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АНОТАЦІЯ 

Кузнецова Ольга Алексіївна. Теорія та практика методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі 

школярами. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. –

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – 

Суми, 2020. 

Зміст анотації 

Дисертація є комплексним дослідженням, у межах якого здійснено 

теоретико-методологічноме обґрунтування й експериментальна перевірка 

моделі системи методичної підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до просвітницької роботи зі школярами.  

Цілісність розгляду досліджуваного феномену забезпечено комплексним 

і наскрізним застосуванням взаємопов᾿язаної та взаємозумовленої сукупності 

методологічних підходів, а саме: загальнонаукових (системного, 

аксіологічного, особистісно-праксеологічного, творчо-комунікативного, 

креативного) та авторського поліхудожньоцентричного. 

З’ясовано змістову сутність і сучасний стан теоретико-методологічної 

розробки проблеми просвітницької роботи зі школярами та готовності до неї 

майбутнього вчителя музичного мистецтва. Розкрито сутність і зміст категорії  

». Визначено педагогічні функції музично-просвітницької діяльності. 

Доведено, що готовність до реалізації музично-просвітницької роботи в школі 

виступає як інтегральна фахова якість особистості майбутнього вчителя 

музичного мистецтва, яка містить комплекси мотиваційно-особистісних 

установок на музично-просвітницьку діяльність, наявність психолого-

педагогічних, музикознавчих, методичних, виконавських знань, умінь і 

навичок, а також наявний досвід музично-комунікативної роботи.  
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Обґрунтовано наукові підходи до методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва, а саме: системний, аксіологічний, особистісно-

праксеологічний, творчо-комунікативний. Інтеграція переваг кожного з цих 

підходів дозволили виокремити поліхудожньоцентричний підхід до методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва з метою формування в 

них готовності до реалізації музично-просвітницької діяльності зі школярами.  

Розроблено авторський поліхудожньоцентричний підхід щодо 

музично-просвітницької діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва 

зі школярами. Означений підхід охоплює систему фахових здібностей, 

професійних знань, умінь, навичок та професійно важливих якостей 

особистості, які спрямовані на врахування поліфункціональної специфіки 

професійно-педагогічної діяльності, формування позитивного ставлення 

майбутнього вчителя до професії, усвідомлення себе як фахівця-

професіонала, творчий саморозвиток та самореалізацію.  

Визначено педагогічні принципи методичної підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до просвітницької роботи зі 

школярами. 

Розроблено модель системи методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами, яка 

складається з блоків: початково-інформаційного, пізнавально-пошукового та 

діяльнісно-виконавського. Обґрунтовано та впроваджено педагогічні умови 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької роботи зі школярами. 

Виявлено критерії та показники методичної готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами 

відповідно до компонентів, Відповідно до визначених критеріїв і показників 

схарактеризовано високий, середній та низький рівні методичної готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі 

школярами. 
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Експериментально перевірено ефективність розробленої та 

апробованої моделі системи методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами. Доведено, що 

залучення студентів до системи методичної підготовки до просвітницької 

роботи позитивно позначилося на виявленні всіх критеріїв методичної 

готовності до цього виду фахової діяльності, особливо на показниках 

мотиваційного та організаційно-творчого критеріїв. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що: 

уперше комплексно розкрито сутнісний зміст поняття «просвітницька робота 

зі школярами» як важливого складника методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва, що передбачає творчий підхід до створення, 

поширення, а також споживання цінностей світової та національної музичної 

культури; визначено функції музичного просвітництва в школі, а саме: 

світоглядно-пізнавальну, спрямовану на формування гуманістичного 

світогляду особистості; аксіологічну, що зорієнтована на становлення 

ціннісних засад творчого розв’язання смисложиттєвих проблем, трансляцію 

соціально значущих мистецьких цінностей до внутрішнього світу школярів; 

праксеологічну, що забезпечує оволодіння основними історичними формами й 

методами мистецької діяльності людства; креативну, яка сприяє пошукові 

нових, нестандартних рішень, що забезпечують вихід за межі наявного досвіду, 

творчу самореалізацію в музично-педагогічній взаємодії; естетичну, 

спрямовану на формування естетичних духовних здібностей дітей та молоді в 

процесі мистецького навчання. Схарактеризовано сучасний стан розвитку 

проблеми методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької діяльності зі школярами (нормативно-правове забезпечення, цілі 

та принципи, зміст і засоби, наукові підходи до організації та впровадження). 

Розроблено поліхудожньоцентричний підхід до реалізації методичної 

підготовки до просвітницької роботи майбутніх учителів музичного мистецтва 

зі школярами, який ураховує їх творчу самореалізацію та містить визначені 

відповідно до соціального запиту мету й завдання, джерела та чинники 
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конструювання змісту та педагогічні умови фахової підготовки вчителя 

музичного мистецтва. Систематизовано принципи формування методичної 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи 

зі школярами, а саме: наочності в поданні музичного матеріалу; 

варіабельності змісту та форм музично-просвітницької роботи; 

культуровідповідності як ідентичності змісту музично-просвітницької 

діяльності культурного простору; музикознавчої спрямованості в 

просвітницькій роботі зі школярами; гуманізації мистецької освіти; єдності 

етичного й естетичного в музично-просвітницькій роботі; активності суб’єктів 

музично-просвітницької роботи; індивідуального підходу в музичному 

вихованні; інтерактивної зорієнтованості майбутніх учителів музичного 

мистецтва до просвітницької роботи зі школярами; опори вчителя музичного 

мистецтва на творче спілкування з учнівським колективом; емоційності 

музично-просвітницької роботи зі школярами; арт- і естетотерапевтичності 

музично-просвітницької роботи зі школярами. Розроблено концептуальні 

засади моделі системи методичної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до просвітницької роботи зі школярами. Теоретично обґрунтовано та 

експериментально верифіковано мотиваційно-пізнавальний, рефлексивно-

усвідомлений, когнітивно-направлений, комунікативно-емпатійний та 

творчо-діяльнісний компоненти методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами. Розроблено 

модель системи методичної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до просвітницької роботи зі школярами, що охоплює принципи, 

функції, структурні компоненти, педагогічні умови, систему авторських засобів 

педагогічного моніторингу й методику, що містить організаційні форми 

(фронтальні, групові, індивідуальні та самостійні), методи (формування 

обізнаності в музично-просвітницькій роботі зі школярами, дискусійні, 

конструктивні та проєктивні, ігрові, тренінгові, ціннісно-аналітичні й аудіо-

візуальні) та етапи реалізації (інформаційно-організаційний, операційно-

інтегрований та творчо-репрезентаційний). Розкрито зміст, компонентну 
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структуру та критеріально-рівневу організацію моніторингу методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, що дозволяє оцінити 

динаміку формування готовності студентів до реалізації просвітницької роботи 

зі школярами. Впроваджено систему педагогічного моніторингу готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи в школі, яка 

передбачає застосування сучасного психолого-педагогічного інструментарію, 

спрямованого на визначення рівня сформованості критеріїв умотивованості на 

впровадження музично-просвітницької діяльності, обізнаності в просвітницькій 

роботі зі школярами, рефлексивності, емпатії, абнотивності, креативності, 

естетичних здібностей, комунікативних та організаційних схильностей як 

професійно значущих для реалізації творчої просвітницької роботи зі 

школярами. Обґрунтовано та впроваджено педагогічні умови методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи 

зі школярами, а саме: створення культуроосвітнього середовища в музично-

просвітницькій взаємодії з учнями; забезпечення тьюторського супроводу 

організації музично-просвітницької діяльності майбутніх учителів музичного 

мистецтва з учнями; активізація комунікативно-рефлексивного 

функціонування роботи учнів у проведенні музично-просвітницьких заходів; 

досягнення діалогових засад у процесі творчої взаємодії у позанавчальній 

просвітницькій роботі; актуалізація творчої мотивації студентів до 

самостійного наукового пізнання, активної професійної позиції, здатності до 

постійного фахового розвитку; інтеграція різновидів діяльності студентів, 

спрямованих до досягнення мети; стимуляції інноваційного навчання 

інтерактивними засобами; спонукання майбутніх учителів музики до творчого 

самовираження в музично-просвітницькій діяльності. 

Уточнено поняття «готовність майбутніх учителів музичного 

мистецтва до реалізації музично-просвітницької роботи зі школярами», що 

розкривається в актуалізації мотиваційно-особистісних установок на 

музично-просвітницьку діяльність, психолого-педагогічних, музикознавчих, 
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методичних, виконавських знаннях, уміннях і навичках, а також наявному 

досвіді музично-комунікативної роботи. 

Подальшого розвитку набули теоретико-методологічні засади 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (системного, 

аксіологічного, особистісно-праксеологічного, творчо-комунікативного, 

креативного) та принципи фахової підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до здійснення просвітницької роботи зі школярами.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

розробці навчальних програм, методичних розробок і рекомендацій із питань 

методичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

музично-просвітницької діяльності зі школярами в умовах створення нової 

української школи. Систематизовані й узагальнені положення, результати 

методичних експериментів мають цінність для подальших наукових розвідок 

із музичної педагогіки та педагогіки мистецтва, розробки курсів лекцій і 

практичних занять із курсів «Практикум з виконавської майстерності», 

«Методика викладання дисциплін кваліфікації», спецкурсів і спецсемінарів 

із проблем просвітницької підготовки майбутніх викладачів музичного 

мистецтва, у процесі вдосконалення змісту науково-педагогічної підготовки 

сучасних бакалаврів та магістрів спеціальностей 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво), галузі знань: 01 Освіта; спеціальності 025 Музичне 

мистецтво та галузі знань: 0202 Мистецтво; спеціальності 8.020204 Музичне 

мистецтво. 

Матеріали дисертації використано в освітніх курсах та методичних 

рекомендаціях із підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької роботи зі школярами для бакалаврів і магістрів факультетів 

мистецтв педагогічних університетів; у спецкурсах: «Практикум музично-

просвітницької діяльності учителя музичного мистецтва», «Основи 

художньо-інформаційного методичного забезпечення музично-
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підготовка, просвітницька робота, школярі, методична підготовка до 

просвітницької роботи зі школярами, поліхудожньоцентричний підхід, 

методична готовність майбутніх учителів музичного мистецтва до реалізації 

просвітницької роботи зі школярами. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Монографія 

1. Кузнецова, О. А. (2018). Методична підготовка майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької роботи з учнями: теорія і 

практика. Київ: «НТМТ».  

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

2. Кузнецова, О. А., Сокіл, Л. І. (2001). До питання професійно-

педагогічної спрямованості хореографічної освіти. Теорія і методика 

мистецької освіти, 2, 141–149.  

3. Кузнецова, О. А. (2002). Звуковое воздействие на эмоциональное и 

интеллектуальное развитие молодежи. Пост-Методика, 7–8 (45–46), 212–

216. 

4. Кузнецова, О. А. (2003). Програмна музика як зразок звукового 

впливу на учнів ЗОШ. Теорія і методика мистецької освіти,4, 67–73. 



9 
 

5. Кузнецова, О. А., Гомозова, Т. (2005). Роль пропаганди досягнень 

українського мистецтва у національно-культурному розвитку сучасної 

молоді. Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, 13–14, 272–279. 

6. Кузнецова, О. А., Корчагіна, Г. С. (2011). Теоретичні основи 

формування компетентності саморозвитку майбутнього вчителя музики. 

Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. 

М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 11 (16), 

87–90. 

7. Кузнецова, О. А. (2013). Просвітницька діяльність вчителя 

музичного мистецтва. Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика 

мистецької освіти, 15 (20), 164–168. 

8. Кузнецова, О. А. (2014). Просвітництво у системі формування 

особистості вчителя музики. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: 

Педагогіка і психологія, 46, 93–99.    

9. Кузнецова, О. А. (2015). Історичне коріння музично-просвітницької 

та пропагандиської діяльності вчителя музичного мистецтва. Науковий 

часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 17 (22), 59–62. 

10. Кузнецова, О. А. (2015). Нетрадиційні форми роботи в 

концертмейстерському класі при підготовці вчителя музики. Науковий 

часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 19 (24), 41–44. 

11. Кузнецова, О. А. (2016). Аксіологічний підхід до підготовки 

майбутніх викладачів мистецьких дисциплін. Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського: 

Педагогічні науки, 3 (54), 139–143. 

12. Кузнецова, О. А. (2016). Процесуально-функціональний аналіз 

моніторингової діагностики фахової підготовки майбутніх учителів музики. 



10 
 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Серія № 14. Теорія і методика мистецької освіти, 21/26, 

18–21.  

13. Кузнецова, О. А. (2016). Використання моніторингу якості освітньої 

діяльності у підготовці вчителя музичного мистецтва. Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 

14. Теорія і методика мистецької освіти, 20 (25), 46–50. 

14. Кузнецова, О. А. (2017). Компетентнісний напрям підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої роботи з учнями 

загальноосвітніх шкіл. Педагогічна освіта: теорія і практика, 23, 2, 67–71.  

15. Кузнецова, О. А. (2017). Компетентнісний напрям підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до творчо-продуктивної роботи з 

учнями. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського: педагогічні науки, 4 (59), 266–269.   

16. Кузнецова, О. А. (2018). Використання праксеологічних ідей 

музичного просвітництва на сучасному етапі розвитку мистецької освіти в 

Україні. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та 

загальноосвітній школах, 60, Т. І, 108–112.  

17. Кузнецова, О. А. (2018). Основні тенденції розвитку музично-

просвітницької діяльності в Україні: історія та сьогодення. Педагогічна 

освіта: теорія і практика, 25, Ч. 2, 36–40.   

18. Кузнецова, О. А. (2018). Акмеологічний складник методичної 

підготовки учителів музичного мистецтва до просвітницької діяльності з 

учнями. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та 

загальноосвітній школах, 61,Т. І, 75–79. 

19. Кузнецова, О. А. (2018). Основні підходи до здійснення музично-

просвітницької діяльності майбутнього учителя музичного мистецтва. 

Професіоналізм педагога, 8, Ч. ІІ, 93–101. 

20. Кузнецова, О. А. (2018). Взаємозв’язок логічного та емоційно-

художнього в просвітницькій діяльності майбутнього вчителя музичного 



11 
 

мистецтва. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія 

і методика мистецької освіти, 25 (30), 9–15. 

21. Кузнецова, О. А. (2019). Художньо-творчий підхід до методичної 

підготовки студентів факультету мистецтв педагогічних університетів. 

HUMANITARIUM. Педагогіка, 2, Т. 44, 99–106. 

22. Кузнецова, О. А. (2020). Методична система підготовки до 

просвітницької діяльності зі школярами майбутніх учителів музичного 

мистецтва. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2 (96), 

393–404. 

23. Кузнецова, О. А. (2020). Критерії методичної підготовки майбутніх 

учителів музики до просвітницької роботи зі школярами. Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах, 71, 

Т. ІІ. 132–138. 

24. Кузнецова, О. А. (2020). Програма розвитку готовності до реалізації 

просвітницької роботи майбутніх учителів музичного мистецтва зі 

школярами. Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 58, 81–91. 

 

Статті в наукових зарубіжних виданнях 

25. Кузнецова, О. А. (2004). Художественно-просветительский опыт в 

странах западной Европы и США 2-ой половины ХХ века. Вестник 

Международного Совета по музыкально-художественному образованию (К 

100-летию со дня рождения Д.Б. Кабалевского: УУО «Прайм-Сервис», 69–

74. 

26. Kuznetsova, O. (2005). Súčasné tendencie a obsah skolskeho hudobneco 

systému  vzdelavania v Ukrayine. ARS NOVA 2005 «HUDOBNA VYCHOVA 

VCERA A DNES». Zbierka vedeckých prác «Hudobná výchova včera a dnes». 

Nitra, Slovensko,57–64. 

27. Кузнецова, О. А. (2006). Концертно-исполнительская практика 

студентов музыкальных спеціальностей. Эмоциональный компонент 

содержания эстетического образования.Тула, Астон, 339–344.  



12 
 

28. Kuznetsova, O. A. (2009). Specifičnost piano vzdělání na  hudební – 

pedagogické fakultě na Ukrajině. XXX Bulletin Piano Učitelů Asociací v Evropě: 

Česká republika, Praha,  "EPTA" (Piano teachers Association-Europe), London, 

28-33. 

29. Кузнецова, О. А. (2017). Творчо-проективний підхід підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької 

діяльності з учнями. Методичка пракса: часопис за наставу и ученье [гл. 

учредник доц. др. Зорица Цветановиh]. Броj 4. (сс. 423–429). Београд: 

Учительски факултет у Враньу и «Школска книга» ДОО у Београду. 

30. Kuznetsova, O. A. (2017). Motivation direction of preparation of future 

teachers of musical art to productive work with students of general schools  

Vzdelávanie a spoločnosť ІІ. Vydanie:  Pressovska univerzita v Presové, 484–490.  

31. Кузнецова, О. А. (2018). Методологічний аналіз просвітницької 

діяльності майбутніх учителів музичного мистецтв. The Academy of 

Management and Administration in Opole (Poland), 699–709. 

32. Kuznetsova, O. (2018). Reflexive-conscious construct training future 

music art teachers to educational work with students. Pressovska univerzita v 

Pressove, червень, 130–135. 

 

Праці апробаційного характеру  

33. Кузнецова, О. А. (1994). Подготовка учителя музыки к культурно- 

просветительской работе в школе. Вопросы профессиональной подготовки 

студентов музыкально-педагогических факультетов, 1–3. 

34. Кузнецова, О. А. (1995). Музыка эстрадных танцев. 

Художественно-просветительская беседа для старшеклассников. Джерело 

педагогічної майстерності, 8, 71–72.  

35. Кузнецова, О. А. (1997). Подготовка будущих учителей музыки к 

музыкально-просветительской работе в школе. Формирование 

эстетического отношения к искусству, 6, 124–127. 



13 
 

36. Кузнецова, О. А. (1997). Исторические аспекты творческого 

развития личности. Эстетическое развитие личности, сс. 192–198. 

37. Кузнецова, О. А. (1998). Пропаганда искусства в системе 

художественного воспитания будущих учителей музыки. Эстетическое 

воспитание молодежи средствами искусства, сс. 173–179. 

38. Кузнецова, О. А. (1999). Система художественно-творческого 

воспитания в педагогическом вузе. Эстетическое отношение к искусству и 

процесс его формирования, сс. 348–356. 

39. Кузнецова, О. А. (2001). Подготовка будущих учителей музыки к 

художественно-творческой работе в школе. Мистецтво та освіта, 1, 36–41. 

40. Кузнецова, О. А. (2003). Музыкально-просветительские тенденции 

в контексте музыкального образования и просвещения в Украине. Матеріали 

ІІ Міжнародної конференції ХНПУ, МСПДМ і ІХ (Ukr. «EPTA»), (10-12 

грудня 2003 року), сс. 7–11.  

41. Кузнецова, О. А. (2003). Харків – Fortissimo. «Фортепиано», 1, 8. 

42. Кузнецова, О. А. (2003). Харків-Fortissimo. Науково-практичний 

журнал «Фортепиано», 1, 14–15. 

43. Кузнецова, О. А. (2003). Новый конкурс для педагогов в Украине. 

Фортепиано. Эстетическое развитие личности, 2, 30-34. 

44. Кузнецова, О. А., Гомозова, Т. В. (2005). Просвітницька діяльність 

викладача фортепіано в колі проблем викладання мистецьких дисциплін. 

Ніжин, Наукові записки, 2, 57–63.  

45. Кузнецова, О. А. (2005). Воплощение просветительских идей 

Д.Б.Кабалевского на различных етапах музыкально-педагогического 

образования в Украине. Модернизация художественного образования»: 

материалы международной конференции «Кабалевский – композитор, 

ученый, педагог», (13-18 декабря 2005), сс. 177–180. 

46. Кузнецова, О. А. (2006). Музично-просвітницька і виконавська 

практика студентів. Слов’янська музика в просвітительській діяльності 

педагога. Харків,  Ч .II,  сс. 7–13. 



14 
 

47. Кузнецова, О. А. (2007). Методологія музично-педагогічних 

досліджень у професійній підготовці вчителя музичного мистецтва. 

Художньо-педагогічні читання: матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференції СПДМ (ХІІ Ukr. «EPTA») (2-28 лютого 2007 р.), сс. 

5-13.  

48. Кузнецова, О. А. (2007). Діяльність педагога музичного мистецтва в 

ракурсі  музичного просвітителя. Матеріали II Міжнародної науково.-

практичної конференції. «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» (26-

27 квітня 2007 р.), 68-69.  

49. Кузнецова, О. А (2008). Підготовка до музично-просвітницької 

діяльності студентів мистецьких фахів. Наука и соціальні проблеми 

суспільства: освіта, культура, духовність: матеріали V Міжнародної 

науково-практичної конференції, (20-21 травня 2008 р.), ІІ. 270-274. 

50. Кузнецова, О. А (2008). Педагог музичного мистецтва  як музичний 

просвітитель. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 

СПДМ (XI Ukr. «ЕРТА»), Харків, ІV, 13–18.  

51. Кузнецова, О. А. (2018). Мотиваційно-когнітивний конструкт 

підготовки студентів факультетів мистецтв до музично-просвітницької 

діяльності з учнями. Матеріали ІІ Міжнародних науково-практичних 

читаннях пам’яті академіка Анатолія Авдієвського (15-16 березня 2018р., 

м. Київ), 39–42. 

52. Кузнецова, О. А (2019). Міжпредметні зв’язки у підготовці 

студентів факультету мистецтв до просвітницької роботи підлітків. 

Матеріали ІІІ Міжнародних науково-практичних читань пам’яті академіка 

АПН України,народного артиста України, Героя України Анатолія 

Авдієвського  НПУ імені М. Драгоманова (Київ, 11–12.04. 2019 р.),  232-233. 

53. Кузнецова, О. А. (2020). Феномен музично-просвітницької 

діяльності у мистецьке – Евроінтеграційному просторі. Матеріали ІV 

Міжнародних науково-практичних читаннях пам’яті академіка Анатолія 

Авдієвського (м. Київ, 11-12 квітня 2020 р.), сс.40–44. 



15 
 

54. Кузнецова, О. А (2020). Компонентна структура методичної 

підготовки майбутніх учителів мистецтва до просвітницької  роботи з 

учнями. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет - 

конференції «DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE» 

(18-20.03. 2020 р. Vancouver, Kanada), сс. 584–590. 

55. Кузнецова, О. А. (2020). Формування методичної підготовленості 

майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи з учнями. 

Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри 

змін». 23-24.04.2020.). Суми: НДІ педагогіки і психології СДПУ імені 

А.С. Макаренка, сс. 239–243. 

 

Навчальні посібники 

56. Кузнецова, О. А., Беземчук, Л. В. (1999). Викладання музики у 

середніх класах. Джерело педагогічної майстерності, 2 (22), 9–139.  

57. Кузнецова, О. А. (2016). Українська пісенна мозаїка (Українські 

народні пісні для студентства та молоді). Харків: «НТМТ». 

58.Кузнецова, О. А (2017). Сучасна музика на твори Г. С. Сковороди. 

Харків: «НТМТ». 

59. Кузнецова, О. А (2014). Студентський естрадний ансамбль. Харків: 

«НТМТ».  

 

Методичні рекомендації 

60. Cвітова художня культура. (1991). У О. П. Щолокова, 

Н. М. Провозіна, О. А. Кузнецова и др. Шкільний курс світової художньої 

культури і методики його викладання (сс. 3–116). Київ. 

61. Кузнецова, О. А. (1993). О преемственности в фортепианной 

педагогике: методические рекомендации для будущего педагога-музыканта. 

Харків. 

https://nic-sci-conf.esclick.me/BbBvExkkFfWu
https://nic-sci-conf.esclick.me/BbBvExkkFfWu
https://nic-sci-conf.esclick.me/BbBvJePzRjOu
https://nic-sci-conf.esclick.me/BbBvJePzRjOu


16 
 

62. Кузнецова, О. А., Беземчук, Л. В. (1995). Практикум шкільного 

репертуару. Хрестоматія для учнів середніх класів загальноосвітньої школи. 

Творчий розвиток учнів (Спецкурс для учителів музики). Джерело 

педагогічної майстерності, 8. 

63. Кузнецова, О. А. (2002). Современный опыт художественно-

просветительской работы в странах Западной Европы, США, Японии» 

(Вторая половина ХХ в.). Харків: «ОВС». 

64. Кузнецова, О. А. (2020). Методика концертно-просвітницької 

діяльності. Харків: «НТМТ». 

 

ABSTRACT 

Kuznetsova Olha Aleksiivna. Theory and practice of future musical art 

teachers’ methodological preparation for educational work with schoolchildren. – 

Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for Doctor of Pedagogical Sciences degree in specialty 13.00.02 – 

Theory and Methods of Musical Education. – National Pedagogical Dragomanov 

University. – Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko. – 

Sumy, 2020.  

The contents of the abstract 

The thesis is a comprehensive research, within which the theoretical and 

methodological substantiation and experimental verification of the system model of 

future musical art teacher’s methodological preparation for the educational work with 

schoolchildren is carried out. 

The integrity of consideration of the studied phenomenon is ensured by a 

complex and cross-cutting application of interconnected and interdependent set of 

methodological approaches, namely: general scientific (systems, axiological, 

personal-praxeological, creative-communicative, creative) and author’s polyartistic-

centric. 

The essence and the current state of theoretical and methodological 

development of the issue of educational work with schoolchildren and future musical 
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art teacher’s readiness for it are clarified. The essence and content of the category 

“educational work with schoolchildren” are revealed. The pedagogical functions of 

music-educational activity are determined. It is proved that readiness for 

implementing music-educational work in school acts as an integral professional 

quality of the personality of the future musical art teacher, which contains complexes 

of motivational and personal attitudes to music-educational activity, psychological-

pedagogical, musicological, methodological, performing knowledge and skills, as 

well as existing experience in music-communication work. 

Scientific approaches to the methodological preparation of future musical art 

teachers are substantiated, namely: systems, axiological, personality-praxeological, 

creative-communicative. Integration of the advantages of each of these approaches 

has allowed to single out the polyartistic-centric approach to the methodological 

training of future musical art teachers in order to form their readiness for 

implementing music-educational activities with schoolchildren. 

The author’s polyartistic-centric approach to music-educational activity of 

future musical art teachers with schoolchildren is developed. This approach covers 

a system of professional abilities, professional knowledge, skills, and 

professionally important personality traits, which are aimed at taking into account 

the multifunctional specifics of professional and pedagogical activities, forming a 

positive attitude of the future teacher to the profession, self-realization. 

The pedagogical principles of the future musical art teacher’s 

methodological preparation for educational work with schoolchildren are defined. 

The system model of future musical art teachers’ methodological 

preparation for educational work with schoolchildren has been developed, which 

consists of initial-informational, cognitive-search and activity-performing blocks. 

The pedagogical conditions of future musical art teachers’ methodological 

preparation for educational work with schoolchildren are substantiated and 

implemented. 

Criteria and indicators of future musical art teachers’ readiness for 

educational work with schoolchildren according to the components are revealed. 
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According to the defined criteria and indicators the high, medium and low levels 

of future musical art teachers’ methodological readiness for educational work with 

schoolchildren are characterized. 

