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Анотація. Стаття присвячена проблемі професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до навчання і виховання молодшого 

школяра засобами дитячого телебачення і кіно. Автором публікації  розкрито 

потенційні можливості дитячого телебачення та кіномистецтва у навчально-

виховному процесі початкової школи. Запропоновано авторські ідеї проведення 

лекційно-семінарських занять, завдань для самостійної,  практичної та 

індивідуально-дослідної роботи студентів з метою їх мистецької підготовки. 

Ключові слова: підготовка майбутнього вчителя, дитяче телебачення, 

кіно, вимоги до відбору фільмів для перегляду в навчально-виховному процесі, 

шляхи та форми виховання молодших школярів засобами мистецтва кіно в 

позаурочній діяльності. 

Abstract.The article deals with the problem of training future teachers of 

elementary school to the training and education of primary school children by means 

of children's television and film. The author of the publication reveals the potential of 

children's television and cinema in the educational process of elementary school. The 



author of the idea of lectures and seminars, tasks for independent, practical and 

individual research students for their artistic training. 

Keywords: training future teachers and children's television, film, requirements 

for the selection of movies to watch in the educational process, ways and forms of 

education of primary school children through art cinema after school activities. 

Вступ. Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 рік» (№ 344/2013) покладено зобов’язання 

посилити  вплив мистецтва на виховання і розвиток дітей та молоді. До того ж, 

державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів передбачають 

забезпечення молодших школярів уявленнями про види та мову синтетичних 

мистецтв.  

Однак, здійснюючи аналіз останніх подій, нами помічено, що професійну 

підготовку майбутніх фахівців до навчання учнів музичному та образотворчому 

мистецтвам, як правило, в педагогічних університетах та коледжах було 

здійснено належним чином, та поза увагою залишається теоретико-методична 

підготовка студентів до навчання і виховання засобами кіномистецтва.  

Короткий огляд публікацій з теми. Аналіз наукової літератури виявив 

значний доробок, як молодих, так і досвідчених науковців. Так, наприклад, 

В.Архіпцева, Д. Жукова, В. Костилєва, О. Косюк, Т. Корнєєва у своїх статтях 

пишуть про телебачення і дітей в умовах інформаційної доби, про проблеми та 

можливості телебачення для дітей; В. Зайцев визначає роль телебачення у 

сімейному вихованні; Т. Полякова продовжує аналіз передач для дітей та 

юнацтва на регіональному телебаченні; О. Хмельницька досліджує вплив 

екранної агресії у підлітковому середовищі; О. Бойко, Е. Огар, О. Лаврик 

занепокоєні можливістю деструктивного впливу телебачення на дитину-

глядача; А. Маченін досліджує освітньо-виховні можливості сучасного 

телебачення; А. Зайцева, А. Камінська, І. Климович, Н. Матвєєва, К. Покляцька, 

Л. Романова розглядають морально-виховні можливості телебачення, а також 

його вплив на ціннісні орієнтації дитячої аудиторії, Ю. Єлісовенко пише про 

реалії та перспективи дитячого телебачення в Україні, Н. Данькова, М. Дорош, 



А. Кокотюха спостерігають за розвитком телебачення для дитячої аудиторії в 

Україні тощо [3].   

Мета публікації  полягає в обґрунтуванні концептуальних основ 

підготовки майбутнього вчителя до навчання і виховання молодшого школяра 

засобами дитячого телебачення і кіно. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Роль телебачення у суспільстві 

загалом, а кіномистецтва зокрема, визнано як провідну серед засобів масової 

комунікації. Вони можуть навчати й ознайомлювати та, навіть, надихати, якщо 

їх відповідно використовувати. Згідно зі справедливим судженням відомого 

українського естетика і культуролога С.Безклубенка, «телебачення, як масовий 

вид мистецтва й засіб відображення, осмислення та дослідження соціальної 

дійсності, потужний канал масової комунікації, спрямований на молодіжну 

аудиторію, є потужною об’єктивацією сучасних культурно-інформаційних 

технологій» [1, с.213].   

