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екскурсії та починається знайомство зі спадщиною Брестщины.  
Також приваблюють гостей міста вулиця Гоголя, її Алея Ліхтариків, 

Будівля брестського залізничного вокзала, Хрестовоздвиженський костел. 
Кожна вулиця, будинок, пам’ятник пронизаний 1000-літньою 

історією, яка на сьогодні досі приваблює туристів, як іноземних, так і 
білорусів. У 2019 році пройде урочисте святкування тисячоліття міста, до 
якого вже почали готуватися. 

Таким чином, у якості брендів територій можуть використовуватися 
будь-які символи, імена, визначні пам’ятки, які пов’язані з регіоном і 
викликають позитивні емоції. 

Брендом може стати і певна історична подія, яка має пряме або 
непряме відношення до регіону. При цьому завжди варто пам’ятати, що 
особливості території, які відібрані, щоб стати брендом, повинні викликати 
своїм чином незабутні емоції і відчуття. Наявність позитивного бренда 
дозволить залучити зовнішні й активізувати внутрішні ресурси, підвищити 
якість життя, сформувати привабливий імідж території і зрештою 
підвищити конкурентоспроможність міста, у тому числі в туристичній 
галузі [2, с. 93–94]. 

З кожним роком до міста Бреста приїжджає ще більше туристів, 
будуються нові готелі, залучаються інвестори.  
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Одним із найголовніших завдань, що стоять перед початковою 

школою, є формування пізнавальних інтересів в учнів щодо вивчення 
природи на уроках природознавства. Саме бажання, зацікавленість у 
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вивченні, а не змушування. Часто ми помічаємо, що дітям не цікаво 
слухати те, що вони колись чули від батьків, бачили на вулиці і потім 
виникає непорозуміння: «Для чого вивчати?». Тоді нічого не залишається, 
як просто змусити вчити. Для когось мотивацією стає оцінка, а для когось 
думка інших, але все ж набагато приємніше виконувати ту діяльність, яка 
насправді приваблює. 

Ця проблема була і буде актуальною завжди. Видатний педагог 
К. Ягодовський [6] наголошував на необхідності вивчення природознавства. 
На думку вченого, молодший шкільний вік є найбільш сприятливим 
періодом для формування природничих понять. Він вважав, що вчителю 
необхідно створити певні умови для цього. З цією метою педагог особисто 
створював посібники та виготовляв різні колекції.  

Проявом пізнавального інтересу, на думку В. Давидова, є бажання 
дітей зрозуміти зв’язки та відношення предмета, що вивчається, оскільки 
учнів цікавить не сам результат діяльності, а узагальнені в їхній свідомості 
способи дій [5]. Тому пізнавальну потребу молодших школярів необхідно 
наповнити новим змістом (оволодіння науковими знаннями, розуміння їх 
сутності та походження) для того, щоб сформувати бажання розуміти 
суттєві зв’язки та відношення предметів, що вивчаються [3, с. 48]. 
Важливим чинником виникнення інтересу є створення мотиву до 
діяльності. У свою чергу інтерес запускає механізм творчого вирішення 
завдання. Умовами виникнення інтересу О. Дусавицький вважає: 
теоретичні знання як узагальнені способи дій; систему проблемних 
ситуацій щодо засвоєння цих способів; самостійний пошук істини  
[2, с. 105–113]. Задля виникнення та утримання інтересу учнів на уроках 
природознавства надзвичайно важливо добирати завдання оптимальної 
складності, що допоможе дитині підтримати інтерес до проблеми. Однак 
варто пам’ятати, що завдання мають бути не дуже важкими та не дуже 
легкими, оскільки призведуть до втрати інтересу до них й не сприятимуть 
розвиткові вольових якостей [4, с. 164]. 

Пізнавальні інтереси учнів 1–2 класів мають переважно 
безпосередній характер, виявляючись у зацікавленості новизною об’єктів 
пізнання. В учнів 3–4 класів починає виявлятися інтерес до розумової 
праці, до самого змісту навчально-пізнавальної діяльності [1, с. 12].  

Необхідно використати повною мірою розвивальні можливості 
молодшого шкільного віку, природну допитливість учнів, їх чутливість до 
невідомого задля вмілої організації навчально-виховного процесу. Адже, 
якщо упустити цей сенситивний період, з кожним роком педагогу буде 
складніше пояснити учневі важливість та необхідність наявності знань про 
природу . Звичайно, що з природою діти знайомляться ще з перших днів 
життя. Однак наукові знання можна отримати лише у процесі 
цілеспрямованого навчання. Вчителеві слід пам’ятати, що природознавство – 
це дисципліна, яка є фундаментом подальшої навчальної діяльності. Адже 
вона готує учнів до вивчення інших предметів.  

Відомо, що дітям подобаються нестандартні уроки, різноманітні 
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цікаві форми організації позакласної діяльності: евристичні бесіди, різні 
екскурсії, прогулянки в природу (в ході яких можна організувати збирання 
листочків для гербарію, спостереження за погодою та тваринами). Це 
можуть бути і малювання різних тварин та рослин своєї місцевості 
відповідно до теми уроку, і розповіді про своїх домашніх улюбленців, 
розігрування різноманітних життєвих ситуацій щодо поведінки в природі. 
Означенні заняття сприяють естетичному, інтелектуальному, моральному, 
екологічному вихованню учнів, допоможуть дітям орієнтуватися 
суспільстві та природі, мати свою власну думку, оберігати природу. 

Великої ваги вчені надають забезпеченню уроків природознавства 
необхідними наочними посібниками та виготовленню цих посібників 
самими учнями. Справді дуже цікаво, коли діти можуть виготовити щось 
самостійно чи разом з вчителем. Це можуть бути цікаві книжечки про 
погоду, про пори року. Наприклад, вчитель може об’єднати учнів в групи і 
кожна група створить свою книжечку упродовж певної пори року. Одна 
група буде виготовляти її на основі своїх спостережень за рослинами, інша 
– за тваринами, третя – за людьми. 

Завдяки означеному в статті можна сформувати не лише бажання та 
пізнавальний інтерес щодо вивчення природи на уроках природознавства, 
а й виховати в учнів любов та дбайливе ставлення до природи. 

 
Список використаних джерел: 

1. Друзь Б. Г. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у 
процесі навчання / Б. Г. Друзь. – К. : Рад. школа, 1978. – 126 с. 

2. Дусавицкий А. К. Загадка птицы Феникс / А. К. Дусавицкий. – М. : 
Знание, 1978. – 128 с. – (Наука и прогресс). 

3. Матюхина М. В. Мотивация учения младших школьников / 
М. В. Матюхина. – М. : Педагогика, 1984. – 144 с. 

4. Матюхина М. В. Психология младшего школьника / Матюхина М. В., 
Михальчик Т. С., Патрина К. П. – М. : Просвещение, 1976. – 208 с. 

5. Психическое развитие младших школьников: экспериментальное 
психологическое исследование / под ред. В. В. Давыдова; Науч.-
исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук 
СССР. – М. : Педагогика, 1990. – 160 с. 

6. Ягодовський К. П. Питання загальної методики природознавства / 
К. П. Ягодовський. – К. : Радянська школа, 1953. – 221 с. 

 
Юлія Трубіцина 

Науковий керівник: к. п. н., доц. Кремешна Т. І. 
 
ФОРТЕПІАННА ТВОРЧІСТЬ ЙОГАННЕСА БРАМСА:  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Йоганнес Брамс – видатний національний художник німецького 

народу, композитор, піаніст і диригент, один із головних представників 