The effectiveness of the developed and implemented system model of future 

musical art teachers’ methodological preparation for educational work with 

schoolchildren has been experimentally tested. It is proved that students’ 

involvement in the system of methodological preparation for educational work had 

a positive effect on the identification of all the criteria of readiness for this type of 

professional activity, especially on the indicators of motivational and 

organizational-creative criteria. 

The scientific novelty of the research results lies in the fact that for the first time 

the meaning of the concept of “educational work with schoolchildren” as an important 

component of future musical art teachers’ methodological preparation is revealed. It 

provides a creative approach to forming, disseminating and consuming the values of 

world and national music culture. The functions of music education at school are 

determined, namely: worldview-cognitive, aimed at forming a humanistic worldview 

of the individual; axiological, which is focused on the formation of value foundations 

of creative solution of meaningful life problems, translation of socially significant 

artistic values to the inner world of schoolchildren; praxeological, which provides 

mastery of the basic historical forms and methods of artistic activity of the mankind; 

creative, which promotes the search for new, non-standard solutions that go beyond 

existing experience, creative self-realization in musical and pedagogical interaction; 

aesthetic, aimed at forming aesthetic spiritual abilities of children and youth in the 

process of art education. The current state of development of the issue of future 

musical art teachers’ methodological preparation for educational activity with 

schoolchildren (normative-legal provision, goals and principles, content and means, 

scientific approaches to organization and implementation) is characterized. A 

polyartistic-centric approach to implementing future musical art teachers’ 

methodological preparation for educational work with schoolchildren is developed, 

which takes into account their creative self-realization and contains goals and 
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objectives, sources and factors of content construction and pedagogical conditions of 

musical art teachers’ training. The principles of forming future music art teachers’ 

methodological readiness for educational work with schoolchildren are systematized, 

namely: clarity in presenting musical material; variability of the content and forms of 

educational work; cultural conformity as an identity of the content of musical and 

educational activities in the cultural space; musicological orientation in educational 

work with schoolchildren; humanization of art education; unity of ethical and aesthetic 

in educational work; activities of subjects of educational work; individual approach in 

music education; interactive orientation of future musical art teachers to educational 

work with schoolchildren; reliance of a music teacher on creative communication with 

the student body; emotional educational work with schoolchildren; art and aesthetic 

therapy of educational work with schoolchildren. Conceptual foundations of the 

system model of future musical art teachers’ methodological preparation for 

educational work with schoolchildren are developed. The motivational-cognitive, 

reflexive-conscious, cognitive-oriented, communicative-empathetic and creative-

activity components of future musical art teachers’ methodological preparation for 

educational work with schoolchildren are theoretically substantiated and 

experimentally verified. A system model of future musical art teachers’ 

methodological preparation for educational work with schoolchildren is developed, 

which includes principles, functions, structural components, pedagogical conditions, 

system of author’s means of pedagogical monitoring and methodology containing 

organizational forms (frontal, group, individual and independent), methods (formation 

of awareness in music-educational work with schoolchildren, discussion, constructive 

and projective, game, training, value-analytical and audio-visual) and stages of 

implementation (information-organizational, operational-integrated and creative-

representational). The content, component structure and criterion-level organization of 

the monitoring of future musical art teachers’ methodological preparation are 

revealed, which allows estimating the dynamics of students’ readiness formation for 

implementing educational work with schoolchildren. A system of pedagogical 

monitoring of future musical art teachers’ readiness for educational work at school has 
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been introduced. It envisages application of the modern psychological and 

pedagogical tools aimed at determining the level of formation of the criteria for 

motivating the introduction of music-educational activities, awareness of educational 

work with schoolchildren, reflexivity, empathy, anonymity, creativity, aesthetic 

abilities, communicative and organizational aptitudes as professionally significant for 

the implementation of creative educational work with schoolchildren. The pedagogical 

conditions of future musical art teachers’ methodological preparation for educational 

work with schoolchildren are substantiated and implemented, namely: creation of a 

cultural-educational environment in music-educational interaction with 

schoolchildren; providing tutoring support for the organization of music-educational 

activities of future musical art teachers with schoolchildren; activation of 

communicative-reflexive functioning of schoolchildren’s work in conducting music-

educational activities; achieving dialogical foundations in the process of creative 

interaction in extracurricular educational work; actualization of students’ creative 

motivation to independent scientific cognition, active professional position, ability to 

constant professional development; integration of student activities aimed at achieving 

the goal; stimulation of innovative learning by interactive means; encouraging future 

musical art teachers to express themselves creatively in music education.  

The concept of “future musical art teachers’ readiness for music-educational 

work with schoolchildren” is clarified, which is revealed in the actualization of 

motivational and personal attitudes to music-educational activities, psychological-

pedagogical, musicological, methodological, performing knowledge, skills and 

abilities, as well as existing experience of music-communication work. 

Theoretical and methodological foundations of future musical art teachers’ 

methodological preparation (systems, axiological, personal-praxeological, 

creative-communicative, creative) and principles of future musical art teachers 

professional training to carry out educational work with schoolchildren have been 

further developed. 

The practical significance of the research results lies in developing the 

curricula, teaching manuals and guidelines for future musical art teachers’ 
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methodological preparation for music-educational activities with schoolchildren in 

the conditions of creation of a new Ukrainian school. Systematized and 

generalized provisions, results of the methodological experiments have value for 

further scientific research on music pedagogy and art pedagogy, development of 

lectures and practical classes in such disciplines as “Practicum on performance 

skills”, “Methods of teaching qualification disciplines”, special courses and 

special seminars on the issues of future musical art teachers’ preparation. They can 

be used in the process of improving the content of scientific and pedagogical 

training of modern bachelors and masters of the specialty 014 Secondary 

Education (Musical Art), field of knowledge 01 Education; specialty 025 Musical 

Art, field of knowledge 0202 Art; specialty 8.020204 Musical Art. 

The materials of the thesis are used in educational courses and 

methodological recommendations on preparing future musical art teachers for 

educational work with schoolchildren for bachelors and masters of arts 

departments of the pedagogical universities; in special courses: “Practicum on 

music-educational activities of musical art teachers”, “Fundamentals of artistic-

informational methodological support of musical art teachers’ music-educational 

work”, guidelines “Methods of concert and educational activities of future musical 

art teachers”, textbook “Modern music on works by H. S. Skovoroda”, “Ukrainian 

song mosaic”, aimed at motivating students of art departments of the pedagogical 

universities to music-educational work with schoolchildren in the creation of a 

new Ukrainian school, as well as in the monograph “Methodological preparation 

of future musical art teachers for educational work with students: theory and 

practice” (2018). 

Key words: future musical art teachers, methodological preparation, 

educational work, schoolchildren, methodological preparation for educational 

work with schoolchildren, polyartistic-centric approach, methodological readiness 

of future musical art teachers for implementing educational work with 

schoolchildren. 
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ВСТУП 

Актуальність і доцільність дослідження. Серед найважливіших 

проблем соціокультурного розвитку України є вдосконалення системи освіти в 

аспекті підвищення якості фахової підготовки вчителів та визначення 

пріоритетних напрямів освітньої політики, стратегії й тактики дій відповідно до 

потреб суспільства та індивідуального культурного самовираження особистості 

в професійній діяльності. Безперечним є те, що успіх розвитку суспільства 

залежить від кількості обдарованих і талановитих людей, від найбільш повної 

реалізації ними власних можливостей, тому що перехід до епохи наукомістких 

технологій неможливий без актуалізації, збереження та примноження 

інтелектуального та творчого потенціалу країни. З означеної позиції глобальні 

трансформації освітянської сфери зумовлені новими тенденціями в розвитку 

суспільства й сучасними вимогами до якості фахової підготовки вчителів 

музичного мистецтва й упровадженням оновленої системи методичної 

підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів.  

Реалізація сучасних освітніх завдань у сфері оновлення національної 

традиційної системи музично-педагогічної освіти полягає у формуванні 

різнобічно розвиненої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва, у 

реформуванні його професійно-методичної підготовки, яка забезпечуватиме 

модернізацію різних ланок загальноосвітньої, мистецької освіти та сприятиме 

розвиткові сталого інтересу школярів до мистецької діяльності. Тому на 

сучасному етапі розвитку мистецької освіти однією з важливих сфер діяльності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва є просвітницька робота зі 

школярами.  

Особливого значення просвітницька робота зі школярами набуває з 

широким використанням ключової реформи МОН України «Нова 

українська школа» (2017 р.), що пропагує педагогіку співробітництва, 

взаємну творчу співпрацю, спрямовану на розвиток креативного, 

інноваційного, критичного мислення учнів. У зазначеному контексті 

майбутній учитель музичного мистецтва має дотримуватися таких 
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прерогатив, як творче ставлення до своєї професії, інтерес до предмета , 

піклування про вихованців, відповідальність, вимогливість, 

урівноваженість, справедливість, почуття педагогічного такту та гумору, 

комунікабельність, спостережливість, ініціативність у роботі з учнями, 

близькість до них тощо. Методична підготовка майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами, що 

складається з організаторського, творчого, психолого-педагогічного, 

художньо-проєктивного напрямів сприяє професійній та особистісній 

реалізації фахівців. Просвітницька робота спонукає до розвитку в учнів 

творчих здібностей, самостійності, ввічливості, винахідливості, багатої 

уяви, музичної пам’яті тощо.  

Музично-педагогічну та мистецтвознавчу основи дисертації складають 

дослідження з методології, теорії та методики музичного навчання 

(Е. Абдуллін, Ю. Алієв, О. Апраксіна, Л. Арчажникова, Б. Асаф’єв, 

А. Болгарський, Л. Василенко, Н. Гуральник, О. Єременко, К. Завалко, 

Л. Коваль, А. Козир, Л. Куненко, Л. Мазель, Л. Масол, В. Медушевський, 

О. Михайличенко, В. Москаленко, О. Ніколаєва, О. Олексюк, В. Орлов, 

О. Отич, Г. Падалка, В. Петрушин, Г. Побережна, В. Ражников, О. Реброва, 

Т. Рейзенкінд, О. Ростовський, О. Рудницька, Т. Турчин, О. Устименко-

Косоріч, В. Федоришин, Г. Ципін, Ю. Цагареллі, В. Шульгіна, О. Щолокова 

та ін.). 

Вагомий аспект методичної підготовки висококваліфікованих фахівців 

для мистецьких закладів шкільної та позашкільної освіти представлено в 

роботах Ю. Алієва, О. Апраксіної, Л. Базильчука, В. Баннікова, Л. Безбородової, 

А. Болгарського, Б. Бриліна, Т. Жигінас, Т. Євсєєвої, О. Єременко, 

Д. Кабалевського, Н. Кічук, І. Кобозевої, А. Козир, Л. Кожевнікової, 

Л. Кондрацької, С. Коновець, С. Ломова, Л. Масол, О. Мельник, 

Т. Надолінської, В. Орлова, О. Отич, Г. Падалки, І. Полякової, А. Растригіної, 

О. Рудницької, Л. Савенкової, Т. Танько, В. Шишкіної, О. Щолокової та ін.  
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Проте аналіз теорії та практики методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами 

свідчить про недостатню розробленість методичного інструментарію, 

стихійність у організації просвітницьких заходів у школі, що ґрунтується, 

головним чином, на ентузіазмі окремих учителів, учених, діячів культури й 

мистецтва, представників батьківської громади. 

Доцільність дисертаційної роботи полягає в необхідності 

вдосконалення методичної підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до просвітницької діяльності зі школярами з урахуванням 

суттєвих змін підготовки фахівців, що пов’язані з оновленням сучасної 

української школи.  

У свою чергу, сучасна мистецька освіта створює основу для 

послідовного саморозвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва як 

особистості та професіонала, на чому й повинна базуватися сучасна 

методична підготовка майбутнього фахівця. Актуальність дослідження 

обраної проблематики зумовлено необхідністю розв’язання низки 

суперечностей між: 

- необхідністю всебічного використання творчого потенціалу 

висококваліфікованих фахівців музично-педагогічного профілю та 

недостатнім дослідженням оптимальних шляхів удосконалення їхньої 

методичної підготовки в умовах факультетів мистецтв педагогічних 

університетів; 

- суттєвим підвищенням вимог закладів загальної середньої освіти до 

викладання предметів естетичного циклу та реальним станом методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи 

зі школярами; 

- сутністю мистецтва як сфери емоційного виявлення досконалості у 

створенні яскравих художніх образів та відсутністю концептуального 

підходу до поліхудожнього осягнення означеного процесу в методичній 

підготовці майбутніх фахівців до просвітницької роботи зі школярами; 
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- потребами суспільства в організації просвітницької діяльності 

школярів та недостатньою реалізованістю означеного напряму 

педагогічної діяльності зі школярами в практиці методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва; 

- сучасними вимогами до оновлення змісту й організації підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до роботи зі школярами у вітчизняних 

закладах вищої освіти та браком пропозицій щодо обґрунтованих інновацій у 

означеній сфері. 

Отже, з огляду на потребу розв’язання окреслених суперечностей та 

соціально-педагогічну й методичну значущість зазначеної проблеми й 

недостатній рівень її розробленості в теоретичному, практичному та 

методичному аспектах зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: 

«Теорія та практика методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної 

роботи кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і 

диригування факультету мистецтв Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова з проблеми «Зміст, форми, методи і засоби 

вдосконалення підготовки вчителів музики (протокол № 5 від 24 грудня 

2012 року). Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

(протокол № 12 від 27 червня 2017 року).  

Мета дослідження полягає в теоретико-методологічному 

обґрунтуванні й експериментальній перевірці моделі системи методичної 

підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до просвітницької 

роботи зі школярами.  

Відповідно до мети сформульовано такі завдання: 
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1) з’ясувати змістову сутність і сучасний стан розробки проблеми 

просвітницької роботи зі школярами та готовності до неї майбутніх учителів 

музичного мистецтва;  

2) обґрунтувати наукові підходи до проблеми методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва та розробити концептуальний 

поліхудожньоцентричний підхід до методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами в 

умовах створення нової української школи;  

3) визначити педагогічні принципи методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами; 

4)  виявити критерії та показники, охарактеризувати рівні методичної 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до здійснення 

просвітницької роботи зі школярами; 

5) розробити модель системи методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами; 

6) експериментально перевірити ефективність розробленої моделі 

системи методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької роботи зі школярами. 

Об’єкт дослідження – фахова підготовка майбутніх учителів музичного 

мистецтва.  

Предмет дослідження – теорія та практика методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі 

школярами. 

Концепція дослідження. Теоретико-методологічною основою 

модернізації методичної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до просвітницької роботи зі школярами виступає система ідей, 

смисловим стрижнем якої є парадигма актуалізації мистецького навчання 

з наданням переваги творчому поліхудожньоцентричному підході до 

вивчення творів мистецтва. Розроблений і обґрунтований у дисертації 

поліхудожньоцентричний підхід до методичної підготовки майбутнього 
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вчителя музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами є 

результатом концептуалізації основних функцій музичної просвіти – 

світоглядно-пізнавальної, аксіологічної, праксеологічної, креативної та 

естетичної. Сутність означеного підходу полягає в можливості створення 

культурно-мистецького середовища через інтеграцію різних видів 

мистецтва в музично-просвітницькій діяльності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва в школі. Поліхудожньоцентричний підхід 

передбачає синергію методологічних підходів (системного, 

аксіологічного, особистісно-праксеологічного, творчо-комунікативного, 

креативного), принципів, методів і умов методичної підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до просвітницької роботи зі 

школярами.  

В основу дослідження покладено такі положення 

поліхудожньоцентричного підходу: процес фахової підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до просвітницької роботи зі 

школярами має бути сконцентрований на естетично-розвивальній функції 

мистецтва; синтез різних видів мистецтв у організації просвітницької 

роботи зі школярами сприяє формуванню естетичних потреб суб’єктів 

педагогічного процесу; полімистецький зміст просвітницьких заходів 

спрямований на формування цілісного духовного світогляду та 

культурного потенціалу особистості; поєднання особистісного та 

професійно-педагогічного в музично-мистецькому навчанні визначається 

інтегративними та варіативними зв’язками практичної діяльності вчителя 

музичного мистецтва, що чинить істотний вплив на розвиток фахових 

умінь щодо постановки педагогічних завдань, аналізу виховних ситуацій, 

діагностики й моніторингу музично-творчих здібностей учнів. На основі 

єдності музично-мистецького, творчого, науково-педагогічного впливу в 

процесі фахової методичної підготовки в майбутніх учителів музичного 

мистецтва формується досвід художнього осягнення дійсності, що, як 

наслідок, сприяє формуванню аналогічного досвіду у своїх вихованців, 
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розвитку почуття гармонії, краси, а також позитивно позначається на 

творчому розвитку особистості. Єдність навчального, розвивально-

виховного та ціннісного призначення просвітницької діяльності 

забезпечується спрямованістю освітнього процесу на реалізацію освітньої 

мети, яка полягає в гармонійному розвитку особистості. 

Модель системи методичної підготовки охоплює принципи 

формування методичної підготовленості майбутніх учителів музичного 

мистецтва до просвітницької роботи зі школярами, а саме: наочності в 

поданні музичного матеріалу; варіабельності змісту та форм музично-

просвітницької роботи; культуровідповідності як ідентичності змісту 

музично-просвітницької діяльності й культурного простору; 

музикознавчої спрямованості в просвітницькій роботі зі школярами; 

гуманізації мистецької освіти; єдності етичного й естетичного в музично-

просвітницькій роботі; активності суб’єктів музично-просвітницької 

роботи; індивідуального підходу в музичному вихованні; інтерактивної 

зорієнтованості майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької роботи зі школярами; опори вчителя музичного мистецтва 

на творче спілкування з учнівським колективом; емоційності музично-

просвітницької роботи зі школярами; арт- і естетотерапевтичності 

музично-просвітницької роботи зі школярами. 

Реалізація методичної підготовки та творчого здійснення 

просвітницької діяльності майбутнім учителем музичного мистецтва зі 

школярами представлено трьома блоками: початково-інформаційним, 

пізнавально-пошуковим та діяльнісно-виконавським. Педагогічними 

умовами методичної підготовки до музично-просвітницької роботи є 

створення культуроосвітнього середовища в музично-просвітницькій 

взаємодії з учнями; забезпечення тьюторського супроводу; активізація 

комунікативно-рефлексивного функціонування роботи учнів у проведенні 

музично-просвітницьких заходів; актуалізації творчої мотивації; досягнення 
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діалогових засад взаємодії; інтеграції різновидів діяльності студентів; 

стимуляція інноваційного навчання інтерактивними засобами. 

Методологічну основу дослідження становлять фундаментальні 

положення професіогенезу особистості вчителя музичного мистецтва, що 

виявляються в галузі мистецької освіти, зокрема в упровадженні 

просвітницької роботи; положення педагогічної психології з проблем 

організації просвітницької роботи в школі, теоретичні аспекти специфіки 

просвітницької роботи зі школярами (функції, принципи, умови, методи) 

та методичної підготовки майбутнього вчителя до її реалізації. На 

філософському рівні робота ґрунтується на основних положеннях 

філософії освіти, соціології, психології, педагогіки щодо наукової 

організації освітнього процесу в закладах вищої освіти з метою 

підвищення фахової підготовки майбутніх фахівців, а також на 

положеннях про діалектичний взаємозв’язок і взаємозумовленість 

свідомості й діяльності суб’єкта та необхідність їхнього вивчення в 

конкретних культурно-історичних умовах; єдність теорії та практики; 

гуманізацію й гуманітаризацію освіти. Означена методологічна платформа 

базується на застосуванні загальнонаукових підходів (системного, 

аксіологічного, особистісно-праксеологічного, творчо-комунікативного, 

креативного) та авторського поліхудожньоцентричного. Відповідно до 

системного підходу методологічного аналізу проблеми розвитку 

музичного просвітництва як цілісної системи проаналізовано структурно-

змістові аспекти фахової підготовки до просвітницької роботи в 

логічному, психологічному та професійно-змістовному аспектах. 

Аксіологічний підхід до аналізу методичної підготовки вчителя музичного 

мистецтва до просвітницької роботи дозволив ураховувати науково-

педагогічні аспекти цілеспрямованого формування ціннісного ставлення 

до музичного мистецтва й духовного розвитку особистості школяра. 

Особистісно-праксеологічний підхід дозволив сфокусуватися на 

закономірностях розвитку світоглядних диспозицій і формування 
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ціннісних орієнтацій, смислів та умов самореалізації в мистецькому житті 

майбутнього вчителя музичного мистецтва. Творчо-комунікативний підхід 

передбачав аналіз суб’єкт-суб’єктної комунікації та досягнення 

взаєморозуміння з творчим колективом у якості педагогічної умови 

методичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

просвітницької роботи зі школярами. Креативний підхід дозволив 

визначити творчу діяльність основою, засобом і вирішальною умовою 

розвитку особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва, 

передбачає аналіз креативності, естетичних здібностей і здатностей 

створювати творчу атмосферу в учнівському колективі. Авторський 

поліхудожньоцентричний підхід виступив у дослідженні теоретико-

методологічною базою для створення моделі системи методичної 

підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва згідно з вимогами 

нової української школи та викликами сучасності. 

Теоретичною основою дисертації є: теоретико-методологічні засади 

музичної освіти (Е. Абдуллін, А. Козир, О. Лобова, О. Олексюк, 

Г. Падалка, Л. Паньків, О. Ростовський, О. Рудницька, В. Тушева, 

В. Шульгіна та ін.); концептуальні положення формування фахових якостей 

і становлення особистості майбутніх учителів музичного мистецтва 

(О. Єременко, В. Лабунець, О. Лобова, Г. Ніколаї, О. Олексюк, О. Реброва, 

Р. Савченко та ін.); дослідження з методології, теорії та методики музичного 

навчання (Ю. Алієв, О. Апраксіна, Л. Арчажникова, Б. Асаф’єв, 

А. Болгарський, Л. Василенко, Н. Гуральник, О. Єременко, К. Завалко, 

Л. Коваль, А. Козир, Л. Куненко, Л. Мазель, Л. Масол, В. Медушевський, 

О. Михайличенко, Н. Мозгальова, В. Москаленко, О. Ніколаєва, О. Олексюк, 

О. Отич, Г. Падалка, В. Петрушин, Г. Побережна, В. Ражніков, О. Реброва, 

Т. Рейзенкінд, О. Ростовський, О. Рудницька, А. Сбруєва, Т. Турчин, 

О. Устименко-Косоріч, В. Федоришин, Г. Ципін, Ю. Цагареллі, В. Шульгіна, 

О. Щолокова та ін.); теоретико-методологічні основи просвітницької 

роботи (О. Апраксіна, Л. Безбородова, В. Бочелюк, Л. Горюнова, 



42 
 

Л. Дмитрієва, Н. Дьяченко, Т. Євсеєва, С. Пащенко, І. Петрова, 

І. Полякова, Е. Скуратова, Т. Надолинська, О. Руденко, Л. Сбітнєва, 

Н. Черноіваненко, В. Щацька та ін.); принципи оптимізації мистецького 

навчання як засобу творення особистості (Б. Асаф’єв, В.Бутенко, 

Л. Виготський, І. Зязюн, Є. Назайкінський, С. Рубінштейн, 

В. Сухомлинський, Б. Яворський та ін.); наукові теорії формування 

особистості в умовах художньо-творчої діяльності (М. Каган, О. Леонтьєв, 

Е. Маркарян, О. Отич, В. Орлов, Я. Пономарьов, Б.Теплов та ін.); психолого-

педагогічні дослідження творчих здібностей (В. Дружинін, В. Моляко, 

В. Небиліцин, Б. Теплов та ін.); дослідження з креативності (Дж. Гілфорд, 

Е. Торренс), абнотивності (Ю. Адушева, Т. Доцевич, М. Кашапов) та 

естетичних здібностей (О. Торшилова).  

Для розв’язання поставлених завдань було використано комплекс 

взаємопов’язаних методів дослідження: загальнонаукові методи: аналітико-

синтезований (вивчення філософських, психолого-педагогічних, 

мистецтвознавчих та методичних досліджень, нормативних документів, а 

також реального досвіду методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами в умовах 

створення нової української школи та встановлення рівня теоретичного та 

практичного розв’язання проблеми); аналіз, синтез, узагальнення, порівняння 

(виявлення процесу передумов наступності й послідовності на різних етапах 

становлення основ просвітницької роботи зі школярами в Україні); 

узагальнення (визначення науково-поняттєвого апарату дослідження, 

формулювання його концептуальних положень і висновків); 

конкретнонаукові: системно-структурний (виявлення компонентної 

структури методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

до просвітницької діяльності в умовах нової української школи); 

моделювання (дослідження процесів шляхом конструювання моделі системи 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької роботи зі школярами, що відображає взаємні зв’язки між 
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елементами означеного феномена); емпіричні: опитування, спостереження, 

синтез, порівняння (виявлення рівнів оволодіння майбутніми вчителями 

музичного мистецтва методичною підготовкою до просвітницької діяльності 

зі школярами в умовах створення нової української школи); оцінювання 

(системне дослідження характеристик елементів методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва); педагогічний експеримент (аналіз 

реального стану, відстеження динаміки, перевірки ефективності моделі 

системи методичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва 

до просвітницької роботи зі школярами); математичної статистики 

(доведення ефективності результатів педагогічного експерименту). 

Методичними орієнтирами підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва визначено комплекс розроблених технологічних прийомів, а саме: 

праксеологічного навчання, що базується на актуалізації життєвого досвіду й 

особистісних орієнтацій учнів; світоглядного бачення національних 

цінностей музичних творів; вироблення творчо-сугестивного впливу на 

аудиторію слухачів; активного використання новітніх медіа засобів у процесі 

методичної підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних 

університетів; оптимізації моніторингової організації методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі просвітницької роботи зі 

школярами.  