Однак,  відчутним на сьогодні є брак високоякісних дитячих кінофільмів. 

В умовах фактичної відсутності фахівців-сценаристів та режисерів-

постановників єдиним виробником дитячих телевізійних програм залишається 

держава. Її ж нинішні фахові й фінансові можливості не дозволяють належним 

чином забезпечити молоду генерацію українців цікавими за змістом і формою 

телевізійними програмами. А зміст українського дитячого телебачення має 

ґрунтуватися на принципах соціального і морального захисту та творчого 

розвитку особистості дитини. Тому й дитяче телебачення повинно бути, 

насамперед, розвиваючим, а його потенціал – підпорядкованим досягненню 

взаємозалежних цілей – формуванню дитини як особистості та її успішній 

соціалізації. У процесі розбудови українського дитячого телебачення на 

державному рівні варто наполегливо турбуватися про розширення обсягів 

телеефіру для дитячо-юнацьких передач, їх належний морально-естетичний 

рівень.  

Поясненням цьому, на думку Н.Темех, є те, що «для більшості дітей нині 

телебачення стає чи не головним вихователем. По-перше, це обумовлено тим, 



що батьки нерідко не мають можливості приділити увагу дітям, а школа взагалі  

не вважає виховання дітей своїм обов’язком. По-друге, це спричинено 

властивостями самого телебачення, а саме тим, що воно дає нову інформацію в 

цікавій, яскравій формі, яка сприймається без будь-яких зусиль та попередньої 

підготовки і в зручний для глядача час» [5, с.34].  

Вважаємо, дитячі телепередачі повинні демонструвати розважально-

виховні програми; пізнавально-навчальні; пізнавально-освітні; розважальні.  

Так, розважально-виховні програми мають бути спрямовані на 

соціалізацію, демонстрацію моделей поведінки, встановлення чітких меж 

«добре»/ «погано». Пізнавально-навчальні – більшою мірою мають спонукати 

дитину до набуття нових знань та умінь, пізнання світу навколо себе, 

розширення кругозору. Пізнавально-освітні – у функціональному плані дещо 

дублюють пізнавально-навчальні програми, однак, відмінність полягає в тому, 

що вони дають більш загальні теоретичні уявлення, пропонують поглянути 

ширше чи глибше, тоді, як пізнавально-навчальні наголошують на практичних 

навичках. Розважальні програми мають на меті сприяти відпочинку та насолоді 

від перегляду.  

У контексті підготовки майбутнього вчителя до навчання і виховання 

молодшого школяра засобом дитячого телебачення  пропонуємо студентам 

здійснити контент-аналіз програм дитячого телеканалу «Піксель».  

Таблиця 1. 

Контент-аналіз програм дитячого телеканалу «Піксель» 

Назва Опис Функціональне 
спрямування 

ТіВі 
Абетка 

Навчальний телепродукт для 
наймолодших глядачів, у якому ведуча 
разом із дітками-помічниками запрошують 
глядача вивчати українські літери та 
слова. 
Виробництво: Україна, телеканал 
«Піксель». 

Навчає українським 
літерам та словам. 

  



 На семінарському занятті студенти напряму підготовки «Початкова 

освіта» аналізують вплив сучасного телебачення на формування духовно-

моральних цінностей особистості дитини молодшого шкільного віку [2, с.79]. 

 Крім того, стрімкий розвиток телебачення дещо «потіснив» інші класичні 

види мистецтва в плані «глядацької потреби». Активне використання 

кіномистецтва сьогодні є об'єктивною вимогою часу, а також органічно та 

продуктивно входить в українську школу третього тисячоліття.  Активізація 

науково-технічного прогресу, який впливає на сучасних дітей, створюючи 

ситуацію комп'ютерної гіпертрофії, потребує розроблення системи «контрдій», 

що компенсуватимуть «почуттєвий дисбаланс», негативні симптоми якого 

стають все загрозливішими. 

