художнього сприйняття та  розви-
вається при сприйманні, розумінні, асоціюванні 
мистецького твору.

Варто зазначити, що розвиток художньо-твор-
чої синестезійності молодших школярів забез-
печують окреслені педагогічні умови у процесі їх 
цілісного, органічного взаємозв’язку, взаємодо-
повнення та взаємопроникнення.
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