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що: уперше комплексно розкрито сутнісний зміст поняття «просвітницька 

робота зі школярами» як важливого складника методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва, що передбачає творчий підхід до 

створення, поширення, а також споживання цінностей світової та 

національної музичної культури; визначено функції музичного просвітництва 

в школі, а саме: світоглядно-пізнавальну, спрямовану на формування 

гуманістичного світогляду особистості; аксіологічну, що зорієнтована на 

становлення ціннісних засад творчого розв’язання смисложиттєвих проблем, 

трансляцію соціально значущих мистецьких цінностей до внутрішнього світу 
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школярів; праксеологічну, що забезпечує оволодіння основними історичними 

формами й методами мистецької діяльності людства; креативну, яка сприяє 

пошукові нових, нестандартних рішень, що забезпечують вихід за межі 

наявного досвіду, творчу самореалізацію в музично-педагогічній взаємодії; 

естетичну, спрямовану на формування естетичних духовних здібностей дітей 

та молоді в процесі мистецького навчання. Схарактеризовано сучасний стан 

розвитку проблеми методичної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до просвітницької діяльності зі школярами (нормативно-правове 

забезпечення, цілі та принципи, зміст і засоби, наукові підходи до організації 

та впровадження). Розроблено поліхудожньоцентричний підхід до реалізації 

методичної підготовки до просвітницької роботи майбутніх учителів 

музичного мистецтва зі школярами, який ураховує їх творчу самореалізацію 

та містить визначені відповідно до соціального запиту мету й завдання, 

джерела та чинники конструювання змісту та педагогічні умови фахової 

підготовки вчителя музичного мистецтва. Систематизовано принципи 

формування методичної готовності майбутніх учителів музичного мистецтва 

до просвітницької роботи зі школярами, а саме: наочності в поданні 

музичного матеріалу; варіабельності змісту та форм музично-просвітницької 

роботи; культуровідповідності як ідентичності змісту музично-

просвітницької діяльності культурного простору; музикознавчої 

спрямованості в просвітницькій роботі зі школярами; гуманізації мистецької 

освіти; єдності етичного й естетичного в музично-просвітницькій роботі; 

активності суб’єктів музично-просвітницької роботи; індивідуального 

підходу в музичному вихованні; інтерактивної зорієнтованості майбутніх 

учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами; опори 

вчителя музичного мистецтва на творче спілкування з учнівським 

колективом; емоційності музично-просвітницької роботи зі школярами; арт- і 

естетотерапевтичності музично-просвітницької роботи зі школярами. 

Розроблено концептуальні засади моделі системи методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі 
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школярами. Теоретично обґрунтовано та експериментально верифіковано 

мотиваційно-пізнавальний, рефлексивно-усвідомлений, когнітивно-

направлений, комунікативно-емпатійний та творчо-діяльнісний компоненти 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької роботи зі школярами. Розроблено модель системи методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької 

роботи зі школярами, що охоплює принципи, функції, структурні 

компоненти, педагогічні умови, систему авторських засобів педагогічного 

моніторингу й методику, що містить організаційні форми (фронтальні, 

групові, індивідуальні та самостійні), методи (формування обізнаності в 

музично-просвітницькій роботі зі школярами, дискусійні, конструктивні та 

проєктивні, ігрові, тренінгові, ціннісно-аналітичні й аудіо-візуальні) та етапи 

реалізації (інформаційно-організаційний, операційно-інтегрований та творчо-

репрезентаційний). Розкрито зміст, компонентну структуру та критеріально-

рівневу організацію моніторингу методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва, що дозволяє оцінити динаміку формування готовності 

студентів до реалізації просвітницької роботи зі школярами. Впроваджено 

систему педагогічного моніторингу готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до просвітницької роботи в школі, яка передбачає застосування 

сучасного психолого-педагогічного інструментарію, спрямованого на 

визначення рівня критеріїв умотивованості на впровадження музично-

просвітницької діяльності, обізнаності в просвітницькій роботі зі школярами, 

рефлексивності, емпатії, абнотивності, креативності, естетичних здібностей, 

комунікативних та організаційних схильностей як професійно значущих для 

реалізації творчої просвітницької роботи зі школярами. Обґрунтовано та 

впроваджено педагогічні умови методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами, а саме: 

створення культуроосвітнього середовища в музично-просвітницькій 

взаємодії з учнями; забезпечення тьюторського супроводу організації 

музично-просвітницької діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва 
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з учнями; активізація комунікативно-рефлексивного функціонування роботи 

учнів у проведенні музично-просвітницьких заходів; досягнення діалогових 

засад у процесі творчої взаємодії у позанавчальній просвітницькій роботі; 

актуалізація творчої мотивації студентів до самостійного наукового пізнання, 

активної професійної позиції, здатності до постійного фахового розвитку; 

інтеграція різновидів діяльності студентів, спрямованих до досягнення мети; 

стимуляції інноваційного навчання інтерактивними засобами; спонукання 

майбутніх учителів музики до творчого самовираження в музично-

просвітницькій діяльності. 

Уточнено поняття «готовність майбутніх учителів музичного мистецтва 

до реалізації музично-просвітницької роботи зі школярами», що розкривається в 

актуалізації мотиваційно-особистісних установок на музично-просвітницьку 

діяльність, психолого-педагогічних, музикознавчих, методичних, виконавських 

знаннях, уміннях і навичках, а також наявному досвіді музично-комунікативної 

роботи. 

Подальшого розвитку набули теоретико-методологічні засади 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

(системного, аксіологічного, особистісно-праксеологічного, творчо-

комунікативного, креативного) та принципи фахової підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до здійснення просвітницької роботи зі 

школярами.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

розробці навчальних програм, методичних розробок і рекомендацій із питань 

методичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

музично-просвітницької діяльності зі школярами в умовах створення нової 

української школи. Систематизовані й узагальнені положення, результати 

методичних експериментів мають цінність для подальших наукових розвідок 

із музичної педагогіки та педагогіки мистецтва, розробки курсів лекцій і 

практичних занять із курсів «Практикум з виконавської майстерності», 

«Методика викладання дисциплін кваліфікації», спецкурсів і спецсемінарів із 
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проблем просвітницької підготовки майбутніх викладачів музичного 

мистецтва, у процесі вдосконалення змісту науково-педагогічної підготовки 

сучасних бакалаврів та магістрів спеціальностей 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво), галузі знань: 01 Освіта; спеціальності: 014 Середня 

освіта (Музичне мистецтво), галузі знань: 02 Культура і мистецтво; 

спеціальності 025 Музичне мистецтво та галузі знань: 0202 Мистецтво; 

спеціальності 8.020204 Музичне мистецтво. 

Матеріали дисертації використано в освітніх курсах та методичних 

рекомендаціях із підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької роботи зі школярами для бакалаврів і магістрів факультетів 

мистецтв педагогічних університетів; у спецкурсах: «Практикум музично-

просвітницької діяльності учителя музичного мистецтва», «Основи 

художньо-інформаційного методичного забезпечення музично-

просвітницької роботи учителів музичного мистецтва», методичних 

рекомендаціях «Методика концертно-просвітницької діяльності майбутнього 

вчителя музичного мистецтва», навчальному посібнику «Сучасна музика на 

твори Г. С. Сковороди», «Українська пісенна мозаїка», зорієнтовані на 

мотиваційне спрямування студентів факультетів мистецтв педагогічних 

університетів до музично-просвітницької роботи зі школярами в умовах 

створення нової української школи, а також у монографії «Методична 

підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької 

роботи з учнями: теорія і практика» (2018 р.). 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 03 від 

27.03.2019 р.), Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (довідка № 603 від 12.03.2018 р.), ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет (довідка № 68-18-990 від 11.12.2018 р.), 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-367 від 09.06.2020 р.), Каховська школа 
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мистецтв Відділу культури Каховської міської ради Херсонської області 

(№ 53 від 22.02.2020). 

Вірогідність та об’єктивність результатів і висновків дослідження 

забезпечується теоретико-методологічним обґрунтуванням його вихідних 

положень; музикознавчим і психолого-педагогічним аспектами; використанням 

комплексу взаємопов’язаних методів, адекватних об’єкту, предмету, меті та 

завданням дослідження; пролонгованою дослідно-експериментальною роботою 

(2008–2019 рр.); результатами кількісної та якісної експериментальної 

перевірки розроблених методичних рекомендацій; позитивними наслідками 

впровадження в освітній процес факультетів мистецтв педагогічних закладів 

вищої освіти. 

Апробація результатів дослідження. Матеріали роботи та результати 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та музичної 

освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв імені 

А. Т. Авдієвського Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, на науково-практичних і науково-методичних 

конференціях і семінарах, а саме: Міжнародних конференціях: «Hudobna 

vychova vcera a dnes» (Нітра, 2004), «Музично-просвітницька діяльність 

педагога в системі вищої музичної освіти (Харків, 2014), «Художньо-

педагогічні читання» (Харків, 2015), «ЕРТА» України (Каховка, 2017), 

Читання пам’яті академіка Анатолія Авдієвського (Київ, 2017–2020), 

«Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» (Київ, 2017), «Музичні 

читання» – музично-просвітницька діяльність педагога» (Харків – Київ, 

2017), «Час мистецької освіти: Проблеми творчості у сучасній мистецькій 

освіті» (Харків, 2018), «Музична та хореографічна освіта в контексті 

культурного розвитку суспільства» (Одеса, 2019), «Читання пам’яті 

професора О. П. Рудницької» (Київ, 2019), «Dynamics of the Development of 

World Science» (Ванкувер, 2020); «Проблеми мистецько-педагогічної 

освіти: здобутки, реалії, перспективи» (Суми, 2020), «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри 

https://nic-sci-conf.esclick.me/BbBvExkkFfWu
https://nic-sci-conf.esclick.me/BbBvExkkFfWu
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змін» (Суми, 2020); Міжнародних Інтернет-конференціях: 

«Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій» (Слов’янськ, 2017), 

«Современные проблемы обеспечения качества жизни в глобализованном 

мире» (Ополе, 2018), «Теорія і практика образотворчого мистецтва: 

сучасні виклики і проблеми вирішення» (Харків, 2020); Всеукраїнських 

конференціях та семінарах: «Сучасні проблеми виконавської підготовки 

викладачів мистецьких дисциплін» (Херсон, 2016); «Актуальні проблеми 

музичної освіти: історія, сьогодення і майбутнє» (Херсон, 2017); «Проблеми 

мистецько-педагогічної освіти: здобутки, реалії та перспективи» (Суми, 

2018). 

Публікації. Основні положення дисертації відображено в 64 

публікаціях, з них: 1 одноосібна монографія, 8 зарубіжних статей, 23 статті у 

фахових виданнях України, 4 навчально-методичних посібники, 5 

методичних рекомендацій, 23 праці апробаційного характеру. 

Особистий внесок здобувача в статтях, написаних у співавторстві: 

визначено сутність музично-просвітницького складника хореографічної 

освіти [2], визначено прагнення до саморозвитку майбутнього вчителя 

музики як рушійну силу в удосконаленні його просвітницької діяльності в 

школі [5], висвітлено просвітницьку функцію уроків музики в середніх 

класах [56], запропоновано систему просвітницьких бесід та вправ у 

шкільному курсі світової художньої культури [60] та спецкурсі для вчителів 

музики [62]. Кандидатську дисертацію на тему «Формирование 

художественных потребностей будущих учителей начальных классов» було 

захищено у 1989 році за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 

матеріали якої в тексті докторської дисертації не використовувалися. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, чотирьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (390 найменувань, з них 11 – іноземною мовою), 

додатків. Основний обсяг дисертації – 491 сторінок, з них 375 сторінок – 

основного тексту. Робота містить 6 таблиць, 19 рисунків, 6 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

ДО ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗІ ШКОЛЯРАМИ  

 

1.1. Теоретико-методологічний аналіз проблеми просвітницької 

діяльності вчителя музичного мистецтва 

 

У сучасних умовах розвитку освіти згідно з Державною програмою 

«Освіта», Національною доктриною розвитку освіти України у XXI ст., 

Законом України «Про вищу освіту» декларується комплекс концептуальних 

ідей і положень стосовно підвищення рівня фахової підготовки майбутніх 

учителів. Ці обставини визначають актуальність проблеми вдосконалення 

підготовки майбутніх фахівців, зокрема вчителів музичного мистецтва, 

педагогів-музикантів, спроможних не лише до професійної самореалізації, 

але й здатних залучити молоде покоління до осягнення творів музичного 

мистецтва та їх творчого розвитку в процесі музично-просвітницької роботи. 

З цього приводу особливого значення набуває наказ МОН України «Нова 

українська школа» (13.07.2017 р.), ключові реформи якого стосуються 

створення такої школи, де учням буде цікаво та приємно навчатися, де вони 

будуть сміливо висловлювати свої думки, прагнення, бажання. 

У зв’язку з цим, перед освітньою сферою поставлені складні, 

принципово нові важливі завдання. Адже загострення глобальних проблем 

людства потребує суттєвих «змін усієї стратегії діяльності останнього,  а 

тому і формування того нового типу практичного світогляду, який і 

визначає цю стратегію. У вирішенні даного завдання, яке стало 

найважливішим не лише для сучасних мислителів, політиків, але й для 

всього людства, головну роль безумовно повинна відігравати сучасна 

освіта» (Андрущенко, Лутай, 2004, с. 10). 
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Фокус уваги музично-педагогічної сфери виявляється, передусім, на 

сучасних явищах і проявах життєдіяльності людини, генезу яких можливо 

об’єктивно контролювати й достатньо ціленаправлено спрямовувати, задаючи 

смисловий «вектор» різних галузей діяльності. Це, насамперед, широке коло 

інтелектуальних, професійних, чуттєвих (перцептивних) здібностей і вмінь, 

форм соціальної поведінки, моторних навичок, – це вся сфера напрацьованих і 

суспільно закріплених різновидів діяльності й життєвої активності особистості. 

І. Зязюном виокремлено одну з основних тенденцій змін у сферах 

розвитку освіти – тенденцію повернення до традицій вітчизняної освіти й 

культури, в яких спостерігається потужна «методологія та методика», 

високоорганізована гуманітарна освіта, заснована на інтеграції здобутків 

вітчизняної та світової культур (Зязюн, 2003, с. 40). 

Серед класничних і сучасних поглядів на проблему розвитку мистецької 

освіти можна виділити декілька тенденцій становлення вчителя як музичного 

просвітника, втім усі вони виходять із того, що особистість проявляє 

безпосередність свого буття в плані «Я-концепції» та супроводжується актами 

духовної активності. З цієї позиції музично-просвітницька діяльність відіграє 

ключову роль у процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва, який 

не може й не повинен замикатися на своєму предметі, тому що його провідна 

мета – нести культуру людям. Ці обставини обумовлюють базові вимоги до 

вчителя музичного мистецтва: здатність до постійного збагачення своїх знань та 

оволодіння новими сучасними методиками й музично-педагогічними 

технологіями, втілені в досвіді такої діяльності. 

Професійна та особистісна позиція музиканта-педагога в напрямі 

художньо-естетичного виховання дітей та юнацтва має визначатися 

розумінням ним того, що музичне мистецтво не є замкнутою художньою 

сферою, воно є соціальною, історичною та культурною реальністю. В усіх 

різновидах і жанрах музичного мистецтва наявна світоглядна позиція 

художника, яка в певному напрямі впливає на виконавців і слухачів, саме 
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тому музичне мистецтво виступає як носій загальнолюдських гуманістичних 

цінностей, мова спілкування між народами. 

Тому доцільно виокремити здатність музики впливати на розвиток 

особистості, з приводу чого багато сучасних дослідників пояснюють її 

могутність силою емоційного впливу (О. Андрейко (Андрейко, 2015), 

Л. Арчажникова (Арчажникова, 1984), А. Болгарський (Болгарський, 2004), 

Н. Гуральник (Гуральник), О. Єременко (Єременко, 2003; 2012), Т. Жигінас 

(Жигінас, 2016), М. Каган (Каган, 1988), А. Козир (Козир, Федоришин, 2012), 

Л. Мазель (Мазель, 1991), А. Маліновська (Малинковская, 1983), 

В. Медушевський (Медушевский, 1982), Є. Назайкінський (Назайкинский, 

1982), О. Олексюк (Олексюк, 2006), В. Орлов (Орлов, 2003), Г. Падалка 

(Падалка, 2005), О. Ростовський (Ростовський, 1997), В. Шульгіна (Шульгіна, 

2005), О. Щолокова (Щолокова , 1996)та ін.). Завдяки використанню цілого 

комплексу виразних засобів, музика звертається, насамперед, до емоційної 

сфери людини, викликаючи певні життєві асоціації, почуття й переживання.  

Узагальнення теоретичних засад підготовки майбутнього вчителя до 

музично-просвітницької діяльності вказує на декілька основних поглядів на 

розуміння сутності цього поняття, зокрема, як на педагогічну (Т. Євсеєва 

(Евсеева, 1993)), пропагандистську (І. Полякова (Полякова, 1991)), 

спроєктовану культурно-дозвіллєву (В. Бочелюк (Бочелюк, 2006), І. Петрова 

(Петрова, 2012), С. Пащенко (Пащенко, 2000)) діяльність. Напрямами 

музично-просвітницької роботи виступають: агітаційно-пропагандистська 

музична діяльність, пропаганда художньо-естетичних цінностей, широке 

використання знань у практичній роботі, використання музично-

просвітницьких ідей у творчій діяльності, організація змістового відпочинку 

й розваг (Кабриль, 2010). 

У фаховій підготовці майбутніх педагогів-музикантів у системі вищої 

освіти культурно-просвітницька діяльність є однією з основних видів 

професійної діяльності педагога. В Закон України «Про культуру» (2011р., 

№ 24, ст. 168) були внесені зміни – доповнено після слів «музейна, освітня» 
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слово «просвітницька». З доповнення Закону України просвітництво 

виступає «позашкільною освітою у сфері культури, спрямованою на 

створення умов для більш повного задоволення інтелектуальних і духовних 

потреб людини з пізнання національно-культурної спадщини, поширення 

інформації про духовні культурні цінності в цілісному культурному просторі 

України та їх вплив на рівень суспільної моралі, відродження та 

примноження інтелектуальних і духовних цінностей суспільства, 

формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення 

на цій основі духовного потенціалу народу».  

Просвітницька робота ставить мету «просвітити», тобто сформувати 

обізнаність у певній галузі, розвивати провідні ідеї людини, які б сприяли її 

особистісному зростанню, розширити горизонти власних знань та критично 

мислити. Разом із цим, передача знань має виконувати не тільки 

інформаційну функцію, але й мати у своєму змісті виховний процес на 

засадах гуманізму (Пастушенко, 2013).  

Поряд із тим, серед авторів немає згоди щодо визначення сутності та 

структури просвітницької діяльності. У педагогічних дослідженнях 

використовуються різні терміни, зокрема, такі як: музично-пропагандистська 

діяльність (І. Полякова, Е. Скуратова ,О. Халікова), культурно-просвітницька 

робота (С. Громов, М. Серьогін), музично-просвітницька діяльність (В. Андрєєв, 

І. Липа, М. Зеленецький, В. Петрушин), художньо-естетична освіта (Л. Масол, 

Л. Рапацька, О. Щолокова), музично-виховна робота (А. Болгарський), 

концертно-просвітницька діяльність (Т. Жигінас), позанавачальна просвітницька 

діяльність учителя музичного мистецтва (К. Супруненко). 

У наукових дослідженнях висвітлено різні аспекти музично-

просвітницької діяльності педагогів-музикантів, а саме: вагомість впливу 

музики як засобу художнього спілкування з аудиторією (А. Авдієвський 

(Авдієвський, 1996), О. Апраксіна (Апраксина, 1983), Б. Асаф’єв (Асафьев, 

1973), Л. Баренбойм (Баренбойм, 1974), О. Берегова (Берегова, 2006), Б. Брилін 

(Брылин, 1998), М. Каган (Каган, 2002), В. Козакова (Козакова), Г. Падалка 



54 
 

(Падалка, 2009), О. Пєхота (Пехота, 1991), О. Руденко (Руденко, 2012), 

О. Рудницька (Рудницька, 2001) та ін.); формування музично-просвітницького 

інтересу (Е. Абдуллін (Абдуллин, 1990), Л. Безбородова (Безбородова, 1997), 

С. Волков (Волков, 1977), Т. Євсєєва (Евсеева, 1993), Т. Жигінас (Жигінас, 

2016), І. Кобозева (Кобозева, 2004), Н. Полтавська (Полтавська, 2013) та ін.); 

розвиток ораторської майстерності вчителя (Г. Вільсон (Вильсон, 2001), 

Г. Загадарчук (Загадарчук, 1994), Є. Ільїн (Ильин, 2012), К. Станіславський 

(Станиславский, 1962) та ін.); специфіка музично-просвітницької діяльності зі 

школярами (Т. Жигінас (Жигінас, 2016), Л. Кожевнікова (Кожевнікова, 2003), 

О. Мельник (Мельник, 2013) та ін.); особливості проведення позакласної 

музично-виховної роботи в школі (О. Апраксіна (Апраксина, 1983), 

Л. Безбородова (Безбородова, 1997), Л. Горюнова (Горюнова, 1988), 

Н. Дьяченко (Дьяченко, 2015), Т. Євсєєва (Евсеева, 1993), А. Козир (Козир, 

2006), О. Руденко (Руденко, 2012), Л. Сбітнєва (Сбітнєва, 2016), В. Шацька 

(Шацкая, 1975) та ін.). Аналізуючи науково-педагогічні джерела можна зробити 

висновок, що спрямування музично-педагогічної освіти несе в собі певні 

просвітницькі тенденції. 

Важливим інтегративним засобом формування методичної 

підготовленості майбутнього вчителя музичного мистецтва є методологічний 

аналіз. Цю сферу розробляли багато видатних педагогів, психологів, 

музикознавців, серед яких треба виділити дослідження Б. Асаф’єва (Асафьев, 

1973), Е. Абдулліна (Абдуллин, 1990), В. Андрущенка (Андрущенко, 2004), 

Р. Арцишевського (Арцишевський, 2000), В. Афанасьєва (Афанасьєв, 1980), 

Ю. Афанасьєва (Афанасьєв, 1990), А. Болгарського (Болгарський, 2004), 

Л. Бочкарьова (Бочкарев, 1997), Л. Виготського (Выготский, 2000), І. Зязюна 

(Зязюн, 2003), М. Кагана (Каган, 1996), Н. Кузьміна (Кузьмина, 2001), 

В. Медушевського (Медушевский, 1982), В. Муцмахера (Муцмахер, 1988), 

Є. Назайкінського (Назайкинский, 1982), Г. Нейгауза (Основы общей 

психологи), Г. Падалки (Падалка, 2008), С. Рубінштейна (Рубинштейн, 2010), 

О. Щолокової (Щолокова, 1996), Е. Юдіна (Юдин, 1973) та ін. 
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Доцільно підкреслити, що «методологію» (як поняття) визначають як: 

учення про науковий метод пізнання й перетворення світу; його філософську й 

теоретичну основу; сукупність методів дослідження, що застосовуються в будь-

якій науці відповідно до специфіки об’єкта її пізнання (Сучасний тлумачний 

словник української мови, с. 429). Також категорія «методологія» тлумачиться 

як учення про структуру, логічну організацію, методи й засоби діяльності. 

Аналіз наведених визначень показує, що методологія поділяється на загальну 

(філософську), загальнонаукову (методологію науки) і спеціальну. 

Аналогічний розподіл запропоновано в «Українському педагогічному 

словнику», в якому виокремлено часткову (сукупність методів у кожній 

конкретній науці), загальну (сукупність більш загальних методів) і філософську 

(систему діалектичних методів) методологію (Гончаренко, 2011, с. 207).  

Оскільки поняття «методологія» використовується в широкому 

значенні як така категорія, що визначає філософську вихідну позицію 

наукового пізнання, загальну для всіх наукових дисциплін, а у вузькому 

значенні – теорію наукового пізнання в конкретних наукових дисциплінах, 

вона загалом виступає вченням про організацію діяльності. З погляду 

методології як вчення про організацію конкретної діяльності, музично-

просвітницьку діяльність доречно розглядати, як прояв одиничного в 

загальному. Тобто в загально-методологічному полі педагогіки, відповідно 

до класифікації, наведеній у дослідженні В. Загвязинського (Коган, 

Сичеников, 1991, с. 43), правомірно виокремити методологію музично-

просвітницької діяльності, адже вона спрямована на отримання об’єктивно 

або суб’єктивно нового педагогічного результату. 

Важливим аспектом методологічного аналізу музично-посвітницької 

діяльності є його діалектична сутність. Прагнення одночасно мисленням, 

пам’яттю, уявленням охопити велику кількість фактів, понять, що стосуються 

музики, співставляючи, порівнюючи, оцінюючи різні, у тому числі протилежні, 

точки зору спираються на логічну операцію аналізу як форми мислення, що 

знаходиться в єдності із «зворотною» своєю стороною –синтезом. Саме 
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здатність до синтезу, спираючись на багатомірний аналіз, надає професійному 

мисленню вчителя музичного мистецтва ту системність і цілісність, які є 

важливими ознаками методологічного аналізу (Абдуллин, 1990, с. 59). 

Отже, методологічний аналіз проблем музичної педагогіки та музично-

посвітницької діяльності може здійснюватися на різних рівнях, зокрема на 

філософському рівні обговорення значущості музичного просвітництва 

необхідно проводити через історичний екскурс та проаналізувати праці 

Г. Гегеля (Гегель, 1956), М. Драгоманова (Українські діячі культури про 

музичне виховання школярів та проблеми методики його викладання, 1998), 

О. Духновича (Українські діячі культури про музичне виховання школярів та 

проблеми методики його викладання, 1998), І. Зязюна (Зязюн, 2008), 

Г. Сковороди (Сковорода, 1995), П. Юркевича (Українські діячі культури про 

музичне виховання школярів та проблеми методики його викладання, 1998), а 

також Б. Асаф’єва (Асафьев, 1973), С. Виготського (Выготский, 2000), 

М. Кагана (Каган, 2002), С. Рубінштейна (Рубинштейн, 2010), М. Фуллана 

(Фуллан, 2000) та ін. 

Прикладом глибокого філософського аналізу специфіки мистецтва є 

праці Г. Гегеля, в яких підсумовуються й розвиваються на основі діалектичного 

вчення погляди й концепції попередників. У гегелівській «Естетиці», що 

містить розділ «Музика», виділено на першому плані духовний зміст, а 

«форму» розглянуто в діалектичному з ним єднанні. Розробляючи свою 

філософську систему, розкриваючи сутність її основних законів і категорій, 

учений переносить їх на витлумачення законів самого мистецтва. Це добре 

помітно, наприклад, під час розгляду закономірностей музичного мистецтва, 

зокремо часової природи, непредметного характеру й логіко-діалектичного 

зв’язку художніх засобів, її виразності (Гегель, 1956, с. 35). Усі ці та інші 

положення є важливими не лише для музичної педагогіки, а саме для педагога-

практика, який вимагає глибокого розуміння сутності, специфіки й соціальної 

ролі музики. Розуміння сутності основних законів і категорій діалектичного 

вчення забезпечують усвідомлення діалектики музично-педагогічного процесу, 
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певних змін, що в ньому відбуваються, як особливої дії об’єктивного 

діалектичного закону про розвиток. 

Ідеї Г. Сковороди про тісний взаємозв’язок всебічності знань і широти 

світогляду, який поєднує в собі чітке уявлення та сприйняття видимого й 

невидимого світів, розуміння взаємодії законів космосу виступили зразком 

глибокої єдності переконань і духовних прагнень. Самопізнання, на думку 

Г. Сковороди, повинне бути універсальним засобом морального 

вдосконалення суспільства, одним зі шляхів досягнення гармонії життя 

(Сковорода, 1995, с. 411). Саме такий підхід має бути визначальним у 

просвітницькій діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

О. Духнович, розглядаючи педагогіку як «найскладніше мистецтво», як 

«мистецтво мистецтв», називав учителя майстром володіння словом, який 

повинен обов’язково мати добрі знання свого предмету, володіти методикою 

реалізації навчального процесу, мати педагогічні здібності. Ключову роль у 

педагогічній діяльності просвітитель відводив покликанню, дбайливому 

ставленню до учнів, знанням та пропаганді української культури (Українські 

діячі культури про музичне виховання школярів та проблеми методики його 

викладання, 1998). 