Так, введення компонента «Кіномистецтво» у програму «Мистецтво» 

зумовлено потребами часу і вимагає формування і виховання всебічно 

розвиненої особистості. Під впливом кіномистецтва в особистості розвивається 

зорово-слухове сприйняття, здатність динамічного сприймання зображеної на 

екрані художньої інформації. Наочність подій, які розгортаються перед 

школярем-глядачем у часі й просторі є максимально наближеними до 

«справжнього життя», можливість спостерігати вчинки героїв, ідентифікуючи 

себе з ними, – усе це активно формує емоційну сферу особистості, її ціннісно-

вибіркове ставлення до життя.  

Кіно як і театр, як і література, несе аудиторії інформацію самого 

широкого плану: історичну, моральну, психологічну, соціальну, економічну, 

наукову, але порівняно з іншими видами мистецтв відображає дійсність із 

найбільшою реалістичністю і наочністю. Кіно є найбільш точною копією 

дійсності, фотографічно точного зображення на екрані, сприймається як 

фрагмент самого життя. Однак, місце, яке посідає кіно в сфері дозвілля 

сучасного школяра, вимагає посилення педагогічного керування й спрямування 

виховного процесу. Жанровий діапазон фільмів, до яких мають залучатися 

школярі, досить великий. З цього приводу пропонуємо наступні вимоги до 

відбору фільмів для перегляду в навчально-виховному процесі: 



 відбір матеріалу для переглядів повинен здійснюватися на засадах його 

високих художніх якостей; 

 відповідати обов'язковому врахуванню індивідуальних та вікових запитів 

школярів; 

 спрямований на інтерес школярів молодшого шкільного віку; 

 сприяти пізнанню творів національного та зарубіжного мистецтва; 

 без сцен жорстокості та агресивних нахилів;  

 активно залучати пригодницькі кінострічки та кінофантастику, які 

містять у собі значні можливості виховного спрямування  за умов правильної 

організації.  

Нажаль, використання в процесі кіновиховання дітей такого кіножанру як 

фільм жахів і його модифікації – фільм-катастрофа або трилер, зумовлюється 

зростанням інтересу до нього, що не можливо ігнорувати. Однак, використання 

даного жанру має спиратися на створення проблемних ситуацій його 

сприймання, організацію дискусій із розглядом особливостей виражальних 

засобів. 

Програма інтегрованого курсу «Мистецтво» вміщує орієнтовні списки 

кінофільмів і мультфільмів, фрагменти яких бажано включати в урок там, де 

для цього є бодай мінімальні можливості (відеомагнітофон). Якщо ж їх немає, 

Л.М.Масол рекомендує інші способи, серед яких: проведення кіноуроку у 

відеозалі чи кінотеатрі (планується з урахуванням соціокультурних 

можливостей конкретної школи); використання найдоступнішого засобу — 

телебачення (попередньо спланувати перегляд учнями фільмів у домашніх 

умовах, потім провести обговорення в класі) [4, с.100].  

З метою реалізації потенційних можливостей кіно, рекомендуємо загальні 

методичні поради щодо організації сприйняття екранних мистецтв і 

проведення вступної бесіди на уроках.  

 Ефективність перегляду залежить від продуманої підготовки учнів до 

процесу сприйняття. Вона складається з технічної підготовки (перевірки 

техніки, розташування апаратури та глядачів, відповідне освітлення) та 



інформативної підготовки учнів (попереднього ознайомлення з об'єктом 

сприйняття, інформацією про авторів і виконавців). 

 Духовно-естетичному резонансу сприйняття екранних творів сприятиме 

загальна атмосфера та емоційний тон вступної бесіди вчителя, яка не повинна 

бути занадто довгою. Так, одне з правил вступної бесіди полягає в тому, щоб 

спрямовувати увагу учнів не лише на те, «про що» вони довідаються під час 

перегляду, а і «як, яким чином» це зроблено, тобто на специфіку образної мови 

зразка екранного мистецтва у порівнянні з іншими видами мистецтв.  