П. Юркевич висував високі вимоги до вчителя, до формування його 

духовної сфери та можливість трансляції духовності учням. Естетична 

категорія в працях автора посідає провідне місце, адже в учителя має бути 

розвиненою любов до істини, потяг до добра та повага й любов до учнів. 

Гуманність учителя, як уважав учений, проявляється в тому, щоб він 

спроможний осягнути та зрозуміти істину, добро та красу, випромінювати 

духовність і доброту живити ними своїх учнів. Діяльність учителя 

П. Юркевич розглядав із позиції істини, добра й любові до учнів. «Художнє 

око» та чутливе серце вчений уважав основними властивостями майбутнього 

вчителя, адже лише той може бути вихователем, хто відчув на собі вплив 

прекрасних муз. Якщо у взаємодії вчителя та учнів панують гармонія, 

задоволення, взаємна допомога – це вірна ознака успішності навчально-
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виховного процесу (Українські діячі культури про музичне виховання 

школярів та проблеми методики його викладання, 1998, с. 26]. 

М. Драгоманов відводив ключову роль підготовці майбутніх учителів, 

проповідував національно-культурні традиції України, розглядав питання 

формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної праці, а також 

висунув положення про рівні естетичної вихованості. Особливу увагу 

педагог звернув на підготовку вчителів з мистецьких дисциплін, оскільки 

школа в той час мала небагато підготовлених наставників зі співу, 

малювання та дитячої творчості. На думку М. Драгоманова, просвітництво є 

основним «кредо» вчителя, народознавчі дисципліни в середній та вищій 

школі мають широко використовуватись, а український фольклор є 

матеріалом високої художньої вартості з необмеженими етико-виховними 

можливостями (Українські діячі культури про музичне виховання школярів 

та проблеми методики його викладання, 1998, с. 5). 

Для уточнення сутності методологічного аналізу естетичних і 

педагогічних проблем доцільно звернутися до праць Б. Асаф’єва, у яких він, 

насамперед, дотримується точки зору про те, що мистецтво є специфічною 

формою суспільної свідомості. Особливу увагу вчений звертає на 

просвітницьку функцію мистецтва, що зумовлено духовно-практичною 

діяльністю людей і рівнем соціального розвитку суспільства. Основним 

«предметом» його аналізу постійно виступали питання критеріїв цінності 

творів мистецтва, проблема діалектичного зв’язку процесу їх створення із 

закономірностями суспільного розвитку. Вчений прагнув підкреслити, що 

мистецтво (особливо музичне) доносить виражені в ній різноманітні ідеї та 

морально-естетичні оцінки ставлення людини до дійсності опосередкованим 

шляхом (Асафьев, 1973). 

У цьому багатогранна діяльність Б. Асаф’єва цінна тим, що вчений усе 

своє життя сполучав творчі інтереси композитора, глибину теоретичних 

пошуків ученого та критику публіциста-просвітителя. Художньо-естетичний 

підхід, широко представлений у роботах Б. Асаф’єва, дозволяє глибше 
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проникнути в музично-педагогічні проблеми, наприклад, зрозуміти, чому 

відбувається в наш час помітне зниження в школярів і молоді інтересу до 

«серйозної» музики, розвивається споживацьке ставлення взагалі до 

мистецтва. Одна з головних причин тут зрозуміла: велика кількість низько-

художньої музичної «продукції», що все більше поширюється, безпосередньо 

призводить до деформації слухацької свідомості не лише дітей, але й 

дорослих. Отже, питання художньо-музичного «оздоровлення» суспільства є 

особливо важливими для дослідницької практики Б. Асаф’єва. 

Важливими суттєвими рисами творчого підходу Б. Асаф’єва до аналізу 

професійних проблем слід вважати діалектичність і системність. Основним 

методологічним питанням для нього стало питання про специфіку організації 

музичних занять в умовах загальноосвітньої школи. У відповіді на це важливе 

питання, як вважав учений, містяться й усі інші питання методичного 

характеру. Надзвичайно важливим висновком Б. Асаф’єва стало положення про 

те, що шкільний предмет «Музика», його специфіка зумовлюються особливістю 

самого музичного мистецтва: його інтонаційною природою. Основним 

завданням музичного просвітництва педагог-музикант вважав естетичне 

виховання суспільства через шкільну музичну освіту. Підйом просвітництва він 

бачив у масовій організації музичного й хорового виховання в закладах освіти, 

значному поширенні лекційної роботи з населенням, концертах для учителів і 

керівників аматорських музичних гуртків, переслідуючи ціль підвищення їх 

кваліфікації, оскільки вважав, що музичний розвиток дітей багато в чому 

залежить від підготовленості вчителів. 

Глибока дослідницька зацікавленість Б. Асаф’єва проблемами музично-

освітньої роботи була обумовлена тим, що він впритул стикався з ними в 

практичній діяльності. По-перше, керував секцією загальномузичної освіти 

Наркомосу, по-друге, очолював народну школу музичної освіти. 

Талановитий педагог, він чутливо ставився до різноманітних проблем 

музичної освіти. Він намагався розробляти проблему загального музично-

естетичного виховання дітей та молоді стосовно різних жанрів творчої 
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діяльності. Розробляючи основи шкільної педагогіки й усвідомлюючи 

необхідність не лише виховувати кадри, але й розвивати науку про музику, 

Б. Асаф’єв спрямовує свої наукові та організаторські здібності на відкриття в 

Інституті історії мистецтв факультету історії музики (Асафьев, 1973, с. 97). 

Б. Асаф’єв розглядав питання музичної педагогіки з точки зору 

методологічних положень, а саме глибоко вивчав питання специфіки 

наукової та художньої свідомості. Велику увагу він приділяв обсягу та 

взаємозв’язку спеціальних знань і вмінь, доцільності й ефективності 

використання тих чи інших методів та виявленню суттєвих відмінних сторін 

у процесах наукового й художнього пізнання. Торкаючись питання про 

специфіку самого процесу сприймання музики, Б. Асаф’єв дає зразок 

соціально-психологічного погляду на проблему: «У жодному разі не слід 

уникати під час організації викладання музики в загальноосвітніх школах 

проблеми музичної еволюції... не слід відмовлятися від утвердження 

інтелектуального начала в музичній творчості та сприйманні. Адже 

«слухаючи, ми не лише відчуваємо той чи інший стан, але й диференціюємо 

матеріал, який сприймаємо, робимо відбір, оцінюємо, а значить, мислимо. 

І навпаки, нема ніякої необхідності наполягати на впровадженні 

естетичних дедукцій, тобто на догматичному засвоєнні визначень прекрасних 

і огидних, красивих і некрасивих звукоутворень» (Асафьев, 1973, с. 111).  

Музично-естетичні погляди Б. Асаф’єва на соціальну природу музики 

виявляються опорними та в процесі виявлення ним сутності категорії 

«художності», що займає одне з чільних місць у теорії та практиці шкільної 

музичної теорії та практики. Розробляючи зміст і форми художнього 

виховання, вчений спрямовує увагу педагогів на позашкільну роботу, 

покликану засобами лекційно-пропагандистської та концертної діяльності, 

організацією оркестрів і хорів систематично залучати дітей та широкі 

народні маси до активної участі в музичному житті країни. 

З погляду психологічної науки на розвиток художньо-музичної 

педагогіки, особливу увагу привертає саме музично-просвітницька 



61 
 

діяльність, яка щільно пов’язана з пізнавально-емоційними процесами. Так, 

Л. Виготський, серед багатьох мистецьких аспектів цієї проблеми, виокремив 

значення пізнавальної функції мистецької діяльності, й у зв’язку з цим – 

розуміння ролі емоційних переживань у процесах створення та сприймання 

творів мистецтва. Пізнавальна роль мистецтва, за визначенням ученого, є 

функцією особливого пізнання, що виконується особливими прийомами. 

«Сприймання мистецтва, – підкреслював він, – потребує творчості, бо і для 

сприймання мистецтва недостатньо розібратись у структурі самого твору – 

необхідно ще творчо подолати власні почуття. Мистецтво є скоріше 

організацією нашої поведінки на майбутнє, установка вперед, вимога, яка, 

можливо, ніколи не буде здійснена, але яка заставляє нас прагнути того, що 

лежить, можливо за ним» (Выготский, 2000, с. 243). Л. Виготському 

належить думка про те, що на мистецтво не можна дивитися лише як на 

«прикрасу» життя, воно за своєю сутністю швидше виступає як своєрідний 

«діалектичний» підхід до його побудови.  

Музична культура XX століття свідчить про те, що багато видатних 

музикантів, учених, композиторів надавали великої уваги справі просвітництва, 

залучаючи широкі маси до скарбниці музичного мистецтва. Адже зуміти 

виділити питання, які можуть бути предметом методологічного аналізу, — 

складне творче завдання для музиканта-педагога. Не випадково С. Рубінштейн 

підкреслював, що мислити людина починає тоді, коли в неї з’являється потреба 

щось зрозуміти. Мислення завжди починається з проблеми чи питання, тобто з 

протиріччя. Цією проблемною ситуацією й визначається залучення особистості 

до процесу мислення (Рубинштейн, 2010). 

Учений свідомо виділяє тут роль мислення у творчій діяльності, 

оскільки вважає, що між мисленням і діяльністю у творчих процесах жодного 

розриву не існує. «Мислення впливає на якісну сторону діяльності, а 

результати практичних дій удосконалюють сам процес мислення. Єдність 

творчого мислення й діяльності є необхідною передумовою для творчих 

успіхів, – зазначав С. Рубінштейн. У зв’язку з цим, ученим сформульована 
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вихідна наукова психологічна установка про те, що по тому «як суб’єкт 

робить, можливо визначити те, яким він є; а за напрямом його діяльності 

можна й формувати його самого» (Рубинштейн, 2010, с. 212).  

Методологічний аналіз музично-просвітницької діяльності вчителів 

музичного мистецтва вимагає розгляду її на всіх її рівнях (філософському, 

загальнонауковому та спеціальному), що ставить педагога-музиканта перед 

необхідністю «перетворення»: на певний момент він стає в позицію 

«філософа», потім продовжує вивчення проблеми очима «психолога», 

«музикознавця», «соціолога» тощо. Однак він, насамперед, повинен 

підходити до неї з позиції педагога-музиканта. Вивчаючи те чи інше питання, 

звертаючись до знань різних наукових і художніх галузей, учитель-музикант 

повинен пам’ятати, що йому необхідні знання, вміння й навички для 

вирішення власних фахових завдань.  

Істотною теоретико-методологічною проблемою мистецької педагогіки 

є питання про ієрархію пов’язаних аспектів – науково-логічного й емоційно-

художнього, що пов’язано зі здатністю музиканта-педагога в процесі аналізу-

роздуму над конкретною проблемою досягти необхідної інтеграції «думок і 

почуттів», тобто об’єктивних і суб’єктивних даних, наукових знань і власних 

інтуїтивно-суб’єктивних уявлень. Це виявиться також в умінні утримувати в 

полі зору основний для мистецтва й педагогіки «предмет» – тобто 

особистість (у даному випадку особистість школяра). 

Певною мірою кожен із названих аспектів методологічного аналізу в 

діяльності педагога-музиканта повинен знайти відображення в якісній 

стороні міркувань, адже вони можуть бути більш чи менш глибокими, 

логічно стрункими, але повинні при цьому в більш яскравій формі мати 

такий особистий експресивно-художній тон, який властивий, наприклад: 

Б. Асаф’єву (Асафьев, 1973) і В. Медушевському (Медушевский, 1982), 

Д. Кабалевському (Кабалевский, 1986), В. Сухомлинському (Сухомлинський, 

1976) та Є. Ільїну (Ильин, 2012) та ін. У творчій діяльності цих та багатьох 

інших майстрів мистецької сфери наявна глибока професійна 
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цілеспрямованість, органічне сполучення наукового й художнього, тобто 

логічно виваженого й емоційно насиченого, що може стати за приклад 

служіння мистецтву для кожного. 

Історична хронологія становлення музичного просвітництва 

представлена декількома етапами. На начальному етапі радянського періоду 

в містах і селах України широким фронтом була розгорнута культосвітня 

робота, укорінився термін «музичне виховання», проте процеси ліквідації 

неграмотності й поширення знань ще не передбачали повноцінного 

прилучення широких верств населення до культурних надбання, до тих 

багатств, які були створені до неї. У перші післяреволюційні роки, у центрі 

уваги стали музично-просвітницькі завдання у вихованні нового покоління, 

питання «слухання музики», набуло актуальності формування культури 

музичного сприйняття.  

Загалом у розвитку музичного мистецтва, починаючи з двадцятого 

століття в Україні провідне місце посідають ідеї про спадкоємність нової 

культури й музичної культури минулого. Найцінніше, що було створено на 

початку ХХ століття фахівцями у сфері музично-естетичної просвіти, 

виступило підґрунтям, на якому зароджувалась і розвивається сучасна 

українська музична культура. Сформовані педагогами-музикантами 

положення про першорядне значення хорового виконавства в музичній 

просвіті, про взаємну координацію всіх музично-театральних і спеціальних 

дисциплін, необхідних у вивченні музичного мистецтва, про опору на 

народно-пісенну культуру стали підгрунтям для розвитку демократичної 

системи музично-естетичного виховання широких народних мас у минулому 

сторіччі. З метою розв’язання завдань музичного виховання та просвіти було 

створено широку систему музичних шкіл для дітей і юнацтва, курси 

загальної музичної освіти, хорові студії, музичні класи в загальноосвітніх 

школах, університети культури, клуби любителів музики, народні філармонії 

тощо. За засобами й формами навчання в цих закладах можна проаналізувати 

спадкоємність методичних настанов музикантів-просвітителів, зокрема 
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В. Верховинця, П. Демуцького, П. Козицького, М. Лисенка, М. Леонтовича, 

К. Стеценко, Я. Степового та ін.. Розроблена музикантами-просвітителями 

музично-педагогічна система виступила основою для розвитку масового 

музично-естетичного виховання та просвітництва на теренах України. 

Синергія педагогічної майстерності та композиторського таланту 

властива творчим особистостям українських музикантів XX ст. Особливої 

уваги заслуговує музично-педагогічна спадщина В. Верховинця, 

П. Демуцького, П. Козицького, Ф. Колесси, М. Леонтовича, С. Людкевича, 

Л. Ревуцького та ін. Так, В. Верховинець успішно розв’язував проблему 

гармонійного розвитку учнів через залучення їх до активної музично-ігрової 

діяльності. Запропонований автором посібник «Веснянка» містить не тільки 

пісні, але й танцювально-ігрові рухи, хороводи та криві танці. У науковій і 

практичній спадщині педагога переконливо доводиться позитивний вплив 

ігор із рухами, танцями та співом на розумовий і фізичний розвиток дитини, 

її почуття та творчу фантазію (Українські діячі культури про музичне 

виховання школярів та проблеми методики його викладання, 1998, с. 40–42). 

Ф. Колессою було відзначено провідну роль народної пісні у вихованні 

школярів, включено її в систему шкільного навчання у власній педагогічній 

системі. Головною метою розробленого автором посібника – «Шкільного 

співаника» є подання пісенного матеріалу для навчання таким чином, щоб 

«привчати молодь пізнавати й цінити народну творчість та перейматися її 

духом» (Українські діячі культури про музичне виховання школярів та 

проблеми методики його викладання, 1998). Поєднання педагогічного 

досвіду, тонкого художнього чуття та здобутки вченого-фольклориста 

допомогли Ф. Колессі здійснити добір для своїх праць високохудожніх 

зразків народно-пісенної лірики. 

С. Людкевичем було визначено провідні напрями музичного виховання 

учнів, актуалізовано проблеми загальнодоступного й виховного характеру 

навчання музики, розроблено нові методи викладання, створено методичні 

підручники, розпочато широке використання народнопісенної творчості для 



65 
 

дидактичного матеріалу, проаналізовано шляхи й засоби пропаганди 

музичних знань серед шкільної молоді.  

Музикантом-просвітителем Л. Ревуцьким було запропоновано цикл 

обробок народних дитячих пісень, який значно збагатив шкільний 

концертний репертуар. Отже, на основі аналізу музично-педагогічної 

спадщини українських композиторів-просвітителів можна стверджувати, що 

через власну педагогічну діяльність тодішні композитори заклали підвалини 

музично-естетичного виховання та просвітництва України, впровадили 

масову музичну освіту, розробили основи теорії та практики національного 

музичного просвітництва. Запропонована ними просвітницька робота і 

сьогодні є актуальною, а її зміст, форми та методи творчо використовуються 

в практиці сучасної музичної освіти.  

Аналіз музично-педагогічної спадщини дає можливість відстежити 

шляхи становлення художньо-просвітньої діяльності провідних музикантів-

педагогів. Джерелом музичного виховання та просвітництва сьогодні є 

музичні школи, школи мистецтв, музичні класи в загальноосвітніх школах. 

Учителі й викладачі виступають ініціаторами музичних заходів, 

організаторами народних університетів культури, музичних лекторіїв, 

дитячих народних філармоній, проводять пісенні свята, тижні музики для 

дітей і юнацтва, фестивалі мистецтв, концерти дитячої творчості та інших 

заходів, пов’язаних із пропагандою та популяризацією музичного мистецтва. 

Сучасна музично-просвітницька діяльність вимагає дотримання 

важливих правил соціалізації (Чень Кай, 2019), через які особистість 

прилучається до культури в її соціальному значенні. З цієї позиції провідною 

задачею педагога-музиканта є сприяння розвиткові особистості учня, що 

ґрунтується на моральних критеріях і мистецьких цінностях. Утім, моральні 

оцінки не завжди пов’язані з конкретним зверненням до соціальних фактів, 

тому педагогічний вплив на особистість перетворюється на примітивну 

моралізацію, що унеможливлює проблемний аналіз музичного матеріалу, 

стає назаваді повноцінному сприйняттю культурно-духовного продукту.  
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Сучасним підходом в організації музично-просвітницької діяльності 

є орієнтація на повсякденну буденну свідомість. Діти здебільшого приходять 

у музичну чи загальноосвітню школу зі сформованим на базі слухацького 

досвіду суб’єктивним ставленням до музики. У цьому значущим фактором 

формування художнього смаку в дітей є сприйняття фальшивого звучання 

музичного інструменту, якому мають протистояти яскраві відеозаписи 

сучасних музичних казок, мюзиклів, естрадні музичні програми. Часом 

негативним фактором виступає низька художня культура та відсутність 

смаку в батьків, з якими у свій час уроки музики проводились формально.  

Одне з основних завдань майбутнього вчителя музичного мистецтва – 

відігравати роль провідника до культури, доносити її широких народних мас. 

Учитель музичного мистецтва, насамперед, має вчити сприймати, розуміти й 

любити музику не лише дітей, але й їх батьків. У методології музичної освіти 

широта погляду на музично-просвітницьку роботу забезпечує глибоке 

усвідомлення такого факту: абстрактне засвоєння «правил музики» не 

долучає до музичного мистецтва, а, навпаки, відвертає школярів від музики. 

Тому провідним завданням музично-просвітницької діяльності є сприяння 

прояву в учня любові до музичного мистецтва, формування потреби 

школярів у повсякденному спілкуванні з мистецтвом.  

 

1.2. Специфіка методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва  

 

Підготовка вчителя музичного мистецтва до художньо-просвітницької 

роботи неможлива без методологічної підготовки. Одна з важливих 

особливостей цієї підготовки полягає в тому, що вона спирається не стільки 

на загальні ідеї філософії, загальну психологію та педагогіку, скільки на 

філософські і загальнонаукові дисципліни, спеціально звернені до проблем 

викладання мистецтва. Питанню методологічної підготовки вчителя 

музичного мистецтва присвячував свої праці Е. Абдуллін (Абдуллин, 1990). 
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Головними елементами методологічної підготовки вчителя музичного 

мистецтва є цілі та принципи, зміст і засоби цієї роботи. Ціль її полягає в 

тому, щоб сформувати методологічну культуру студентів, тобто 

«індивідуальний соціально-особистий досвід учителя як сукупність 

методологічних знань, орієнтацій, умінь і потреб, які дозволяють йому 

виявити особисто-творчу концептуальну, науково-аргументовану позицію в 

процесі аналізу й розв’язання професійно-значущих музично-педагогічних 

проблем; інтегративна властивість особистості педагога-музиканта, що 

відображує в собі якість засвоєних ним методологічних знань і здібностей, у 

використанні останніх для пізнання та творчого перетворення музично-

педагогічної дійсності» (Абдуллин, 1990, с. 23). 

Під змістом методологічної культури вчителя музичного мистецтва 

розуміється здатність оперувати методологічними знаннями (передусім, 

категоріями діалектики й поняттями, які відбивають основи музично-

педагогічної теорії та практики) в процесі сприймання, осмислення проблем 

викладання музики та творчої діяльності, спрямованої на їх успішне вирішення. 

Однією з провідних ознак виявлення методологічних основ художньо-музичної 

діяльності є розвиток логічного рівня професійного мислення як здатності 

цілісного бачення педагогічного процесу. Схарактеризовані якості та 

професійний досвід складають сутність готовності вчителя до методологічної 

діяльності, яка розуміється як «професійно спрямоване виявлення його 

методологічної культури» (Абдуллин, 1990, с. 121). Методологічна підготовка 

вчителя музичного мистецтва як важливий елемент цілісної системи його 

музично-педагогічної освіти є динамічною підсистемою загальної системи 

освіти педагога-музиканта, що спирається на низку важливих принципів. 

Провідне значення методологічної підготовки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва зумовлюється, з одного боку, завданням творчого 

розвитку особистості вчителя музичного мистецтва в соціальному замовленні 

сучасної позиції до суттєвої сторони методологічної діяльності – до процесу 

пізнання й перетворення музично-просвітницької роботи, потреби в ній. 
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Вивчення характеру та спрямованості фахової діяльності майбутніх учителів у 

багатьох випадках вимагає звернення до широкого спектру моральних, 

естетичних питань, що припускає критичне осмислення різноманітних 

світоглядних позицій. Усе це дозволяє активізувати духовні, світоглядні 

сторони особистості вчителя музичного мистецтва, створює умови для розвитку 

його самосвідомості, формування в нього почуття співпричетності власного 

особистого досвіду – до широкого соціального загальнолюдського досвіду.  

З цієї позиції принципово важливою є роль інтелектуальних, емоційно-

вольових та інших творчих процесів, що супроводжують виконання будь-

якого способу діяльності вчителя музичного мистецтва. Особливе значення 

має також зв’язок між науковими й художніми елементами в мисленнєвій 

діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва, який, з одного боку, 

надає методологічній діяльності характер наукового пошуку, з іншого – 

зумовлює в ньому особистісну спрямованість. 

Особисто-ціннісне ставлення до методологічної діяльності під час 

оволодіння її різними способами є важливою передумовою в послідовному 

накопиченні вчителем музичного мистецтва творчого досвіду. Встановити 

зв’язок і взаємозумовленість цих двох важливих елементів змісту 

методологічної підготовки – досвіду практичної творчої діяльності й досвіду 

емоційно-ціннісного ставлення до неї – можна лише чітко розуміючи суттєву 

природу творчого процесу та, насамперед, декларуючи нерозривну єдність 

емоційної та інтелектуальної, логічної та інтуїтивної її сторін. У процесі 

методологічної діяльності, що базується на залученні особистості вчителя в 

усій її цілісності до творчого пізнання, діалога-роздуму над професійно 

значущими проблемами, вказана обставина набуває особливої 

значимості» (Абдуллин, 1990, с. 49). 

При цьому сам процес методологічного осмислення тієї чи іншої 

проблеми спирається не лише на логіко-конструктивне начало, але й 

припускає здогад, або моделювання, які ґрунтуються на інтуїції та уявленні. 

Тут знову проглядається та специфічна особливість методологічної 
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діяльності, яка полягає в її безпосередній зверненості до особистості самого 

вчителя, до духовно-особистого творчого досвіду. 

Розвиток методологічної культури вчителя музичного мистецтва, яка є 

необхідною для виконання музично-просвітницької діяльності, відбувається 

за допомогою засобів: опори на естетичні знання; різноманітної порівняльної 

діяльності; співставлення, аналогії; створення проблемних ситуацій; 

актуалізації продуктивної діяльності. 

Проблема культурного розвитку особистості в галузі музичного 

мистецтва є актуальною та очевидною в наші часи. Музика є дієвим засобом 

мобілізації духовної енергії людей, тонкою художньо-естетичною системою, 

яка забезпечує світовідчуття епохи й усього ладу суспільства. Серед усіх 

видів мистецтв саме музика передбачає співпрацю великої маси людей і тому 

виграє в силі виявлення. З музики починається особистісне художнє 

усвідомлення сутності соціальної ідентифікації. Власними вподобаннями 

певних музичних творів сучасна людина заявляє про себе як про сформовану 

соціальну особистість. Музика є носієм високих гуманістичних ідей, здатна 

надихати на сприймання піднесеного, звертається до вищих почуттів, тому 

саме музично-просвітницька діяльність має залучати людей до творчості, до 

скарбів світової культури, нових знань. 

З метою впровадження ефективної музично-просвітницької діяльності 

майбутній учитель музичного мистецтва має ознайомитися зі структурою й 

особливостями просвітницької роботи загалом. Структурна організація 

музично-просвітницької діяльності залежить від галузі та змісту 

просвітництва, представлена такими напрямами: агітаційно-

пропагандистським, пропагандою художньо-естетичних цінностей, широким 

використанням знань у практичній роботі, використанням музично-

просвітницьких ідей у творчій діяльності, організацією змістовного 

відпочинку й розваг. 

Кожен із вищезазначених напрямів передбачає практичну діяльність у 

такий спосіб: вивчення художніх потреб, обґрунтування необхідності даного 
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виду музичної діяльності, застосування матеріально-технічних засобів, 

людських ресурсів, розробка заходу, репетиції, проведення заходу й аналіз 

проведеної роботи. 

Вибір творчих методів музично-просвітницької діяльності вимагає від 

учителя музичного мистецтва високої міри орієнтування в питаннях вікової 

та педагогічної психології, вміння вчитися відчувати аудиторію, здійснювати 

адекватний вибір цілей, засобів і методів музично-просвітницького заходу, 

вміти планувати власну роботу. У цьому сенсі основною вимогою до плану є 

облік реально існуючого змісту справ, ведення перспективних, річних, 

квартальних і тижневих планів, урахування розділів плану (найменування 

заходу, його мета, форма, місце та термін проведення, матеріально-технічне 

забезпечення, відповідальні за проведення заходу). Педагог-музикант при 

цьому виконує функцію інструктора заходу, врахувуючи контингент учнів 

(за соціально-демографічною ознакою), рівень їх художнього й 

загальнокультурного розвитку, міру готовності учнів до участі в 

просвітницькому заході. 

Визначальну роль у музично-просвітницькій роботі відіграє 

особистість педагога-музиканта, зокрема його зовнішність і мовлення. 

Учитель має брати активну участь у вдосконаленні системи музично-

просвітницької роботи, що передбачає всебічний розвиток толерантності в 

повсякденній музично-просвітницькій діяльності, фомування інформаційного 

простору, пошуки актуальних способів зв’язку із громадськими 

організаціями, сприяння збільшенню кількості активістів музично-

просвітницької роботи.  

Слід підкреслити, що музично-просвітницька робота не має 

обмежуватись уроками музичного мистецтва, а передбачає значну позакласну 

роботу з учнями, організацію вчителем концертів-лекцій для дітей, учителів і 

батьків за різноманітною тематикою, вибір якої передбачає врахування віку 

аудиторії, її підготовленості до сприйняття музичного матеріалу, загального 

рівня культури тощо. Позакласна музично-просвітницька робота є 
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організованими й цілеспрямованими заняттями зі школярами, що 

відбуваються у загальноосвітній школі в позаурочний час. Специфіка таких 

занять полягає в тому, що вони, передусім, є продовженням основних 

просвітницьких тенденцій, намічених на уроках. По-друге, позакласна робота 

сприяє більш міцному засвоєнню та поглибленню знань, відкриває простір для 

задоволення творчих потреб та інтересів учнів, спрямована на розвиток 

самостійності, творчої активності, індивідуальних здібностей учнів. Значна 

увага до питань позакласної музично-просвітницької роботи звертається в 

роботах О. Апраксіної В. Сухомлинського (Сухомлинський, 1976), В. Шацької 

та ін. За умови правильного поєднання з основними уроками позакласна 

робота набуває великих можливостей у формуванні інструментальних та 

вокально-ансамблевих навичок учнів. При цьому накопичений життєвий і 

художній досвід інтегрується з отриманими спеціальними знаннями, вміннями 

й навичками. 

Педагогічні дослідження, присвячені художньо-музичному вихованню 

учнів у позаурочний час, здійснювалися Б. Асаф’євим (Асафьев, 1973), 

О. Апраксіною (Апраксина, 1983), Ю. Алієвим (Алиев, 2003), 

Л. Безбородовою (Безбородова, 1997), Л. Горюновою (Горюнова, 1988), 

Н. Гродзенською, Б. Кабалевським (Кабалевский, 1986), М. Леонтовичем, 

В. Ревою, О. Ростовським (Ростовський, 2011), О. Рудницькою (Рудницька, 

2005), М. Румер, В. Шацькою (Шацкая, 1975), Б. Яворським та ін. У цих 

дослідженнях коло проблем організації та проведення позакласної музично-

просвітницької роботи зі школярами стосується, передусім, таких 

педагогічних аспектів, як активізація емоційно-образного цілісного 

сприйняття творів музичного мистецтва школярами, активізація художньо-

образного мислення школярів на основі синтезу мистецтв, активізація уваги 

учнів у творчих видах діяльності, цілеспрямований розвиток художньо-

образного мислення учнів, розвиток здатностей до імпровізації в музичній 

діяльності, розширення асоціативного ряду у школярів у процесі музично-

просвітницької роботи тощо. 



72 
 

Позакласна музично-просвітницька робота за змістом є 

багатогранною, має велику кількість форм проведення, які умовно можна 

поділити на три групи: 1) індивідуальна робота як самостійна діяльність 

учнів під керівництвом учителя, що не обмежується уроками музичного 

мистецтва та спрямована на художньо-музичний розвиток учнів (завдання 

підготувати будь-який номер художньої самодіяльності, огляд новин 

музичного життя, навчання грі на музичному інструменті та сольному чи 

ансамблевому співу тощо); 2) масова робота, що поєднує більшість учнів 

школи (загальношкільна художня самодіяльність, музичні свята, лекторії, 

колективні відвідування й обговорення концертів, оперних спектаклів, 

зустрічі з музичними діячами, музичні конкурси, дискотеки, музичні  

клуби); 3) гурткова або ансамблева робота, що об’єднує 10–15 чоловік, які 

цікавляться певним видом і жанром музики (ансамблеві та оркестрові 

фольклорні, хорові колективи, вокальні, вокально-інструментальні, 

інструментільні, танцювальні ансамблі, різні гуртки).  

Важливим умінням учителя музичного мистецтва в музично-

просвітницькій роботі є підбір репертуару. Він має бути високомистецьким, 

яскраво образним, відповідати цілям і завданням проведеного заходу. З цього 

приводу слід зазначити, що одним із найважливіших завдань учителя 

музичного мистецтва є його робота із залучення учнів до глибокого 

сприйняття серйозної музики. 

Успіх у музично-просвітницькій діяльності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва складається з багатьох елементів, а саме: 

1) володіння музичним інструментом, передусім, фортепіано та ще 

одним чи двома музичними інструментами, що дозволяє створити емоційно 

насичену атмосферу, здіснювати паузи для роз’яснень матеріалу, бути 

прикладом для своїх вихованців; 

2) ораторських здібностей як вільного володіння мистецтвом спілкування 

(учитель не лише виконує твір, але й цікаво розповідає про нього);  

3) наявності розвиненого музичного слуху; 
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4) хорошої музично-теоретичної підготовки; 

5) уміння читати ноти з листка; 

6) володіння співацьким голосом; 

7) наявності диригентських умінь і навичок; 

8) здатності підібрати швидко нескладний акомпанемент; 

9) уміння імпровізувати й гармонізувати мелодії. 

Майбутній учитель музичного мистецтва має розуміти значення 

музичного мистецтва в розвитку суспільства, взаємозв’язок музики з 

іншими видами мистецтв (літературою, ритмікою, образотворчим 

мистецтвом, хореографією, пластичним інтонуванням тощо). Всебічна 

методична підготовка забезпечує музиканта-педагога глибокими знаннями 

за предметом, дає можливість проявляти вміння в практичній діяльності зі 

школярами. Адже педагог не тільки проводить музично-просвітницьку 

роботу, але й формує практичні навички та просвітницькі інтереси у своїх 

учнів, сприяючи тим самим активному розвитку творчих інтересів 

школярів. 

Таким чином, музично-просвітницька діяльність виступає специфічним 

засобом реалізації творчих можливостей майбутнього вчителя музичного 

мистецтва та невід’ємним фактором його загальнокультурного становлення, 

що реалізується в активній практичній роботі зі школярами. Формування 

музично-просвітницького інтересу майбутніх учителів музичного мистецтва 

є необхідною передумовою виконання музично-просвітницької діяльності, 

що, насамперед, необхідна сучасному суспільству. Музично-просвітницька 

діяльність є й значущим мотивом активізації самої навчально-музичної 

роботи студентів, що націлена на осягнення надбань національної та світової 

музичної культури. Адже саме музично-просвітницька робота вчителя 

музичного мистецтва спрямована на активний розвиток слуху, мовлення, 

музичної пам’яті, творчого мислення, уяви загалом та фантазії – зокрема, 

емоційно-почуттєвої сфери школярів тощо. 
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1.3. Наукові підходи до методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва 

 

У межах представленого дослідження до наукових підходів до 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва доцільно 

відносити системний, аксіологічний, особистісно-праксеологічний, 

поліхудожньоцентричний, творчо-комунікативний, акмеологічний, 

креативний. Доречно підкреслити, що поняття «підхід» у загальному 

розумінні означає сукупність різноманітних засобів і прийомів, завдяки яким 

вирішуються поставлені вчителем завдання. У науковому розумінні це 

поняття трактується як вихідна позиція, що складає основу дослідницької 

діяльності особистості (Щепаньский, 1969). 

Системний підхід під час здійснення методологічного аналізу 

проблеми розвитку музичного просвітництва вимагає осмислення не лише 

сутності, але й структурно-змістових сторін цього важливого процесу в 

логічному, психологічному та професійно-змістовому аспектах. Цей підхід 

дозволяє розглядати процес формування методичної підготовленості 

студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів як цілісну 

динамічну систему. За своєю сутністю та змістом системний підхід є 

загальнонауковим підходом. С. Гончаренко розглядає системний підхід у 

педагогіці як такий, що орієнтований на досягнення «цілісності педагогічних 

об’єктів, виявлення в них різноманітних типів зв’язків і зведення їх у єдину 

теоретичну картину» (Гончаренко, 2011, с. 423). Тому вчений підкреслює, що 

складові системи – підсистеми – можна розглядати як самостійні системи. 

На думку М. Кагана (Каган, 1988), системний підхід забезпечує повну 

інтеграцію знань, за якої соціальні науки зберігають свою самостійність і 

специфічність, але їх фактичні дані й теоретична побудова об’єднуються 

навколо системних методів дослідження як загальної підстави. Тому цей 

підхід дозволяє дослідити музично-просвітницьку діяльність студентів 

інститутів мистецтв педагогічних університетів як складне багатоаспектне 
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утворення взаємозалежних і взаємопов’язаних елементів та розглянути її як 

єдине ціле, адже успішна діяльність майбутніх учителів музичного мистецтва 

напряму залежить від оволодіння ними комплексом знань із психології, 

педагогіки, дисциплін фахового циклу (теоретичних, історичних, художньо-

естетичних, виконавських тощо).  

Системний підхід до музично-просвітницької підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва знаходить відображення у взаємодії 

необхідних елементів, а саме: музично-естетичного, педагогічного й 

виконавського (Орлов, 2003, с. 23). Цей важливий підхід забезпечує 

розуміння розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя музичного 

мистецтва в процесі музично-просвітницької діяльності як цілісної єдності 

відносно самостійних елементів, які функціонують у взаємозв’язку та 

складають ієрархічну систему. 

Забезпечуючи розв’язання проблеми введення особистості у світ 

художньо-творчого процесу та засвоєння музичної інформації шляхом 

цілісного сприйняття художньо-музичного образу твору та його відтворення, 

системний підхід тим самим, відіграє важливу роль у мистецькій діяльності. 

У цій «інтелектуальній діяльності вищого ґатунку відбувається внутрішня 

робота особистості над пізнанням всесвіту й усвідомленням себе у світі, що 

сприяє виробленню уміння налагоджувати стосунки з людьми, із 

навколишнім середовищем» (Козир, 2008, с. 112). 

Аналізуючи значення системного підходу до здійснення практичної 

діяльності, І. Зязюн визначив, що потреба в «системних уявленнях виникає у 

процесі зіткнення зі складністю реальних життєвих явищ. Ці уявлення 

сприяють передбаченню суперечностей, постановці проблем і пошукові 

адекватних засобів їх успішного вирішення. У зв’язку з цим, системний 

світогляд конкретизується в системному мисленні як сукупність здібностей 

для побудови моделей проблемних ситуацій шляхом виокремлення всіх 

суттєвих для їх формування, фіксації та вирішення факторів, а також 

організацію їх в ієрархічну доцільність» (Зязюн, 2000, 42). Отже, системний 
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підхід в організації музично-просвітницької діяльності майбутніх учителів 

музичного мистецтва є системоутворювальним.  

Аксіологічний підхід є одним із провідних у підготовці майбутніх 

учителів музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької роботи зі 

школярами, оскільки він лежить в основі формування гуманістичного 

світогляду як узагальненої системи поглядів і переконань, які центруються 

навколо особистості. 

У центрі ціннісно-аксіологічного підходу до навчально-виховної 

діяльності знаходиться перевага певних смислів і побудованих на цій основі 

способів поведінки, що передбачає концепцію взаємозалежного, 

взаємодіючого світу. Згідно з аксіологічним підходом центральним є вміння 

бачити те спільне, що не лише об’єднує людство, але й характеризує кожну 

окрему особистість, її унікальність.  

Аксіологія як теорія цінностей визначає якості та властивості 

предметів, явищ, процесів, які здатні задовольнити потреби, інтереси й 

бажання людей, за визначенням С. Гончаренка, у педагогіці може виступати 

окремим напрямом у галузі освіти, в якому «розглядаються: вчення про 

цінності, зміст провідних педагогічних ідей, теорій і концепцій у різні 

історичні періоди у сфері вітчизняної та зарубіжної освіти (з точки зору 

їхньої відповідності чи невідповідності потребам суспільства й особистості)» 

(Голобородько, Петренко, 2003, с. 24). 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень А. Алексюка (Алексюк, 

1988, Ш. Амоношвілі (Амонашвілі, 2003), Ю. Афанасьєва (Афанасьєв, 1990), 

Л. Виготського (Выготский, 2000), В. Давидова (Давыдов, 1996), 

Е. Ельконіна, І. Зязюна (Зязун, 2000), В. Петрушина, Б. Теплова (Теплов, 

1985), а також суто мистецьких досліджень Н. Гуральник (Гуральник, 2011), 

Л. Коваль, А. Козир (Козир, 2006), О. Олексюка (Олексюк, 2006), В. Орлова 

(Орлов, 2003), Г. Падалки (Падалка, 2008), О. Ростовського (Ростовський, 

2011), О. Рудницької (Рудницька, 2005), Г. Ципіна, В. Шульгіної (Шульгіна, 

2005), О. Щолокової (Щолокова, 1996) та ін.) дозволяє визначити провідне 
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спрямування фахової підготовки на реалізацію музично-просвітницької 

діяльностя як таке, у процесі якого відбувається формування фахових знань 

та вмінь, що здебільшого залежить від особистісного ставлення до мистецтва 

та ґрунтується на аксіологічному (ціннісному) підході.  

На думку А. Козир, аксіологічний підхід орієнтує зміст, форми й 

методи фахового навчання на формування професійної майстерності, яка, у 

свою чергу, розуміється як система ціннісних орієнтацій особистості 

майбутнього вчителя музичного мистецтва. При цьому художньо-музичні 

цінності виступають як результат духовного опанування особистістю 

творами мистецтва, усвідомлення їх змісту, естетичної форми, здійснення 

глибокого музично-педагогічного аналізу творів мистецтва. Аксіологічний 

підхід забезпечує суб’єкт-суб’єктні відносини всіх учасників навчально-

виховного процесу. До основних ознак цього методологічного підходу автор 

відносить глибоке розуміння природи цінностей, їх загальної 

значимості (Козир, 2008, с. 241). 

Аксіологічний підхід дозволяє розкрити значення особистісних 

цінностей учителя музичного мистецтва як стрижня його особистості, що 

забезпечує можливість орієнтації на її акмеологічне становлення 

(О. Асмолов, Л. Блінов, А. Деркач, Д. Леонтьєв, О. Олексюк, В. Федоришин 

та ін.). У цьому сенсі високої значущості набувають ціннісні орієнтації та 

ціннісні взаємовідносини в процесі формування особистості майбутнього 

вчителя музичного мистецтва. Доцільно зазначити, що ціннісне ставлення в 

процесі засвоєння творів мистецтва є основою фахової підготовки 

особистості до сумісної творчості. Основою осягнення цього процесу є 

розуміння ціннісного ставлення до творів мистецтва як характерної ознаки 

творчої активності особистості. 

Аксіологічний напрям підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва об’єднує його прагнення до самовираження й самоздійснення. Це 

дозволяє акцентувати на протіканні відповідного процесу швидше на 

внутрішньому плані особистості, ніж на зовнішньому. Водночас, це процес 
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вираження себе, своєї внутрішньої природи, а також реалізація свого істинного 

«Я». Оскільки реалізація акцентує увагу на об’єктивному, зовнішньому рівні 

існування особистості, вона передбачає особистісне новоутворення, пов’язане з 

формуванням і трансляцією внутрішньої позиції людини, усвідомленням себе 

як члена суспільства, відповідального за власне майбутнє. 

Продуктивне використання в освітньому процесі аксіологічного підходу 

дозволяє не підштовхувати особистість студента до відповідності досконалої 

моделі, а поступово здійснювати його індивідуально-творчий розвиток. 

Використання аксіологічного підходу спрямоване на здійснення навчання 

майбутніх учителів музики не авторитарними методами, а пошуками 

компромісу, сугестивний педагогічний вплив заміщується взаємодією, 

співробітництвом, партнерством, орієнтаціями на реальну свободу 

особистості, яка розвивається, і на діалог із нею. Усе це зумовлює домінування 

дуже специфічного мовно-музичного фону та невербального типу 

спілкування, які мають полісенсорний зв’язок, що складає основу музично-

просвітницької діяльності. 

Направленість учителя музичного мистецтва на продуктивну діяльність 

ґрунтується на його індивідуальній системі цінностей, тому обов’язковою 

умовою методичної підготовки майбутнього педагога-музиканта є ціннісне 

ставлення до педагогічної роботи та учнів. Високоефективним учителем 

можна стати лише за умови наявності необхідних здібностей і системності в 

роботі, гармонійному поєднанні наукової та фахової компетентностей, 

активному використанні продуктивних методів навчання за професійно-

педагогічної спрямованості, адекватної самооцінки, відповідального 

ставлення до роботи, потреби в самореалізації.  

Особистісно-праксеологічний підхід (М. Акімова (Акимова, Козлова, 

1992), І. Бех (Бех, 1998), О. Єременко (Єременко, 2012), І. Зязюн (Зязюн, 

2003), В. Козлова (Акимова, Козлова, 1992), О. Олексюк (Олексюк, 2006), 

Г. Падалка (Падалка, 2008), Є. Проворова (Проворова, 2011), О. Рудницька 

(Рудницька та ін.) сприяє ствердженню особистості в мистецькому житті. Як 
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зазначала О. Рудницька, особистісний підхід «сприяє розвиткові 

світоглядних диспозицій індивіда, формуванню власних ціннісних 

орієнтацій, оскільки дозволяє максимально задіяти в педагогічному процесі 

структуру життєвих смислів особистості (самоактуалізацію, саморегуляцію, 

самозростання, самореалізацію), створює умови для самоорганізації власного 

внутрішнього світу» (Кузнецова, 2018, с. 192). 

Доречно підкреслити, що в мистецькій освіті відбувається постійна 

інтеграція знань і продуктивної активності, оскільки жодну інформацію в 

галузі мистецтва не можна розкрити без самостійної художньої діяльності 

особистості, всі види якої стимулюють прояви фантазії, образного 

уявлення (Кузнецова, 2018). 

З цієї позиції особистісний підхід передбачає формування й розвиток 

особистісно-психологічних якостей майбутнього вчителя музичного 

мистецтва, реалізацію його здібностей, активізацію мотиваційної сфери. 

Завдяки особистісному підходові вчитель музичного мистецтва проєктує 

ставлення до учня як до творчої особистості, допомагаючи виявляти й 

розвивати його здібності та креативні можливості. Л. Масол з цього приводу 

зауважує, що розвивальні впливи мистецької освіти спрямовуються на 

унікальність кожного суб’єкта навчальної діяльності, враховуються його 

мотивація, інтереси, потреби й реальні можливості. За таких умов зростає 

мистецька чутливість особистості, здатність до організованого художньо-

естетичного мислення, творчого самовираження, індивідуальної 

своєрідності (Колесникова, Титова, 2003, с. 4). 

Розглядаючи особистість як конкретне вираження сутнісних ознак 

людини, О. Леонтьєв стверджує, що особистість «створюється об’єктивними 

обставинами, діяльністю, зв’язком зі світом, ієрархією діяльностей» 

(Леонтьев, 1977, с. 222). У зв’язку з цим необхідно відзначити, що проблема 

особистості має міждисциплінарний статус, її вивчають у суспільних і 

природничих науках. У природничих науках цю категорію розглядають як 

особливу якість людини, якої вона набуває в соціокультурному середовищі в 
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процесі спільної діяльності та спілкування. У гуманістичних філософських і 

психолого-педагогічних концепціях особистість – це людина як цінність, яка 

становить неповторну комбінацію її психологічних якостей, що формуються 

в процесі соціалізації та взаємодії зі світом. За висловом С. Гончаренка, 

особистість, – «у широкому розумінні – це конкретна, цілісна людська 

індивідуальність у єдності її природних і соціальних якостей; у вужчому, 

філософському розумінні – індивід як суб’єкт соціальної діяльності, 

властивості якого детерміновані конкретно-історичними умовами життя 

суспільства» (Голобородько, Петренко, 2003, с. 334). 

Необхідно підкреслити, що особистість становить абстрактне поняття, 

яке об’єднує багато аспектів, що характеризують людину: сприйняття, думки, 

емоції, мотивацію та дії. При цьому особистість не зводиться до жодного з 

названих аспектів функціонування. У сучасній науці не існує єдиного 

загальноприйнятого визначення поняття «особистість».  

На думку С. Подмазіна, особистість – це «системна якість індивіда, яка 

визначається його включенням у суспільні відносини й формується в спільній 

діяльності та спілкуванні. Сутність особистості виражає її суб’єктність, 

здатність діяти свідомо й відповідально (Подмазин, 2000, с. 146). 

У контексті розгляду музично-просвітницької діяльності майбутнього 

вчителя музичного мистецтва з позиції особистісного підходу, особливий 

інтерес становить визначення особистості, запропоноване Я. Щепаньським, 

де особистість розглядається «як інтегральна цілісність біогенних, 

психогенних і соціогенних елементів» (Щепаньский, 1969, с. 65). Відповідно 

до цього визначення поняття «особистість» містить і природжені, й набуті 

елементи. Адже саме особистість є носієм творчих властивостей суб’єкта. У 

процесі музично-просвітницької підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва, яка транслює суб’єктний рівень розвитку особи, саме особистість 

відкриває широкі можливості досягнення її людської сутності. 

На думку Е. Фромма, людина відрізняється прагненням вийти за межі 

безпосередніх утилітарних запитів. Вона не обмежується знаннями, 
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необхідними їй для виживання, а прагне пізнати сенс життя й сутність власного 

«Я». Цієї мети індивід досягає за допомогою виробленої ним системи 

орієнтацій у спілкуванні з іншими людьми. Ідентизація і є тим «відчуттям», яке 

дозволяє індивідові з цілковитою підставою презентувати власну «Я-

концепцію», і соціальне середовище активно впливає на цю потребу. Потреба у 

власній реалізації, за Е. Фроммом, є екзистенціальною потребою, адже в його 

основі – психічний стан, який є вічним і незмінним. Соціальні умови здатні 

змінити лише способи реалізаційного задоволення: від творчості до 

руйнування, від любові до злочину тощо (Фромм, 1992). Отже, особистісно-

праксеологічний підхід орієнтує майбутнього вчителя музичного мистецтва на 

постійний розвиток фахових здібностей як індивідуальних властивостей творчої 

особистості, здатної до акмеологічного зростання. 

Праксеологічна складова даного підхіду дозволяє в межах нашого 

дослідження здійснити аналіз ефективності й результативності музично-

просвітницької діяльності. Впровадження праксеологічного підходу у 

фаховій професійно-педагогічній підготовці має ґрунтуватися на позиціях 

філософії дії (А. Еспінас, Т. Котарбінський, Є. Слуцький та ін.) та музично-

педагогічної освіти (І. Колеснікова, К. Курода, Є. Проворова, М. Сацков та 

ін.). Праксеологічний підхід детермінує вимоги до якості фахової підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва, ініціює процеси формування 

професійної компетентності, конкурентоспроможності, забезпечує готовність 

до оптимального режиму практичного виконання професійної діяльності. 

У дослідженнях філософського напряму праксеологія розглядається 

як наукове знання організації успішної діяльності через навчання свідомого 

вибору засобів, прийомів і методів роботи, які забезпечують найкращі 

результати праці, активізують творчість, сприяють формуванню раціональної 

системи внутрішніх потреб і активної творчої діяльності. Т. Котарбінський 

називає праксеологію загальною теорією ефективної організації діяльності, 

що передбачає аналітичний опис, характеристику, класифікацію та 

систематизацію практичних дій, вивчення умов і законів, що визначають 
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ефективність дій, дослідження ґенези різних видів діяльності та шляхів їх 

удосконалення (Котарбинский, 1962, с. 18). 

Загалом праксеологія характеризує реальні людські можливості, 

визначає об’єктивні та суб’єктивні дії, сприяє становленню ідеалів і цінностей 

особистості, оптимізує життєдіяльність як в індивідуальному, так і соціальному 

контексті. У науці праксеологія вивчає цілеспрямовану праксеологічну 

діяльність людей, яка орієнтована на трансформації природи й суспільства, 

відтворення продуктивних сил і суспільних відносин (Масол, 2015). 

Особистісно-праксеологічний підхід дозволяє уявити практичну 

успішність учителя музичного мистецтва як регулятивну та операційну силу, 

яка розширює базові поняття, забезпечуючи ментальну сферу практичної 

діяльності відповідним інструментарієм (засобами, методами, технологіями 

практичної діяльності). Самоосвітня діяльність майбутніх учителів 

музичного мистецтва має бути спрямована на реалізацію праксеологічної 

корекції завдань, що дає змогу визначати й конкретизувати міру 

правильності й адекватності педагогічних дій; обирати оптимальну стратегію 

та алгоритм організації музично-просвітницької роботи. 

Для продуктивної реалізації праксеологічного підходу майбутнім 

учителем музичного мистецтва в процесі музично-просвітницької діяльності 

з учнями необхідно створити такі умови, за яких учні будуть відчувати: 

внутрішній психологічний комфорт; емоційну свободу; спроможність творчо 

реалізувати свою індивідуальність. 

З-поміж найбільш поширених способів створення такої атмосфери на 

уроках – широке застосування елементів психогімнастики, музично-

комунікативних ігор, вокальних імпровізацій, творчих завдань, ритмо-

декламацій, що пронизані успішною суб’єкт-суб’єктною педагогічною дією 

вчителя музичного мистецтва (Масол, 2015). 

Відповідно до праксеологічного підходу продуктивна музично-

просвітницька діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва 

представлена ціннісними особистісними якостями, виваженістю ухвалених 
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рішень, продуктивністю мистецької роботи, успішністю, результативністю. 

Саме тому праксеологічний підхід у музично-просвітницькій діяльності 

вчителя музичного мистецтва сприяє продуктивному міжособистісному й 

міжкультурному спілкуванню, безпечній психологічній атмосфері, якісній 

організації музичної діяльності школярів.  

Творчо-комунікативний підхід до музично-просвітницької діяльності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва виявляється як процес і 

спланований позитивний результат сформованості творчого особистісного 

досвіду, на основі засвоєних знань із налагодження суб’єкт-суб’єктної 

комунікації. Найбільш рельєфно цей важливий підхід у майбутнього вчителя 

музичного мистецтва проявляється в умінні знаходити спільну мову з 

учнями, досягати повного взаєморозуміння з творчим колективом. Керівна 

позиція вчителя в процесі музично-просвітницької діяльності щільно 

пов’язана з невпинним творчим пошуком і націлена на роботу в постійно 

змінному середовищі (Кобозева, Жданов, Егорова, Белкина, 2004). 

Комунікативність майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі 

музично-просвітницької діяльності передбачає готовність до організації 

творчої діалогової взаємодії, гнучкість, мобільність, уміння встановлювати 

контакти з учнями, в чому великого значення набуває загальний рівень його 

культури, психолого-педагогічні знання та ерудиція.  

Діалогова взаємодія в процесі музичної освіти виступає як посередник між 

музикою, учителем та учнями, як механізм, завдяки якому можливим стає 

вирішення різноманітних особистісних, навчальних та комунікативних проблем 

школярів. Тому створення сприятливого психологічного клімату в процесі 

музично-просвітницької діяльності, яка носить функціональний характер, сприяє 

вирішенню різноманітних складних ситуацій, що виникають у вирішенні 

завдань, пов’язаних із розвитком і певною корекцією поведінки школярів.  