 Правило-афоризм: «Кіноурок – це урок, де вчитель грає роль актора 

німого кіно», адже під час і після перегляду фільму він має утримуватися від 

власних коментарів, щоб не відволікати учнів від головного носія інформації — 

екрана і не нав'язувати власні оцінні судження [4]. 

Стосовно місця кіномистецтва в початковій школі, як зазначає Л.Масол, за 

останні роки відбулися певні зміни на краще, хоча в аспекті використання 

кінофрагментів на шкільних уроках з різних предметів вітчизняні педагоги 

значно відстають від зарубіжних колег з розвинутих країн. З огляду на наявні 

матеріально-технічні бар'єри елемент «Кіномистецтво» у новій редакції 

програми інтегрованого курсу «Мистецтво» перенесено з основних у додаткові. 

Проте загальна комп'ютеризація української школи певною мірою допомагає 

подолати ці перешкоди і забезпечити належні умови для демонстрації 

фрагментів творів кіномистецтва на шкільних уроках. Інтенсивне впровадження 

кіномистецтва в навчально-виховний процес в початковій школі дасть змогу 

розширити спектр мистецьких компетентностей учнів, які формуються і 

розвиваються в загальноосвітніх навчальних закладах, а потім можуть 

реалізуватися ними у різноманітних життєвих ситуаціях.  

Рекомендуємо ефективні шляхи та форми виховання молодших школярів 

засобами мистецтва кіно в позаурочній діяльності: перегляд фільмів, зустрічі 

із діячами кіно, обговорення теле- та радіопередач про діячів кіномистецтва, 

ознайомлення з історією українського та зарубіжного кінематографу, творчістю 

видатних митців, засвоєння основних кінематографічних понять, знайомство з 



роллю і специфікою роботи режисера, сценариста, оператора, художника, 

композитора тощо, організація роботи секції кінознавців, яка ознайомить 

школярів не тільки із здобутками світової кінокласики, але й кінопошуками 

їхніх однолітків, організація студії кіноаматорів та створення сценаріїв фільмів 

про шкільне життя (історію навчального закладу, видатних людей, події року та 

інше) та їх перегляд  всіма школярами, учителями, батьками.  

Отже, потенційні можливості кіномистецтва не тільки доповнюють, але й 

перевершують традиційні словесні методи виховання. Учителю початкових 

класів  необхідно, насамперед, проаналізувати завдання виховання та активно 

застосовувати різноманітні форми використання кіно як інструменту 

виховання. 

З метою професійної мистецької підготовки майбутнього вчителя  

студентам пропонуються наступні практичні завдання: підготувати добірку 

кінофільмів, оптимальних для перегляду молодшими школярами в навчально-

виховному процесі; здійснити кінорецензію переглянутого к/ф для дітей (за 

вибором студента); скласти характеристику героя дитячого фільму; розробити 

методичні рекомендації до перегляду та аналізу дитячого к/ф, чи  д/ф/ (таблиця 

2). 

Таблиця 2. 

1 
клас 

2 
клас 

3 
клас 

4 
клас 

«Мама» д/ф «Коломия» 
«Один удома» 

«Пригоди Буратіно» 
«Червона шапочка», 
«Кіт у чоботях», 
«Сліпий музикант»  
 «Руслан і Людмила» 

К.Саурі 
«Фламенко», 
«Гостя з 
майбутнього» 

 

Як індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ), студентам 

пропонуємо підготувати психолого-педагогічне повідомлення для батьків 

молодших школярів з проблеми: «У чому полягає небезпека домінування 

пасивного типу сприймання дітьми телепередач?». 



Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. Таким чином, професійна підготовка майбутнього вчителя 

початкової школи до навчання і виховання молодшого школяра засобами 

дитячого телебачення і кіно потребує відповідного фахового спрямування. 
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