Творчо-комунікативний підхід до музично-просвітницької діяльності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва передбачає розвинену художню 

комунікацію, як «взаємодію між художником-творцем і читачем (слухачем, 
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глядачем), який сприймає твір мистецтва, є найбільш яскравим і повним 

виявом комунікативної функції культури» (Берегова, 2006, с. 260). 

Твір мистецтва не створюється у відриві від соціокультурного 

контексту, оскільки будь-який діалог із простором здійснюється як дія, 

спрямована на втілення й вияв свого художнього послання в житті окремого 

індивіда, групи людей чи всього суспільства в цілому. На думку 

І. Савранського, художня комунікація – завжди «духовно-емоційне явище, 

яке сприяє засвоєнню найважливіших загальнокультурних цінностей 

...засвоєння культури – це, певною мірою, процес художньої комунікації, 

який активно впливає на формування людської особистості, створення її 

моральної основи, вироблення того чи іншого ставлення людини до світу й 

до людей» (Савранский, 1979, с. 73). 

Ю. Лекомцев, розглядаючи художню комунікацію як основу музичної 

діяльності, зазначає, що твір мистецтва в широкому плані повинен 

розглядатися як специфічне повідомлення. Комунікативна ситуація містить 

митця й коло глядачів, з наборами близких за структурою кодів або 

естетичних моделей. На думку вченого, роль глядача не зводиться до 

механічного декодування (або до суми ізольованих декодуючих процесів); 

сприйняття твору викликає загальну реакцію, зближує одних, розмежовує 

інших, служить провідником впливів одних на інших тощо. Адже художня 

комунікація, як підкреслює В. Козакова, – це здійснення інтелектуально-

творчого взаємозв’язку автора (митця) та реципієнта, передача останньому 

художньої інформації, що містить певне ставлення до світу, художню 

концепцію, стійкі ціннісні орієнтації. Опосередкованою ланкою цієї передачі 

є художній твір, а у виконавчих видах мистецтва (музика або театр) ще й 

виконавець (Козакова).  

У процесі художньої комунікації в адресанта (митця) виникають три 

типи стосунків: автор (митець) – дійсність, автор (митець) – реципієнт, автор 

(митець) – художній процес, завдяки якому й відбувається повний 

комунікативний акт (Козакова). Творча комунікація, на думку дослідниці, 
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реалізується через розуміння змісту художнього твору, його прочитання в 

контексті історії, соціальної реальності, художньої культури, громадської 

думки. Цей аспект художньої комунікації передбачає розуміння: історичної 

реальності, що зображена автором; реальності, сучасної реципієнту; автора 

(його особистості); того, що він хотів сказати й того, що він сказав; змісту 

художнього тексту; культурної епохи, відображеної в тексті, художньої 

концепції твору тощо.  

Творчо-комунікативний підхід до музично-просвітницької діяльності 

майбутніх учителів музичного мистецтва дозволяє втілювати креативне 

бачення, виконання та цілісне сприйняття творів мистецтва.  

На думку Є. Назайкинського, художня комунікація виступає як процес, 

в якому «реально реалізується акт спілкування». На думку вченого, в системі 

творчої комунікації центром є художній твір, навколо якого групуються 

найбільш важливі елементи комунікації, а саме: автор, виконавець, 

реципієнт. Художнє спілкування унеможливлюється відсутністю інших 

елементів, які створюють умови та творче середовище спілкування, а також є 

об’єктами відображення, впливу та перетворення (Назайкинский, 1982, с. 21).  

Акмеологічний підхід до музично-просвітницької діяльності майбутніх 

учителів музичного мистецтва дозволяє розв’язати нагальні завдання у сфері 

мистецької освіти, комплексно дослідити цілісність суб’єкта, який проходить 

ступінь зрілості, «коли його індивідуальні, особистісні та суб’єктнодіяльнісні 

характеристики вивчаються в єдності, в усіх взаємозв’язках, з метою 

сприяння досягнення ним вищих рівнів розвитку» (Деркач, 2004, с. 11). 

Ключовою умовою сучасної акмеологічної освіти є підготовка 

високопрофесійного фахівця, у зв’язку з чим провідного значення набуває 

майстерність учителя музичного мистецтва, зокрема вміння творчо 

взаємодіяти з колективом виконавців, що потребує оптимальної професійно-

психологічної підготовки. 

Слід підкреслити спрямованість акмеологічного підходу на системність, 

яка орієнтована на вивчення об’єктів як систем, узгоджено використовує різні 
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наукові підходи: системно-цілісний, особистісно-психологічний, професійно-

педагогічний, діяльнісно-творчий та аксіологічний, що дозволяє досліджувати 

професійну майстерність учителя музичного мистецтва як педагогічну систему 

й на цій основі виявляти шляхи її вдосконалення. Застосування ідей акмеології 

дозволяє теоретично обґрунтувати індивідуальний компетентнісно-

професійний стиль організації фахової діяльності, підводити майбутнього 

вчителя музичного мистецтва до оволодіння системою ефективного музично-

педагогічного самоуправління. Саме тому акмеологічний підхід є стрижнем 

суб’єктивно оптимальної траєкторії самореалізації особистості в процесі 

фахової діяльності, її інтегралом. 

У поєднанні з іншими акмеологічний підхід сприяє особистісному 

зростанню майбутніх учителів музичного мистецтва, передусім для інтеграції 

та диференціації особистості вчителя, балансу діяльнісних та особистісних 

детермінант її розвитку та становлення в процесі професійної діяльності.  

Метою реалізація акмеологічного підходу у здійсненні методичної 

професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва є 

оволодіння стратегіями творчої самореалізації в процесі досягнення вершин 

професіоналізму, що здійснюється через упровадження акмеологічних 

освітніх технологій, які передбачають активізацію внутрішнього потенціалу 

студентів (мотивації, цілей, ціннісної сфери, здібностей, вольових якостей, 

особливостей самосвідомості) як умови сходження особистості до свого 

акме-рівня. Детермінація сутності методологічних підходів до означеної 

проблеми прогнозує ефективність перспективи розв’язання процесу 

оптимізації методичної підготовленості майбутніх учителів музичного 

мистецтва до продуктивної діяльності з учнями.  

Багаторівнева система професійної підготовки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва припускає розширення акмеологічного підходу в межах 

викладання фахових дисциплін. Акмеологічний підхід спрямований на 

створення оптимальних умов для розвитку професійної майстерності майбутніх 

фахівців, сприяючи самореалізації особистості, професійному саморозвитку й 
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самопізнанню, формуванню креативності та творчих здібностей. Виходячи за 

межі традиційного викладання фахових дисциплін, акмеологічний пілхід 

спрямований на забезпечення ефективності музично-педагогічної діяльності. 

Розглядаючи «акме» як розквіт, вершину, вищу міру розвитку, доцільно 

підкреслити таке його значення, як «соматичний, фізіологічний, психічний і 

соціальний стан особистості, який характеризується зрілістю її розвитку, 

досягненням найвищих і найкращих показників у її діяльності, творчості» 

(Деркач, 2004, с. 9). Акмеологія є міждисциплінарною наукою про 

закономірності та чинники досягнень високого рівня професіоналізму, творчого 

довголіття людини. У вивченні феноменології, закономірностей і механізмів 

розвитку людини в період її зрілості та особливо під час досягнення нею 

найвищих рівнів розвитку, акмеологія активно розв’язує проблеми підвищення 

якості освіти. Ступінь зрілості особистості і її вершина цієї зрілості або «акме» 

виступає багатовимірним станом людини, що охоплює значний у часовому 

відношенні етап її життя й показує, наскільки особистість сформувалась у 

громадському та професійному плані, у певній галузі діяльності, у зв’язках з 

навколишньою дійсністю. Цей стан є динамічним, варіативним і мінливим. 

Соціальна акмеологія є однією з прикладних галузей акмеологічного знання, 

яка вивчає розвиток професіоналізму, зрілості, компетентності в цій 

сфері (Кузьмина, 2001, с. 25). 

Акмеологія є наукою про «закономірності розвитку людини, 

досягнення творчої діяльності в процесі самореалізації особистісного 

потенціалу», тому за визначенням Н. Кузьміної, в якості її об’єкта доцільно 

визначати цілеспрямовану особистість на етапі продуктивної зрілості, тобто 

на етапі самовиховання, самоосвіти, саморозвитку й самовдосконалення 

(Кузьмина, 2001, с. 104). Акмеологія вивчає особистість протягом її 

життєвого та професійного шляху, розглядає аспекти вдосконалення, 

корекції професійної діяльності. Ключовим положенням акмеологічного 

підходу можна вважати те, що особисість доходить до вершини 
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професіоналізму сама, а професійна діяльність відіграє провідне місце у 

формуванні її особистісної траєкторії розвитку.  

У контексті акмеологічного підходу в музичній професійній освіті 

значущими є категорії майстерності та професіоналізму. На думку 

Н. Кузьміної, майстром доцільно вважати такого фахівця, який має 

«найвищий рівень розвитку професійних умінь, що ґрунтуються на гнучких 

навичках і творчому підході». Розвиток майстерності у фаховій діяльності 

передбачає оволодіння вчителем значними початковими можливостями, а 

саме: нахилами та здібностями, спеціальними знаннями та вміннями, 

кваліфікацією та мотивацією (Кузьмина, 2001, с. 85). 

Отже, акмеологія успішно розв’язує освітні задачі через навчання та 

формуючий вплив на особистість студента, сприяє розвитку ціннісного 

ставлення до самовдосконалення й розвиває досвід саморозвитку, що 

дозволяє досягати проєктувального рівня акмеологічного розвитку як 

результату освітнього процесу. Отже, завданнями освітнього процесу на 

сучасному етапі є формування акмеологічного саморозвитку, творчої 

активності, самостійності й успішності (В. Андреєв (Андреев, 2000), 

Б. Ананьєв, О. Бодальов (Бодалев, 1998), А. Деркач (Деркач, 2004), 

В. Зазикін, Є. Климов, А. Козир (Козир, 2006), Н. Кузьміна (Кузьмина, 2001), 

А. Маркова (Маркова, 1996), П. Сенж (Senge, 1990), Н. Сінягіна, 

В. Федоришин (Федоришин, 2014) та ін).  

Розглядаючи проблему шляхів і закономірностей орієнтації особистості 

на досягнення вершин професійної досконалості, акмеологія визначає 

рефлексію в якості провідного механізму оволодіння особистістю 

професійною майстерністю. Врахування процесу рефлексії в професійному 

саморозвитку особистості дозволяє розширити можливості творчої 

самореалізації у процесі професійної діяльності, сприяти самоусвідомленню 

себе як професіонала, забезпечує цілісне, конструктивне оформлення знань 

про себе як носія власного досвіду та соціальних зв’язків. Самореалізація 

особистості здебільшого залежить від характеру її життєвих обставин, але, 
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разом із тим значна частина її життєвих досягнень обумовлена власними 

установками, ціннісними орієнтаціями, силою волі, мотивацією, здібностями 

тощо. Тому розвиток у студентів внутрішньої мотивації, позитивного 

настрою, виховання в них потреби в самореалізації є суттєво важливим 

етапом навчання у ЗВО у процесі опанування мистецькою освітою. 

За даними досліджень психологів (Л. Бочкарьов, Л. Виготський, 

В. Лісовський, О. Скрипченко, К. Степановата ін.), вік від 18 до 25 років (а 

саме у такому віці найчастіше студенти залучаються до процесу професійної 

діяльності) – це той мікро-період, який вирізняється швидкою зміною 

підйомів і спадів у розвитку пам’яті, мислення. У цьому віці (тобто найбільш 

наближеному до розглянутого часу навчання у вищому навчальному закладі 

мистецької освіти) спостерігається певна стабільність уваги. Оптимальними 

вершинами розвитку інтелекту, на думку багатьох дослідників-психологів, у 

проміжку старшого юнацького віку є 19, 22 та 25 років; вершина розвитку 

мислення припадає на 20, 23 роки; максимальний розвиток уваги — на 20 й 

24 роки, пам’яті — на 19 та 23 роки.  

У період юнацтва та молодості проблема швидкості та тривалості 

запам’ятовування є однією з основних тому, що виникає питання, як вони 

характеризуються та від чого залежать кількісні та якісні показники 

продуктивності запам’ятовування. У численних роботах дослідники 

виявляють факт варіювання величини кореляції мнемонічних процесів, які 

залежать від віку, та крім того неважко помітити, що «суттєву роль, принаймі 

одного з джерел цих змін, відіграє характер такої діяльності, що здійснюється 

з метою запам’ятовування» (Деркач, 2004, с. 91). 

Доцільно визначити, що у віці між 13 та 20 роками є прогрес 

запам`ятовування при осмисленні виконуваної діяльності. Експериментальні 

дослідження, проведені науковцями (В. Андреєв, Є. Ісаєв, В. Слободчиков та 

ін.) свідчать на користь думки про те, що у багатьох студентів педагогічних 

вишів діапазон використання різноманітних раціональних прийомів 

запам’ятовування вищий, ніж у старших школярів. Проведені дослідження 
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дозволили зафіксувати, що успішне запам’ятовування, здебільшого, пов’язане з 

більш досконалою організацією освітнього процесу. «Встановлення 

залежностей між елементами ряду, об’єднання їх за тими чи іншими ознаками 

значно підвищує вірогідність відтворення цих елементів, що веде до успішного 

вирішення поставленого завдання» (Пехота, 1991, с. 96). 

З цього приводу Н. Кузьміна зазначала, що інтенсивність навчання є 

відмінною в різні періоди життя. Але, якщо говорити про можливості 

пізнання, то основний максимум для всіх однаковий. Тому студентські роки 

виступають «найкращим періодом у житті для того, щоб вчитися, адже це час 

пізнання». У процесі навчальної діяльності важливо враховувати найбільш 

інтенсивні періоди життя, до яких належить ефективний етап навчання в 

закладі вищої освіти (Кузьмина, Реан, 1993, с. 59).  

На думку вчених (В. Андреєв (Андреев, 1975), А. Деркач (Деркач, 

2004), А. Козир (Козир, 2008), Н. Кузьміна (Кузьмина, 2001), В. Федоришин 

(Федоришин, 2014), М. Фуллан (Фуллан, 2000) та ін.), акмеологічний підхід 

передбачає обґрунтування теоретичних питань професіоналізму та 

продуктивної діяльності майбутнього фахівця. Сутність використання 

акмеологічного підходу вбачається в комплексному дослідженні цілісності 

зрілого суб’єкта «коли його індивідуальні, особистісні та суб’єктно-

діяльнісні характеристики вивчаються в єдності, в усіх взаємозв’язках, з 

метою сприяння досягнення ним вищих рівнів розвитку» (Деркач, 2004, 

с. 11). Важливою умовою акмеологічної освіти є процес інтенсивного 

самостановлення особистості, її прогресивної спрямованості до постійного 

самовдосконалення, а результатом виступає професійно підготовлений 

фахівець, що мислить компетентно та творчо. У зв’язку з цим особливого 

значення набуває такий елемент професіоналізму вчителя музичного 

мистецтва як досягнення високих творчих результатів. 

Отже, активна спрямованість особистості, яка є інтенсивною в період 

навчання у ЗВО в процесі оволодіння мистецькою освітою виступає 

плацдармом для подальшого ефективного особистісного розвитку з 
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проєкцією до вершин досконалості. За визначенням певних джерел, 

акмеологічний розвиток особистості як вершина її розквіту пов’язаний із 

віком, який припадає на період від 25 до 50 років, у деяких особистостей, 

особливо творчо-мистецьких професій, – ще й на значно поважніший вік. 

Креативний підхід до музично-просвітницької роботи майбутніх 

учителів музичного мистецтва дозволяє визначити творчу діяльність 

основою, засобом і вирішальною умовою розвитку особистості. Аналіз 

структури психологічного механізму креативності дозволив встановити її 

зв’язки з розвитком психологічних якостей особистості та визначити 

творчість як «механізм розвитку» (О. Андрейко (Андрейко, 2012), С. Волков 

(Волков, 1977), К. Завалко (Завалко, 2007), Є. Ільїн (Ильин, 2012), Н. Кічук 

(Кічук, 1993), Я. Пономарьов (Пономарев, 1976), С. Сисоєва (Сисоєва, 1998) 

та ін.). У креативному процесі не лише реалізуються творчі можливості 

особистості, але й здійснюються прогресивні інтелектуальні, особистісні, 

поведінкові, діяльнісні зміни, або творче перетворення в самій людині.  

У творчо-креативному процесі завжди відзеркалюється 

індивідуальність того, хто його створює та унікальний контекст самого 

творіння, тому він повинен бути осмисленим, співвіднесеним з особистими 

поглядами й позиціями педагога, рівнем особистої майстерності. М. Каган 

зазначав, що «творчий метод диктує таланту й майстерності, що їм треба 

робити, куди йти, який життєвий матеріал відібрати, яким способом його 

перетворювати, до якої мети прямувати, в ім’я чого творити» (Каган, 2002, 

с. 19]. Дослідник визначає, що творчий метод утворюється від сполучення 

п’яти основних установок: 

- «пізнавальної, що визначає спрямованість художнього пізнання та 

його внутрішню структуру;  

- ціннісної, яка визначає характер системи цінностей і засобів їх 

упровадження в художні твори;  

- моделюючої, що визначає принципи побудови обраних моделей 

життя (життєподібний чи фантастичний, алегоричний чи символічний тощо);  
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- конструктивної, що визначає прийоми конструювання матеріальної 

основи твору;  

- мовної та комунікативної, яка визначає засоби перетворення 

матеріальної конструкції твору в систему знаків, за допомогою яких 

координується зміни та характер художньої мови (ступінь її традиційності, 

загальної зрозумілості тощо)» (Каган, 2002, с. 20). 

У понятійному аспекті «креативність» – це вихід за межі будь-якої 

попередньої заданої обмеженості, а також це результат подолання 

обмежуваності, тобто творення чогось принципово нового (Каган, 2002, 

с. 93). Креативний підхід у музичній педагогіці передбачає його визначення 

як специфічного процесу творчої діяльності майбутнього вчителя музичного 

мистецтва, детермінантою якої виступає творча активність індивіда як 

нестимульована зовні пошукова, творча й перетворююча діяльність 

(Е. Абдуллін (Абдуллин, 1990), В. Андрєєв (Андреев , 2000), Б. Брилін 

(Брылин, 1998), Н. Вишнякова (Вишнякова, 1995), І. Єрмаков (Єрмаков, 

2006), К. Завалко (Завалко, 2007), І. Зязюн (Зязюн, 2008), Н. Кічук (Кічук, 

1993), Г. Падалка (Падалка, 2008), В. Роменець (Роменець, 2001), 

О. Рудницька (Рудницька, 1998), С. Сисоєва (Сисоєва, 1998) та ін.). 

Резерви креативного підходу кореняться в невикористаних практичних 

можливостях учителя музичного мистецтва та в засобах їх використання. У 

зв’язку з цим, творча діяльність педагога-музиканта становить синтез типового 

та притаманного конкретній особистості. Змістом творчого потенціалу вчителя 

музичного мистецтва є не лише його вроджені властивості, здібності, якості й 

особливості, але й набуті особистістю знання, уміння й навички. Музичні 

здібності (музично-слухові, ладові, ритмічні уявлення, пам’ять, уява, музичне 

мислення); досвід музично-педагогічної діяльності, який передбачає наявність 

спеціальних знань, професійних умінь, розвиток виконавських навичок; а також 

особистісно-ціннісне ставлення педагога до музичного мистецтва – структурні 

складники творчо-креативної діяльності майбутнього вчителя музичного 

мистецтва. Як стверджують дослідники (Е. Абдуллін, Л. Арчажникова, 
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А. Болгарський, В. Муцмахер, Г. Падалка, В. Шацька, О. Щолокова та ін.), саме 

фахова діяльність педагога-музиканта, її творча спрямованість визначають 

вимоги до прояву креативності вчителя музичного мистецтва. У зв’язку з цим 

актуалізація у фаховій діяльності вчителя музичного мистецтва творчого 

потенціалу, що поступово накопичується та збагачується, є вершиною його 

саморозвитку та професійно-творчого самоздійснення. Доречно підкреслити, 

що творчий процес передбачає генерування нових завдань, ідей або концепцій. 

Будучи найвищим проявом активності людської діяльності, творчість становить 

унікальний спосіб самоутвердження, самовираження, самореалізації 

особистості. 

Результатом творчості є створення нових, оригінальних, більш 

досконалих матеріальних і духовних цінностей, які мають об’єктивну або 

суб’єктивну значимість.  

Тому креативний підхід вимагає від учителя музичного мистецтва 

спеціальних зусиль, спрямованих на скрупульозний підбір і організацію 

творчої діяльності учнів, що спрямована на самопізнання, саморегуляцію та 

самореалізацію. Це дозволяє формувати в студентів уміння цілеспрямовано 

планувати, моделювати, організовувати, регулювати, контролювати, 

аналізувати й оцінювати результати творчої діяльності. 

Креативний підхід спрямовує мету, зміст, форми й методи навчання на 

реалізацію творчого розвитку особистості, який прямо залежить від навичок 

практичної діяльності, які активно розвиваються в процесі продуктивних 

систематичних занять у майбутнього вчителя музичного мистецтва. Адже на 

думку С. Сисоєвої, «засвоєння вже існуючих результатів творчості – поштовх 

для власної творчої продуктивної діяльності» (Сисоєва, 1998, с. 28). 

Саме креативний підхід у процесі реалізації музичного просвітництва 

дозволяє сформувати професіонала з високим рівнім творчої мотиваційно-

пізнавальної сфери, який здатний створювати нові, об’єктивно й суб’єктивно 

значимі мистецькі цінності, готовий до творчих перетворень засвоєних 

алгоритмів музичного мистецтва. 
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Сам характер діяльності педагога-музиканта доцільно визначити як 

творчий, що синтезує в собі різні види творчо-креативної діяльності, а саме: 

педагогічну, музикознавчу, дослідницьку, виконавську тощо. У цьому 

зв’язку особливістю творчої роботи майбутнього вчителя музичного 

мистецтва є взаємодія двох різних видів діяльності: психолого-педагогічної 

(психолого-педагогічна взаємодія вчителя та суб’єктів навчання) та 

художньо-творчої (музично-психологічний процес осягнення, сприйняття й 

виконання творів мистецтва). 

Креативний підхід учителя музичного мистецтва до виконання 

музично-просвітницької діяльності розглядається як системне утворення 

детерміноване зовнішніми та внутрішніми чинниками. До зовнішніх 

чинників доцільно віднести вплив соціально-економічного, культурного 

середовища, специфічні особливості закладу мистецької освіти, у якому 

реалізовується студент, цілі й завдання, сформульовані конкретним 

педагогічним колективом, тощо. Потреба у творчій діяльності, 

мотиваційна й духовно-ціннісна сфери, інші внутрішні джерела творчої 

активності педагога-музиканта – зміст внутрішніх чинників. Як зауважує 

К. Абульханова-Славська, «…творчість бере участь у формуванні 

життєвих установок особистості, формує його ставлення до дійсності, що 

знаходиться за межами логічного сприйняття» (Абульханова-Славская, 

1980, с. 121). 

Творча діяльність педагога-музиканта неможлива без оволодіння 

особистісно-орієнтованими педагогічними технологіями. У контексті 

діяльності фахівця такої кваліфікації доцільним є застосування педагогічних 

технологій контекстного, проблемного навчання, а також інформаційних, 

проєктних технологій. Особлива роль діалогічності в процесі професійної 

діяльності вчителя музичного мистецтва актуалізує значимість діалогових 

технологій, за допомогою яких стає можливим осмислення діалогу культур, 

необхідного для аналізу художньо-образних явищ різних культурно-

історичних епох, стилів, жанрів. Використання діалогових технологій сприяє 
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збагненню глибини художньо-образного змісту музичного твору, всебічному 

осягненню музики як феномена культури; за допомогою діалогу визначають 

духовно-ціннісне ставлення до сутності музичного мистецтва, розкривають 

творчий потенціал студента-музиканта. 

Отже, найбільш ефективними науковими підходами методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-

просвітницької діяльності з учнями нами визначено: системний, 

аксіологічний, особистісно-праксеологічний, поліхудожньоцентричний, 

творчо-комунікативний, акмеологічний, креативний. 

 

1.4. Творче втілення в теорію та практику інноваційних ідей 

зарубіжної музично-педагогічної підготовки студентів до просвітницької 

роботи зі школярами  

 

Методична підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва 

актуалізується його музично-просвітницькою діяльністю, яка орієнтована на 

розвиток мистецьких інтересів, потреб, смаків суспільства та сприяє 

вдосконаленню культурних і духовних потенцій нації. Творче втілення в 

теорію та практику інноваційних ідей методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтвадо просвітницької діяльності з учнями 

передбачає підтримку індивідуальності, самобутності, свободи вибору 

кожної особистості, що визначає основну мету сучасної освіти. 

Творча сутність музичного просвітництва дозволяє уникнути 

професійного замикання в межах специфіки різних дисциплін, що сприяє 

сформованості підготовленості майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

того широкого кола напрямів фахової діяльності, якими йому доведеться 

займатися в межах практичної роботи зі школярами. Активна музично-

просвітницька діяльність учителів музичного мистецтва – показник їх 

креативності, професіоналізму, оскільки сучасний фахівець, це – носій 

національних культурних надбань, ініціативна, динамічна особистість, 
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орієнтована на активне здобування знань та їх поширення серед дітей і 

молоді. Музично-просвітницька діяльність сприяє активізації практичної 

діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва, зокрема: розвиває 

особистісні якості фахівця, необхідні йому для продуктивної роботи; 

актуалізує значимість комунікативних здібностей і психологічно стійкої 

сценічної поведінки студента в умовах виконавської та концертної 

діяльності; зумовлює розвиток музичних інтересів, потреб і смаків як 

досвідчених педагогів-музикантів, так і майбутніх учителів музичного 

мистецтва. Усвідомлення творчих ідей музичного просвітництва вимагає 

вироблення уявлень про цей вид мистецької діяльності та проведення 

ретроспективного аналізу. Звертаючись до історії музичного просвітництва, 

доцільно зазначити, що в різні історичні періоди дослідники цієї мистецької 

галузі акцентували увагу на його творчій природі. Розмірковуючи про 

сутність музичного просвітництва, Б. Асаф’єв підкреслював, що цей вид 

діяльності, як жоден інший, здатен «переводити статичне поглинання музики 

у свідоме її засвоєння». На думку дослідника, саме музичне просвітництво є 

шляхом від самонасолоди й самопізнання до самодіяльності та творчості 

педагога-музиканта (Асафьев, 1973, с. 130). 

Значимість творчого начала в здійсненні музично-просвітницької 

діяльності акцентовано в багатьох просвітницьких програмах сучасних 

учених і дослідників минулого. Достатньо засвідчити проєкт загального 

дитячого музичного виховання А. Рубінштейна (80-і роки XIX ст.); методику 

Київської співацької школи Є. Потєшніної (1889); співацьке виховання учнів 

у початковій школі О. Маслова (1913); роботи з активного сприйняття 

музики В. Каратигіна (1919), «хорові мандрівки» М. Лисенка (1892–1902) та 

ін. Просвітницькі організації «Громади» (кінець ХІХ ст.), а пізніше музичні 

товариства сприяли відродженню української культури, фольклору, традицій 

національної та світової художньої культури, пропаганді маловідомих творів 

українських композиторів і виконавців. 
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На початку ХХ століття українські композитори (В. Барвінський, 

В. Верховинець, Ф. Колесса, М. Лисенко, М. Леонтович, Д. Січинський, 

Я. Степовий, К. Стеценко та ін.) активно збирали та обробляли народні пісні, 

займалися музично-просвітницькою роботою. Їх ідеї отримали широкий 

розвиток у музично-просвітницькій діяльності композиторів і громадських 

діячів П. Козицького, П. Демуцького, С. Людкевича, Л. Ревуцького, 

Б. Лятошинського та ін. 

Доречно підкреслити, що П. Козицький належить до тих українських 

митців, які віддали багато сил становленню музичного мистецтва в Україні. 

Його багаторічна праця пов’язана з одним із найважливіших етапів 

становлення й розвитку української культури. Одним з основних завдань 

музичного просвітництва П. Козицький вважав виховання в дітей та молоді 

вміння орієнтуватись у музичних явищах. Він підкреслював, що цього можна 

досягти лише тоді, коли учень «усвідомить поруч з іншими елементами 

музичної мови й основні принципи побудови музичної форми, тобто тих 

схем, за якими композитори викладають свої музичні думки» (Українські 

діячі культури про музичне виховання школярів та проблеми методики його 

викладання, 1998, с. 9). Будучи автором навчально-методичних хорових 

циклів «Волошки» та «Масовий спів» П. Козицький наголошував на тому, 

що кожен музикант повинен бути організатором музичної діяльності, вміло 

передавати молодому поколінню мистецькі цінності й розуміти, що від його 

уважності та здібностей залежить успіх просвітницької роботи. 

Невтомним пропагандистом кращих зразків музичної культури був 

талановитий педагог, справжній вихователь, знаний методист К. Стеценко. 

Його просвітницька діяльність вирізнялася широким використанням 

народно-пісенного репертуару, добором цікавого музичного матеріалу, що 

сприяло формуванню інтересу дітей та молоді до музичного мистецтва. У 

просвітницькій діяльності, поряд із концертними виступами та створенням 

численних хорових колективів, значне місце займала робота К. Стеценка з 

організації постійних лекцій-концертів для учнів із кращими представниками 
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науки й мистецтва того часу: В. Верховинцем, П. Демуцьким, К. Квіткою, 

М. Лентовичем, П. Саксаганським та ін.  

Прогресивним, досить актуальним і сьогодні є широке розуміння 

К. Стеценком маштабів музично-естетичного навчання й виховання 

молодого покоління. У його працях «Курс історії української музики», 

«Шкільний співаник», «Підручник гри на кобзі», що є значним вкладом у 

розвиток музично-просвітницької діяльності в Україні, розкривається 

цінність національного мистецтва, наведені приклади прогресивних заходів 

мистецької освіти. 

Ім’я П. Демуцького тісно пов’язане з пропагандою українського 

фольклору шляхом широкого використання народно-пісенної творчості. 

Будучи керівником Охматівського народного хору, репертуар якого 

складався виключно з українських народних пісень, П. Демуцький зумів 

відкрити перед світом усю своєрідність і багатство цих пісень, викликати 

інтерес учених-фольклористів і прогресивних діячів культури братніх 

слов’янських народів. П. Демуцький, слідом за М. Лисенком, став 

організатором самодіяльного хорового мистецтва в Україні, а створений ним 

Охматівський народний хор – один із небагатьох на той час самодіяльних 

колективів. У роботі з хором П. Демуцький використовував принцип 

колективної музичної творчості, адже в гармонізації та редагуванні народних 

пісень часто брали участь учасники хору, пропонуючи власні варіанти 

розспівування мелодій на різні голоси, як того вимагали традиції 

українського народного співу. У доробку П. Демуцького ціла низка збірок 

народних пісень, серед яких можна виокремити збірник «Народні українські 

пісні Київщини» (Українські діячі культури про музичне виховання школярів 

та проблеми методики його викладання, 1998, с. 23). 

М. Леонтович увійшов у історію світової культури не лише видатним 

композитором, натхненим шанувальником народної пісні, але й музично-

громадським діячем, пропагандистом музичного просвітництва в Україні. У 

роботі з учнями композитор не лише талановито керував музичними 
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колективами, які часто виконували його незрівнянні хорові мініатюри, але й 

знайомив учнів із цікавими світовими зразками музичного мистецтва 

світового рівня, тим самим постійно розвиваючи їх творчі здібності. 

Послідовно дотримуючись принципу вирішальної ролі фольклору в справі 

мистецького навчання молодого покоління, М. Леонтович сам постійно 

записував старовинні народні пісні та привчав до цього своїх учнів. 

Використовуючи традиційний спів без супроводу, композитор своїми 

талановитими обробками українських народних пісень підніс їх на вищий 

щабель художньо-музичного виконавства. 

Основні положення концепції розвитку української музичної культури 

М. Леонтович виклав у «Практичному курсі навчання у середніх школах 

України», що була зібрана й видана Л. Івановою.  

Яскравим прикладом музичного просвітництва в Україні першої 

половини ХХ ст. є діяльність музичного товариства імені М. Леонтовича. 

Численна концертна діяльність, лекції-бесіди, художні виставки, організовані 

членами цієї творчої співдружності, сприяли освіті й вихованню жодного 

покоління молоді, а також зрілих людей, орієнтованих на творчий розвиток і 

самоосвіту.  

У контексті проблеми творчого здійснення музичного просвітництва 

показовою є музично-педагогічна спадщина автора системи музичного 

виховання дітей Д. Кабалевського. Методика слухання музики, розроблена 

композитором для дітей молодшого й середнього шкільного віку, – яскравий 

приклад творчого підходу до сприйняття й розуміння цього виду мистецтва, 

який дослідник називав живим мистецтвом, народженим життям і 

нерозривно з ним пов’язаним. У своїх численних дослідженнях, присвячених 

проблемі слухання й розуміння музики, Д. Кабалевський неодноразово 

підкреслював, що музичний вплив, здійснюваний на дітей, має бути ретельно 

продуманим і творчо організованим. Ефективність цього впливу вчений 

ставив у залежність від підходу, який, на його переконання, мав бути 

обов’язково творчим. Композитор уважав, що такі значимі для педагога-
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музиканта якості, як уміння знайти потрібні конкретні форми спілкування зі 

слухачами; зацікавити, емоційно залучити до процесу музичної творчості та 

співтворчості, формуються й розвиваються саме в процесі музично-

просвітницької діяльності (Кабалевский, 1983, с. 75). 

Творчу природу музичного просвітництва яскраво представлено 

діяльністю сучасних дослідників: Е. Абдулліна, Л. Безбородової, Т. Жигінас, 

Т. Євсєєвої, І. Кобозєвої, Л. Кожевникової, Г. Падалки, І. Полякової та ін. 

Так, Т. Євсєєва розкриває значення музичного просвітництва як мистецтва 

«поширення, передачі знань про музику, виховання людини засобами 

музичного мистецтва». Вчена вважає, що оскільки в умовах педагогічного 

університету музичне просвітництво адресовано студентові «через нього» – 

слухачеві (вихованцю), доцільно визначити цю сферу діяльності як музично-

педагогічне просвітництво. Звідси музичне просвітництво постає таким 

видом педагогічної діяльності вчителя-музиканта, що виражає специфіку 

його фахової роботи (Евсеева, 1993, с. 12). 

Крізь призму музично-педагогічної пропагандистської роботи 

розглядає музичне просвітництво дослідниця І. Полякова. Як зазначає вчена, 

музично-пропагандистська діяльність в умовах музично-педагогічної освіти є 

свідомою, активною та цілеспрямованою взаємодією між учителем як 

суб’єктом пропаганди та слухачами як об’єктом пропаганди, що спрямована 

на поширення художньо-музичних знань із метою формування в школярів 

естетичних ідеалів і високих художніх смаків та має величезну силу 

переконаності впливу (Пехота, 1991). 

Розуміння музично-просвітницької діяльності вчителя музичного 

мистецтва, як педагогічно-орієнтованого інтелектуального й емоційно-

творчого впливу на особистість учня, пов’язане із завданнями реалій 

сьогодення. У цьому аспекті характеризує власну позицію Л. Безбородова, 

яка підкреслює, що саме музичне просвітництво активізує творчий розвиток 

майбутніх педагогів-музикантів, мотивує студентів до креативної фахової 

діяльності з учнями (Безбородова, 1997, с. 41). 
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Провідну значимість творчості в здійсненні музичного просвітництва 

визначено в дослідженні Л. Кожевникової. На думку вченої, музичне 

просвітництво є процесом свідомого, активного впливу на слухачів, що 

передбачає взаємодію між просвітником як суб’єктом і суспільною 

свідомістю, об’єктивною за сутністю, носієм якої є різні соціальні групи, 

тому аудиторією учні, батьки, громадськість тощо. Творчий підхід у 

здійсненні музичного просвітництва – запорука його успішного 

функціонування й розвитку. 

Аналіз психолого-педагогічної та мистецтвознавчої літератури 

дозволив з’ясувати, що існує багато підходів до визначення поняття 

«музично-просвітницька діяльність». Відмінність певних трактувань не 

виключає й узагальнення спільного, а саме: практично всі дослідники 

музичного просвітництва актуалізують значимість творчого підходу до 

здійснення музичної просвітницької діяльності. Ця важлива особливість 

визначає характер, процес здійснення музичного просвітництва та його 

кінцевий результат. У зв’язку з цим музично-просвітницьку діяльність 

учителя музичного мистецтва визначаємо як важливий складник фахової 

роботи майбутнього вчителя музичного мистецтва з учнями, що передбачає 

творчий підхід до створення, поширення, а також споживання цінностей 

світової та національної музичної культури. Під цінностями музичної 

культури ми розуміємо особливу об’єктивну позитивну значимість її в 

духовному житті конкретного учня, людини, соціальної групи, суспільства, 

втілювану в різноманітних носіях значимості й виражену в музичних звуках, 

у створеннях музичних образів тощо.  

Доцільно підкреслити, що цінності музичної культури учні 

засвоюють через механізми відчування, емпатії, переживання, рефлексії, 

що притаманно творчій особистості. Адже характерними особливостями 

рівня мислення творчої особистості є самостійність, гнучкість, 

аналітичність, розсудливість, винахідливість, глибина думки, дотепність, 

кмітливість, швидкість. Ці властивості сприяють виникненню 
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оригінальних задумів і сприяють пошукові нових шляхів у сфері 

музичного просвітництва, що актуалізує його творчу природу.  

Отже, музично-просвітницька діяльність з учнями є процесом 

накопичення та трансляції знань про музичне мистецтво. Така діяльність 

забезпечується особистісною ініціативою, підприємливістю, здатністю до 

самостійної активної соціальної роботи. При цьому активізація морально-

вольових якостей у процесі музично-просвітницької діяльності сприяє 

максимальному розкриттю творчого потенціалу майбутнього вчителя 

музичного мистецтва, вільній самопрезентації та самотрансляції особистості. 

Розвиток морально-вольових якостей студентів факультетів мистецтв у 

музично-просвітницькій діяльності обумовлений спрямованістю їх 

особистості прагненнями до самопізнання, саморозвитку й самореалізації в 

продуктивній роботі. У зв’язку з цим доцільно зазначити, що ці якості 

іманентні самій природі музично-просвітницької діяльності, яка пробуджує 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до нових форм творчості, 

професіоналізму, майстерності. 

Доречно зазначити, що творча природа музично-просвітницької 

діяльності дозволяє максимально проявити власну індивідуальність, чому 

сприяє потреба в самоосвіті, яка передбачає не лише стійкий інтерес до 

знань, але й надійні способи їх здобування. Під час здійснення майбутнім 

учителем музичного мистецтва музично-просвітницької діяльності 

актуалізуються можливості виходу за межі того, що вивчають, тому 

активізується здатність до саморозвитку й самовираження. Вольовий акт 

«переборення себе» у творчій музично-просвітницькій діяльності передбачає 

процеси самопізнання, саморозвитку й самовиховання студентів. Успішне 

здійснення цих процесів зумовлено змістовими й організаційними 

особливостями самого музичного просвітництва, яке актуалізує значимість 

самостійної, цілісної, ціннісно-орієнтованої пізнавально-творчої роботи 

майбутнього вчителя музичного мистецтва з метою неперервного 

саморозвитку: збагачення індивідуального соціального досвіду й духовно-
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моральних сил відповідно до створення внутрішнього образу «Я – творчого», 

що актуалізує музично-просвітницькі форми роботи. Успішно займаючись 

музичним просвітництвом, неможливо мислити шаблонами, обмежуючи 

власну свідомість звичними загальноприйнятими рамками, крізь острах 

нерозуміння прагнути бути схожим на загальноприйнятий еталон. 

Успішна музично-просвітницька діяльність з учнями передбачає 

перебування майбутнього вчителя музичного мистецтва в модусі постійного 

інноваційного пошуку необхідної інформації, тому в процесі її здійснення 

активно розвивається його пізнавальна активність, зростає відповідальність 

за отриманий результат, актуалізуються такі якості особистості, як 

старанність і самостійність. Саме прояв пізнавальної активності актуалізує 

особистісні смисли музичного просвітництва, ініціює процеси 

самоорганізації та самодіяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва 

в музично-просвітницькій діяльності з учнями.  

На думку Г. Падалки, саме пізнавальна діяльність «передбачає 

залучення особистості до цілісно-образного пізнання світу» (Падалка, 2008, 

с. 15). Значимим для фахового зростання майбутніх учителів музичного 

мистецтва є те, що результати його пошуково-інформаційної роботи аналізує 

та обговорює колектив однодумців (учасників загального процесу музичного 

просвітництва). Перевагою такої просвітницької роботи є відхід від 

монологічної, констатувальної форм викладу необхідної інформації до 

творчої діалогічної взаємодії, що активізує прагнення всіх учасників цього 

процесу до обговорення важливих проблем. Це дозволяє задовольняти 

активний пізнавальний інтерес учнів, що стає джерелом їхньої подальшої 

творчої діяльності. А це дозволяє констатувати той факт, що творчість 

майбутнього вчителя музичного мистецтва в музично-просвітницькій 

діяльності трансформується у співтворчість з учнями, що спонукає учасників 

означеного процесу до надбання загальнолюдських цінностей музичної 

культури. Інтерес учнів до музики поступово переростає в потребу тісного 
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спілкування з мистецтвом, що значно збагачує й оновлює культурно-творчий 

потенціал молодого покоління. 

Творче здійснення музично-просвітницької діяльності майбутнім 

учителем музичного мистецтва з учнями можливо умовно поділити на три 

блоки: початково-інформаційний; пізнавально-пошуковий; діяльнісно-

виконавський. 

Початково-інформаційний блок просвітницької діяльності передбачає 

наявність інтелектуальної ініціативи особистості, її готовності до творчої 

діяльності. У цьому сенсі ініціатива майбутнього вчителя виступає в якості 

джерела ідей, координатора їх розвитку, креативного втілення. Творча 

природа музичного просвітництва актуалізує значимість ініціативи, яка 

свідчить про прояв особистісного «Я» у фаховій роботі майбутнього вчителя 

музичного мистецтва. Здійснення музично-просвітницької діяльності на 

початково-інформаційному етапі неможливе без прояву вчителем музичного 

мистецтва творчої уяви та фантазії. Адже саме творча уява й фантазія 

дозволяє відкривати нові горизонти в пізнанні творів музичного мистецтва.  

У контексті музично-просвітницької діяльності в майбутніх учителів 

музичного мистецтва активно розвивається відтворювальна (репродуктивна) 

та творча (продуктивна) уява, а це, у свою чергу, породжує фантазію – 

креативну уяву, якій властива яскравість, образність і подальша 

проєктивність. Фантазія та уява оживлюють набутий досвід діяльності, 

актуалізують пусковий етап музично-просвітницької діяльності, визначаючи 

наперед її кінцевий результат. Тобто, успішне здійснення музично-

просвітницької діяльності дозволяє послідовно реалізовувати творчі 

можливості педагога-музиканта, репрезентувати його творчі схильності.  

На цьому початково-інформаційному етапі майбутньому вчителю 

музичного мистецтва необхідно навчитися знаходити цікаві для учнів засоби, 

прийоми та методи музично-просвітницької роботи. Пізнавально-пошуковий 

блок є етапом знаходження доцільних прийомів і засобів у здійсненні музично-

просвітницької діяльності, що проявляється у змісті пошукової роботи. На 
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цьому етапі актуалізується процес пошуку й дидактичної переробки 

теоретичного матеріалу, вирішення художньо-виконавських завдань у процесі 

роботи над музичним матеріалом, вибудовування загальної драматургії 

виконавсько-концертної діяльності, робота над оформленням заходу.  

Творче здійснення названих дій вимагає від учителя музичного 

мистецтва таких необхідних умінь: 

- вдалого вибору актуальної теми мистецького заходу, що відповідає 

виконавським можливостям учасників концерту й рівню освіченості 

слухацької аудиторії;  

- підготовки, написання й деталізації сценарію музично-

просвітницького заходу; 

- підбору й дидактичної переробки теоретичного й відповідного 

музичного матеріалу. 

Доцільно зазначити, що успішність пошукового етапу музично-

просвітницької діяльності зумовлено рівнем організації та результатами 

творчо-пошукової роботи, здійснюваної всіма учасниками музично-

просвітницьких проєктів. Адже творчо-пошукова діяльність, на відміну від 

пошукової, передбачає вирішення творчих завдань за допомогою пошуку 

нових інтерактивних методів, прийомів і засобів роботи. Така діяльність 

сприяє активізації творчого потенціалу всіх її учасників, удосконаленню 

навичок, коригуванню творчих завдань, стимуляції творчого ставлення учнів 

до роботи з джерелами інформації, активізує їх творче мислення через 

свідомий підхід до визначення культурної цінності отриманих джерел.  

Інноваційна за своєю сутністю творчо-пошукова діяльність передбачає 

розробку власних ідей, їх обґрунтування, вивчення, доведення до рівня 

технології. Особиста практика вчителя музичного мистецтва  є джерелом цих 

ідей, сприяє розвиткові інтелекту та інтуїції його особистості.  

Орієнтованість творчо-пошукової діяльності на розвиток пізнавальних 

мотивів, дослідницьких умінь, активізацію творчого потенціалу особистості 

педагога-музиканта обумовлює адекватну самооцінку, розвиток навичок 
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самоорганізації. Колективний творчий пошук, спрямований на 

взаємодопомогу, емпатію, повагу до інших, уміння підтримувати контакт, 

зебезпечення зворотного зв’язку, саморегуляцію поведінки, створює умови 

для навчання культури взаєморозуміння в діалозі, що так необхідно для 

організації музично-просвітницької діяльності. 

Пізнавально-пошуковий блок музично-просвітницької роботи 

передбачає активне використання мистецької рефлексії, що сприяє свідомому 

коригуванню власної виконавської діяльності, а також діалогової взаємодії з 

учнями, що дозволяє визначити вибір засобів, які забезпечують 

результативність комунікацій. Розвиток рефлексивності в учнів сприяє 

виникненню в них здатності краще сприймати «власні дії, життєві враження, 

вчинки через призму художнього змісту твору, що стає могутнім 

педагогічним знаряддям формування їх життєвих позицій, світоглядних 

орієнтирів» (Падалка, 2008, с. 159). У контексті вищезазначеного 

актуалізується значимість толерантних відносин, що передбачають 

позитивне ставлення партнерів один до одного, визнання рівності й 

одночасної відмови від домінування й насилля. Реалізуючи такий 

колективний творчий пошук, учасники музично-просвітницьких проєктів 

створюють специфічний творчий стиль спілкування, оволодівають 

навичками культури взаєморозуміння в діалозі, стратегіями побудови 

ефективних суб’єкт-суб’єктних стосунків, які ґрунтуються на принципах 

партнерства та взаємоповаги.  

Доречно підкреслити, що у творчо-пошуковій діяльності учасники 

музично-просвітницьких проєктів на тлі засвоєння нових професійних знань, 

умінь і навичок, оволодівають правилами життєдіяльності в соціальному 

колективі, необхідним для життя та творчості соціальним і моральним 

досвідом, виявляють і розкривають їхню внутрішню природу, потенційні 

творчі можливості тощо.  

Діяльнісно-виконавський блок музичного просвітництва охоплює 

творчу реалізацію всіх задумів початково-інформаційного та пізнавально-
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пошукового блоків у синтезі контролю способів їх виконання з їх корекцією, 

а також критичною оцінкою отриманого результату. Зміст і завдання цього 

важливого блоку музично-просвітницької діяльності актуалізують значимість 

таких умінь і навичок її учасників, як: володіння мистецтвом художнього 

слова, освоєння навичок лекторської, ораторської майстерності; оволодіння 

концертно-сценічною витримкою; побудовою емоційної та інтелектуальної 

взаємодії зі слухацькою аудиторією тощо. 

Ураховуючи те, що музика – мистецтво звуків, націлене на 

комунікацію, вираження й повідомлення учням необхідної інформації, 

вчителю музичного мистецтва слід забезпечувати належний рівень творчої 

взаємодії з учнями, адже семантичний рівень музичного мистецтва як 

звукової системи неоднозначно окреслено суспільними конвенціями. 

Інваріантне розуміння музичного твору визначається в слухацькому 

сприйнятті учнів багатьма варіантами завдяки індивідуальному художньо-

асоціативному й життєвому досвіду. Верифікацією цього багатовимірного й 

багатообразного сприйняття є наявна розмаїтість оцінних відгуків слухачів 

про один і той самий музичний твір. 

Успішність музично-просвітницької діяльності, великою мірою, 

полягає в оволодінні мистецтвом змістової передачі слова, з його 

тлумаченням і усвідомленням, тобто мовленнєвою культурою. У контексті 

музично-просвітницької діяльності, яка становить цілеспрямований процес 

залучення широкої слухацької аудиторії до музичного мистецтва минулого й 

сьогодення, значимість слова актуалізується. Саме слово, виконуючи роль 

посередника між слухачем і музикою, сприяє розумінню, глибокому 

усвідомленню цього виду мистецтва. Через слово процес сприйняття музики 

конкретизується та спрощується в якості результату складної інтелектуально-

емоційної діяльності слухача. Застосування вербальних характеристик 

образно-емоційного змісту музики сприяє виявленню сутності художньо-

музичного образу, який у процесі розвитку думки формується у свідомості 

слухача. Вербальний художньо-педагогічний аналіз художньо-музичних 
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творів становить синтез емоційно-образного, інтонаційно-смислового та 

формально-аналітичного аналізу та сприяє ідейно-естетичному, образно-

емоційному й формально-поняттєвому розумінню змісту мистецьких творів. 

Завдяки цьому сприйняття музики є більш осмисленим, що розвиває творчий 

потенціал слухачів, а також їх загальну й музичну культуру.  

З цієї позиції майбутній учитель музичного мистецтва є автором 

словесної композиції про музику в контексті музичного просвітництва, тобто 

лектором-музикознавцем, який вербальними засобами передає інформацію  про 

музичне явище, його ідею. Мистецтво художнього слова ґрунтується на 

майстерності та креативності лектора, здатного щиро передати враження в 

прямому, безпосередньому спілкуванні зі слухачем, захопити глядача, створити 

контакт з аудиторією. Суб’єктивний лекторський погляд на музичний твір 

сприяє формуванню обізнаності в галузі музичного мистецтва, максимальному 

резонансу композиторської та виконавської творчості. Вербалізація музичного 

тексту через експресію слова, поетичні алюзії, яскраві порівняння, метафори й 

живописні асоціації є емоційним стимулом, що пробуджує в слухачів 

чутливість до музики, сприяє їхньому живому інтересу до музичного 

мистецтва. Відзначені музично-естетичні комунікативні особливості 

об’єднують лекторську діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва з 

творчістю, сприяючи емоційній експресії, драматургічній стрункості, точності 

образної характеристики, цілеспрямованості на слухача. 

Творча реалізація лектора-просвітителя не має сенсу без ораторської 

майстерності – галузі людської культури, яка містить мистецтво, науку та 

практику переконливого ефективного мовлення. Звернення до цього 

стародавнього мистецтва красномовства обґрунтовано змістом, цілями й 

завданнями діяльності лектора-музикознавця – керівника музично-

просвітницького заходу. Використовуючи слово, лектор допомагає слухачеві 

осмислити музичну подію в контексті художньої традиції, пов’язати 

композитора, виконавця та слухача, пробудити творчу уяву, спрямувати та 

прискорити шлях пізнання музики. Усвідомлене та гнучке володіння 
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мистецтвом пояснення, переконання, сугестивного впливу, здатність до 

результативних виступів у різноманітних видах і жанрах музичного 

просвітництва – показники компетентності майбутнього вчителя музичного 

мистецтва як лектора, готового до виконання поставленнях перед ним 

завдань. Виокремлюючи основні вимоги до цього виду діяльності 

майбутньому вчителю музичного мистецтва необхідно вміти:  

- концентрувати інформацію, передбачену змістом 

просвітницького заходу в доволі стислій формі;  

- активно сприяти формуванню в слухачів уміння усвідомлювати 

побачене й почуте, сприяти здійсненню таких важливих розумових операцій, 

як аналіз, синтез, порівняння; 

- здійснювати в процесі безпосереднього контакту емоційний і 

виховний вплив на слухачів. 

Загальна атмосфера заходу сприяє сприйняттю й розумінню серйозної 

музики, емоційному співпереживанню й радості її осягнення. Атмосфера заходу 

залежить від лектора, оскільки вміння привернути увагу слухачів, зацікавити їх 

та вразити залежить від інтересу та натхнення самого ведучого, який транслює 

власне ставлення до того, що відбувається на сцені. У зв’язку з цим творчу 

атмосферу заходу багато в чому зумовлено особистістю майбутнього вчителя 

музичного мистецтва як ведучого, його креативністю й харизматичністю. 

Сценарій заходу є лише основою для пошуку авторських форм, методів і 

прийомів ведення заходу. Для слухача сприйняття й розуміння музики – 

серйозне завдання, у зв’язку з чим організація будь-якої з форм музичного 

просвітництва має використовувати взаємозв’язок слухового й вербального 

витоків: виконавець реалізовує творчий задум композитора, а лектор вербалізує 

цей задум. У такому випадку сприйняття музики учнями стає більш свідомим і 

глибоким. Такий тип взаємодії, що об’єднує виконавця, лектора та слухачів у 

єдине ціле, сприяє створенню оригінальної творчої атмосфери, яка вмотивовує 

на подальшу трансляцію яскравих музичних образів ведучого й виконавців, а 

аудиторію – на його глибоке осягнення. 
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Творчий підхід до проведення майбутніми вчителями музичного 

мистецтва просвітницьких заходів передбачає володіння лектором такими 

вміннями, навичками й техніками, як техніка акторської та режисерської 

майстерності, імпровізаційні вміння, навички сценічного мислення в умовах 

публічної самотності, уміння емоційно спілкуватися з аудиторією тощо. У 

цьому контексті важливою є продумана бесіда, основні умови успішного 

проведення якої за визначенням Д. Кабалевського повинна включати: 

усвідомлену«провідну ідею, ретельно продуманий план і вільну імпровізацію» 

(Великий тлумачний словник сучасної української мови, 2007, с. 69). 

У процесі здійснення музично-просвітницької діяльності важливу роль 

відіграють навички концертно-сценічної витримки виконавця. Уміння 

зконцентуватися, транслювати слухачам задум композитора, передавати 

власні емоції, почуття й переживання, пов’язані з утіленням твору в життя, 

не лише визначають якість виконання конкретного твору, але й формують 

оцінки, враження від концерту загалом. Логічне використання й розвиток цих 

умінь вимагають вольових зусиль, під якими ми розуміємо здатність 

особистості до подолання перешкод як зовнішнього, так і внутрішнього 

характеру на шляху до реалізації визначеної мети.  

Прояв вольових зусиль у момент виступу, з одного боку, пов’язаний зі 

здатністю до саморегуляції, самоорганізації, почуттям упевненості в собі, 

самоконтролем, умінням представляти індивідуальну інтерпретацію, з іншого – 

з психологічною готовністю майбутнього вчителя музичного мистецтва 

орієнтуватися в просторі творчості, який відкривається на сцені. Саме за 

допомогою вольових зусиль, що становить інтеграцію стихійних і свідомих 

процесіво, установлюється та триває необхідний стан функціональної 

організації психіки в процесі виконавської діяльності. 

Вольове залучення учасників заходів музичного просвітництва в 

процес його втілення дозволяє встановлювати різнорівневі взаємозв’язки між 

елементами комплексу музично-виконавських здібностей його учасників і 

новими функціональними психічними можливостями учасників 



111 
 

просвітницького дійства. Така взаємодія активізує творчий компонент 

музично-просвітницької діяльності, що детермінує креативне розв’язання її 

ключових завдань. 

Креативне за своєю природою та змістом музичне просвітництво 

детермінує процес саморозвитку учасників музично-просвітницького заходу як 

цілеспрямованого поступального руху до самозміни й самовдосконалення 

особистості. Апробаційна позиція становить процес занурення в атмосферу 

музичного просвітництва; результативна – прагнення всіх учасників 

мистецького заходу до творчої взаємодії. Доцільно підкреслити, що саме творча 

музично-просвітницька робота майбутнього вчителя музичного мистецтва 

формує його прагнення до саморозвитку не лише як музиканта-виконавця, але й 

як громадянина, який виконує соціальну функцію без допоміжного 

педагогічного супроводу, у реальних умовах фахової діяльності. 

Музичне просвітництво як невід’ємний складник професіоналізму 

майбутнього вчителя музичного мистецтва передбачає не лише поширення 

знань про музичне мистецтво, але й ознайомлення із самою музикою. 

Посередником між музикою та слухачем є виконавець, який транслює й 

максимально передає художньо-музичний задум композитора й забезпечує 

відтворюваність авторського в особистісне. У результаті співтворчості роль 

слухача трансформується у роль повноправного, активно діючого суб’єкта 

музичного спілкування. 

Доречно підкреслити, що музичне спілкування в цьому контексті 

становить складний творчий процес, який активно впливає на становлення 

особистості та прояв її активності в освоєнні, прийнятті й усвідомленні 

музичного твору й характеру самовираження в ньому. Вводячи засвоєні 

музично-художні уявлення в ціннісну сферу особистості, і виконавець, і 

слухач підвищують рівень самопізнання, реалізовують власно вироблену 

адекватну самооцінку. 

Творчим результатом сумісних зусиль виконавця й публіки є їхній діалог, 

який розуміється як інтерпретація, що трансформується в процесі діалогової 
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взаємодії в монолог. Здійснення такого поєднання стає можливим за наявності в 

майбутнього вчителя музичного мистецтва здатності впливати на публіку, 

виховувати вміння підкоряти аудиторію власній творчій волі. У музично-

виконавській практиці окреслені вміння визначають як «артистичний 

магнетизм». Сила артистизму розуміється в тому, що музикант заворожує 

слухача не лише чіткістю та якістю виконавської діяльності, але й 

безпосереднім сугестивним впливом, оригінальністю своєю особистості, 

емоційністю, волею, пантомімічними рухами, які відповідають характерові 

художньо-музичного твору. Так, акцентуючи значимість артистичного 

магнетизму як найважливішого елемента виконавчої майстерності, 

К. Станіславський визначає його як «здатність митця міцно тримати в руках 

будь-яку слухацьку аудиторію, не дозволяючи їй відключатися ні на мить» 

(Станиславский, 1962, с. 135). 

Творчо-орієнтований характер музичного просвітництва, який актуалізує 

свободу особистісних і професійних проявів майбутніх учителів музичного 

мистецтва, акцентує проблему їх готовності до успішного її здійснення. Саме 

фахова підготовленість майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

організації та реалізації просвітницької діяльності з учнями є визначальним 

моментом успішного проведення музично-просвітницьких заходів. 

З цього приводу доцільно зазначити, що в сучасній психолого-

педагогічної науці поняття «фахова готовність до виконання професійної 

музично-просвітницької діяльності» вчені трактують доволі широко. 

З одного боку, це пов’язано з особистісними якостями індивіда: 

світоглядом, навченістю, професійним рівнем майбутнього вчителя 

музичного мистецтва, позитивною мотиваційною спрямованістю; з іншого, 

становить актуальний психологічний стан, що є регулятором педагогічно-

просвітницької діяльності особистості. Саме готовність (англ. readiness) до 

виконання професійної роботи є основною умовою ефективної реалізації 

творчих можливостей кожної особистості, метою й результатом професійної 
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підготовленості (англ. preparedness) фахівця до виконання продуктивної 

діяльності з учнями. 

Доцільно підкреслити, що готовність до виконання продуктивної 

діяльності майбутнім учителем музичного мистецтва передбачає, насамперед 

його самостійну навчально-пізнавальну роботу, а саме:  

- розв’язання цілої низки важливих технічних та виконавсько-творчих 

завдань; 

- вироблення об’єктивно-адекватної самооцінки результатів музично-

просвітницької діяльності; 

- корекцію практичної роботи з учнями. 

Готовність до музичного просвітництва як складової фахової 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтвадо продуктивної 

діяльності з учнями формується в процесі навчання студентів на факультетах 

мистецтв педагогічних університетів. З цього приводу І. Кобозєва, 

досліджуючи проблему підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

до просвітницької діяльності в галузі вивчення національного мистецтва, 

характеризує готовність майбутніх фахівців до просвітницької роботи за 

трьома параметрами: «світоглядна та професійна спрямованість особистості 

педагога-музиканта; наявність цілісного уявлення про цінності національної 

музичної культури; вільне володіння різноманітними видами професійно-

просвітницької діяльності» (Кобозева, Жданов, Егорова, Белкина, 2004, с. 

78). 

Готовність майбутніх учителів музичного мистецтва до виконання 

музично-просвітницької діяльності включає організацію творчої роботи 

учнів, спрямованої на їх саморозвиток і самореалізацію. На думку 

Л. Безбородової, характер виконання музично-просвітницької діяльності 

майбутнім учителем музичного мистецтва визначає рівень його фахової 

майстерності. Сутністю цієї майстерності, на думку дослідниці, є:  
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- «поєднання інтегрованих музично-педагогічних і просвітницьких 

якостей (прагнення до самоосвіти й самовдосконалення, музикальність, 

здатність до ефективного педагогічного спілкування, віра в успіх); 

- спрямованість особистості педагога на практичну реалізацію 

виховного потенціалу музичного мистецтва; 

- визначення мети й завдань, які педагог вирішує в процесі практичної 

роботи в закладі додаткової освіти; 

- окреслення функцій, на які спирається майбутній учитель музичного 

мистецтва (комунікативні, організаційні, діагностичні, прогностичні, творчі, 

тощо); 

- блок знань і способів дій, які використовують студенти мистецьких 

факультетів для вирішення художньо-педагогічних і просвітницьких 

завдань» (Безбородова, 2007, с. 42). 

Дослідивши в роботах учених (Абдуллин, 1990; Безбородова, 1997; 

Брылин, 1998; Кабалевский, 1983; Кобозева, Жданов, Егорова, Белкина, 2004; 

Козакова; Полтавська, 2013) визначення дефініції «готовність майбутнього 

вчителя музичного мистецтва до музично-просвітницької діяльності», доцільно 

трактувати її як інтегральну фахову якість особистості майбутнього вчителя 

музичного мистецтва, що містить комплекси мотиваційно-особистісних 

установок на музично-просвітницьку діяльність, наявність психолого-

педагогічних, музикознавчих, методичних, виконавських знань, умінь і 

навичок, а також наявний досвід музично-комунікативної роботи. З цього 

приводу доречно виділити такі складники готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до здійснення музично-просвітницької діяльності, як:  

- теоретико-методичну готовність студентів факультетів мистецтв 

до виконання музично-просвітницької діяльності з учнями; 

- професійну придатність до організації та здійснення творчої 

взаємодії зі школярами; 

- практичну готовність до продуктивного виконання музично-

просвітницької роботи з учнями. 
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Процес здійснення музично-просвітницької діяльності майбутнім 

учителем музичного мистецтва з учнями актуалізується значимістю його 

творчого підходу до цієї роботи, а саме: продукуванням нестандартних 

оригінальних ідей на основі здобутих ґрунтовних знань; активізацією творчої 

самостійної діяльності учнів; проєктуванням просвітницької роботи на 

творче орієнтування, визначення його переваг; утвердженням пізнавальних 

мотивів, які стимулюють свідому самоосвіту, тощо. 

Значимість у цьому процесі глибоких теоретичних пізнань у галузі теорії 

й історії музики зумовлено предметом просвітництва – музичним мистецтвом, а 

також його цілями й завданнями. Поширюючи знання про музику, вчитель 

орієнтує учнів на високохудожні твори музичного мистецтва, що сприяє 

вихованню їхнього музичного смаку, залучає до творчого процесу. 

Тому важливою складовою методичної готовності майбутнього 

вчителя музичного мистецтва до ефективного виконання музично-

просвітницької діяльності є професійна придатність педагога-музиканта, що 

містить сукупність психолого-педагогічних властивостей (комунікативність, 

емпатія, креативність), а також спеціальних знань, умінь і навичок у галузі 

музичного мистецтва, необхідних для досягнення прийнятної ефективності 

музично-просвітницької роботи. У контексті сучасних наукових досліджень 

невід’ємним елементом професійної придатності є задоволення, яке людина 

переживає в процесі здійснення професійної діяльності та під час оцінювання 

її результатів, тобто гедоністичний ефект.  

Зміст теоретичного елемента готовності вчителя музичного мистецтва 

до музично-просвітницької діяльності відображено його вміннями, які 

становлять практичний конструкт. Серед найбільш значимих умінь і навичок 

для проведення музично-просвітницької діяльності студентами в процесі 

роботи з учнями виділимо такі:  

- уміння ефективного планування й успішного здійснення 

просвітницької роботи; 
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- відбір оригінальних завдань просвітницького характеру, засобів і 

методів їх вирішення; 

- володіння ораторською майстерністю; 

- підбір і розробка музично-теоретичного матеріалу; 

- підготовка до концертного виконавства; 

- вирішення завдань музичного менеджменту. 

Володіння майбутнім учителем музичного мистецтва такими вміннями 

сприяє створенню ним у професійно-педагогічній діяльності з учнями 

власної оригінальної системи музично-просвітницьких впливів, спрямованих 

на виховання та творчий розвиток молодого покоління, на підвищення ролі 

мистецької освіти. 

Доречно підкреслити, що творча природа музичного просвітництва 

актуалізує особистісні смисли всіх його учасників, ініціює процеси 

самоорганізації, самокорекції та самодіяльності, що сприяє розвитку 

відповідальності за ухвалення рішень і отриманий кінцевий результат. З цієї 

позиції актуалізація значимості комунікативних та організаторських умінь 

майбутнього вчителя музичного мистецтва обґрунтована також творчою 

природою музичного просвітництва. Найбільш значимими комунікативними 

вміннями, які сприяють музично-просвітницькій діяльності майбутнього 

вчителя музичного мистецтва є:  

- уміння організації музично-просвітницького заходу; 

- уміння вступати в предметну дискусію; 

- емпатійно приймати думку іншого; 

- змістовно оцінювати переваги й недоліки дій і суджень усіх 

учасників просвітницького заходу; 

- уміння розподіляти увагу й підтримувати її стійкість; 

- управляти ініціативою в спілкуванні, використовуючи багатий 

арсенал засобів, які підвищують ефективність як міжособистісної взаємодії 

між учасниками заходу, так і в творчому спілкуванні зі слухачами. 
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Реалізація цих умінь неможлива без усвідомлення всіма учасниками 

музично-просвітницької діяльності власного «Я», формування позитивної 

фахової «Я-концепції». Мотивувальним стимулом розвитку фахової «Я-

концепції» майбутнього вчителя музичного мистецтва є його прагнення до 

професійної самореалізації. Творча самореалізація в музично-просвітницькій 

діяльності сприяє розширенню меж образу власного «Я», що сприяє успішній 

виконавській діяльності. У зв’язку з цим актуалізується прагнення 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до творчого саморозвитку й 

самовиховання, що є одним з основних показників креативного вчителя, 

орієнтованого на творчу просвітницьку діяльність. Отже, музичне 

просвітництво як невід’ємний творчий складник професіоналізму 

майбутнього вчителя музичного мистецтва становить креативний підхід до 

створення, поширення та споживання цінностей музичної культури. 

Активна творча музично-просвітницька діяльність сприяє також 

формуванню в усіх її учасників самостійності – здатності здійснювати дії без 

посередньої допомоги. У контексті музичного просвітництва самостійність 

проявляється на рівні творчо-самостійної роботи майбутнього вчителя 

музичного мистецтва й розвитку самостійності в учнів. 

Основними ознаками самостійної роботи є: 

- виконання роботи студентами факультетів мистецтв без 

сторонньої допомоги; 

- опора на власні знання, уміння, переконання, світогляд, 

особистісний досвід, вираження суб’єктивного ставлення до мистецьких 

творів, власної аргументації; 

- прояв ініціативи, творчого начала. 

Саме в процесі самостійної роботи формуються потреби, спонукальні 

мотиви й інтереси до музичного просвітництва. Різноманітні види 

самостійної роботи учасників мистецького заходу є фундаментом для 

успішної організації їхньої музично-просвітницької діяльності. 
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Незважаючи на те, що сама система музичного просвітництва не є 

активатором самостійної продуктивної діяльності студентів факультетів 

мистецтв педагогічних університетів, пасивна участь майбутнього фахівця в 

культурних програмах також сприяє розвиткові інтересу до позанавчальних 

справ загалом, породжує позитивне ставлення до громадського життя. 

Доцільно зазначити, що незважаючи на продуманість і організованість 

культурно-масових просвітницьких заходів, багато з них мають дещо 

формальний характер. Успішним вирішенням цієї проблеми є творчо 

орієнтована музично-просвітницька діяльність, яка задовольняє художньо-

естетичні потреби всіх її учасників, стимулює їхню інтелектуальну, 

емоційну, творчу активність. 

У процесі підготовки до різноманітних музично-просвітницьких 

заходів (пошук і робота з теоретичним матеріалом, складання сценарію, 

створення ессе, музично-виконавська підготовка) організатори й учасники 

дійства вдосконалюють власний професіоналізм, активізують творчу 

діяльність, розвивають самостійність. Адже художньо-пропагандистська 

діяльність учителя об’єднує такий педагогічний процес, що передбачає 

свідому, активну й цілеспрямовану взаємодію пропагандиста з аудиторією, 

що направлена на поширення мистецьких знань із метою формування в 

школярів естетичних ідеалів і високого художнього смаку. 

Доречно підкреслити, що, незважаючи на свою автономність, музичне 

просвітництво тяжіє до міждисциплінарності, активно взаємодіє з іншими 

гуманітарно-виконавськими дисциплінами. Творча сутність музичного 

просвітництва, яка відображає інтегративні процеси, демонструє досягнення 

цілого блоку наук – мистецтвознавства, культурології, теорії та історії 

музики, літературознавства, філософії, психології, педагогіки. Практична за 

призначенням і пізнавальна за змістом музично-педагогічна діяльність 

об’єднує всі види мистецтва. Такий синтез активізує розвиток емоційності, 

образного мислення, уяви, творчості як в учасників музично-просвітницьких 

проєктів, так і в слухачів. 
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Широке використання міжпредметних зв’язків в організації музично-

просвітницьких заходів, сприяє комплексному, глибокому емоційно-

образному розумінню змісту музичних творів, усвідомленню розмаїття й 

широти використовуваного у цих важливих заходах репертуару. Слід 

відзначити, що в процесі музично-просвітницької діяльності відбувається 

багатопозиційне освоєння мистецьких творів. Це пов’язано з тим, що і 

учасники, і слухачі сприймають, переживають та оцінюють кожен музичний 

твір з позиції глядача, критика та слухача. Як наслідок, усі причетні до 

просвітницького заходу освоюють специфіку діалогічних відносин у 

засвоєнні творів музичної культурі.  

Отже, дослідження основ музично-просвітницької діяльності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва з учнями дозволило встановити, що 

саме підготовка майбутніх фахівців до організації мистецьких заходів зі 

школярами сприяє вирішенню вчителем складних педагогічних завдань, які 

відображають проблемність реального навчально-виконавського процесу та 

створює умови для прояву в учасників спільного процесу творчого начала. 

Здійснення успішної музично-просвітницької діяльності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва зумовлює структура основних елементів професійно-

виконавської роботи студента, а саме: пізнавальної, дослідницької, 

конструктивної, організаційної, інтерактивної, комунікативної, проєктивної, 

творчої.  

 

Висновки до першого розділу 

 

У розділі уточнено сутнісні характеристики базових категорій 

дослідження, розкрито зміст поняття «готовність студентів до реалізації 

музично-просвітницької роботи зі школярами»; описано специфіку, наведено 

авторське визначення та здійснено методологічний аналіз методики 

підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до просвітницької 

роботи зі школярами.  
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Теоретико-методологічний аналіз вивчення проблеми методичної 

підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва дозволив визначити 

провідну значущість музично-просвітницької діяльності в трансляції культурної 

спадщини в процесі художньо-естетичного виховання й мистецького навчання 

дітей і юнацтва. З’ясовано, що основи музичного просвітництва в Україні 

базуються на взаємозв’язку всебічності знань і широти світогляду, що поєднує в 

собі чітке уявлення, сприйняття й розуміння взаємодії законів усесвіту, що має 

бути універсальним засобом морального вдосконалення суспільства, одним зі 

шляхів досягнення гармонії життя (Г. Сковорода, О. Духнович, П. Юркевич, 

М. Драгоманов та ін.). На основі систематизації наукових праць із проблеми 

дослідження й узагальнення поглядів вітчизняних учених з’ясовано, що в 

просвітницькій діяльності в Україні простежується спадкоємність методичних 

установок музикантів-просвітителів (В. Верховинець, П. Демуцький, 

П. Козицький, М. Лисенко, М. Леонтович, К. Стеценко, Я. Степовий та ін.). 

Музично-педагогічна система, розроблена музикантами-просвітителями, стала 

базовою для становлення й розвитку масового музично-естетичного 

просвітництва в Україні.  

Результатом застосування загальнонаукових методів аналізу, синтезу, 

порівняння, узагальнення, що застосовувалися для з’ясування стану розроблення 

проблеми в наукових розвідках, стало виокремлення таких основних завдань 

музично-просвітницької діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва зі 

школярами, як сприяння виявленню учнями любові до музичного мистецтва, 

формування потреби в спілкуванні з мистецтвом школярів, сприяння 

інтелектуальному та морально-духовному розвиткові їх особистості. Музично-

просвітницька діяльність виступає специфічним засобом реалізації творчих 

можливостей майбутнього вчителя музичного мистецтва та невід’ємним 

фактором його загально-культурного становлення, що реалізується в активній 

практичній роботі зі школярами. Формування музично-просвітницького 

інтересу майбутніх учителів музичного мистецтва є необхідною передумовою 
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виконання музично-просвітницької діяльності, що, насамперед, необхідна 

сучасному суспільству. 

Зазначено, що сутністю музичного просвітництва є поширення знань 

про музику й ознайомлення учнів із музичним мистецтвом (Б. Астаф’єв, 

Л. Безбородова, Т. Євсєєва, І. Кобозєва, Л. Кожевнікова та ін.). Доведено, 

що популяризація найкращих зразків світової музичної культури, 

пропаганда вітчизняної музики минулого й сьогодення, ознайомлення із 

сучасним музичним мистецтвом належать до змістового складника 

процесу залучення учнів до означеного виду діяльності в контексті 

музичного просвітництва. 

Аналіз наукових джерел та їх систематизація дозволили визначити 

діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва як багаторівневий 

поліфункціональний процес загалом, а беручи до уваги той факт, що 

методичний процес підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

здійснення музично-просвітницької роботи є окремою складовою фахового 

мистецького навчання. 

Окреслено функції просвітництва в музичній освіті загалом та як 

складової методичної підготовки вчителя музичного мистецтва – зокрема, 

а саме: світоглядну, аксіологічну праксеологічну, креативну та естетичну.  

Визначено, що світоглядна функція є стрижнем мистецької освіти та 

об’єднує в індивідуальній свідомості майбутнього вчителя музичного 

мистецтва обізнаність про світ та себе в ньому, а також систему світоглядних 

поглядів, уявлень, переконань і ставлень, у яких чималу роль відіграє 

система естетичних переконань і ставлень, художній смак, творче ставлення 

до дійсності, спрямована на формування гуманістичного світогляду 

майбутніх учителів музичного мистецтва. Світоглядна функція пов’язана з 

пізнавальною, що сприяє стимулюванню творчого мислення студентів, 

розширенню їх художньо-асоціативного досвіду, розширенню 

індивідуального репертуару стратегій самовдосконалення, оволодінню 

знаннями з теорії музичного мистецтва, культурною світовою спадщиною, 
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трансляції культурно-духовних цінностей, формуванню в учнів 

пізнавального інтересу до навчального матеріалу й позакласної роботи. 

Визначено спрямованість аксіологічної функції на становлення 

ціннісних засад творчого розв’язання студентами смисложиттєвих проблем, 

вироблення критеріїв оцінки соціокультурних явищ, що спрямовуються на 

проєктування музично-просвітницької діяльності з трансляції соціально 

значущих мистецьких цінностей до внутрішнього світу школярів. 

Аксіологічна функція музично-просвітницької роботи в школі передбачає 

аналіз результатів мистецької освіти, сприяє продуктивному розв’язанню 

учнями смисложиттєвих проблем та основних завдань мистецького навчання. 

Доведено, що праксеологічна функція забезпечує оволодіння 

основними історичними формами й методами мистецької діяльності людства, 

орієнтацію в її основних параметрах, технологіях проєктування музично-

просвітницької та культурно-масової роботи, що спрямовано на формування 

досвіду педагогічної практики мистецької роботи в закладах освіти. 

Визначено, що креативна функція проявляється в розвиткові творчо-

пошукової спрямованості особистості майбутнього вчителя музичного 

мистецтва, сприяє пошукові нових, нестандартних рішень, що забезпечують 

вихід за межі наявного досвіду, творчу самореалізацію в музично-

педагогічній взаємодії. 

Виявлено спрямованість естетичної функції музично-просвітницької 

діяльності зі школярами на формування естетичних духовних здібностей 

дітей у процесі мистецького навчання, що дозволяє привернути увагу дітей 

до краси навколишньої дійсності, сформувати в них естетичне ставлення до 

світу й естетичні ідеали. 

Застосування загальнонаукових методів дозволило визначити підходи 

до методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Показано, що системний підхід (І. Зязюн, М. Каган, А. Козир, В. Орлов та ін.) 

у процесі здійснення методологічного аналізу проблеми розвитку музичного 

просвітництва вимагає осмислення не лише сутності, але й структурно-
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змістових аспектів підготовки до музично-просвітницької діяльності в 

логічному, психологічному та професійно-змістовому аспектах як цілісної 

динамічної системи.  

Окреслено спрямованість аксіологічного підходу (О. Асмолов, 

Л. Блінов, А. Деркач, О.Єременко, А. Козир, Д. Леонтьєв, О. Олексюк, 

В. Федоришин та ін.) на формування гуманістичного світогляду школярів як 

узагальненої системи поглядів, переконань, смислів і способів поведінки, що 

центрується навколо особистості, ціннісного ставлення до музичного 

мистецтва та як наслідок – духовний розвиток особистості учня.   

Охарактеризовано особистісно-праксеологічний підхід (М. Акімова, 

І. Бех, О. Єременко, І. Зязюн, В. Козлова, О. Олексюк, Г. Падалка, 

Є. Проворова, О. Рудницька та ін.), який передбачає розвиток світоглядних 

диспозицій індивіда, формування власних ціннісних орієнтацій, оскільки 

дозволяє максимально задіяти в педагогічному процесі структуру життєвих 

смислів особистості, створює умови для самоорганізації власного 

внутрішнього світу, сприяє ствердженню особистості в мистецькому житті.  

Визначено творчо-комунікативний підхід (В. Андреєв, Б. Ананьєв, 

О. Бодальов, А. Деркач, В. Зазикін, Є. Климов, А. Козир, Н. Кузьміна, 

А. Маркова, П. Сенж, Н. Сінягіна, В. Федоришин та ін.) до музично-

просвітницької діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва, який 

виявляється як процес і спланований позитивний результат суб’єкт-

суб’єктної комунікації та досягнення взаєморозуміння з творчим 

колективом.  

Виявлений креативний підхід (О. Андрейко, С. Волков, К. Завалко, 

Є. Ільїн, Н. Кічук, Я. Пономарьов, С. Сисоєва) до музично-просвітницької 

роботи майбутніх учителів музичного мистецтва дозволяє визначити творчу 

діяльність основою, засобом і вирішальною умовою розвитку особистості, 

формування естетичних здібностей та здатностей створювати творчу 

атмосферу в учнівському колективі. 
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Таким чином, музично-просвітницька діяльність учителя музичного 

мистецтва визначена як важливий складник фахової роботи майбутнього вчителя 

музичного мистецтва з учнями, що передбачає творчий підхід до створення, 

поширення та споживання цінностей світової та національної музичної культури.  

У роботі зазначено, що творчо-орієнтований характер музичного 

просвітництва, який актуалізує свободу особистісних і професійних проявів 

майбутніх учителів музичного мистецтва, актуалізує проблему їх готовності 

до успішного її здійснення. Саме фахова методична підготовленість 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації та реалізації 

просвітницької діяльності з учнями є визначальним моментом успішного 

проведення музично-просвітницьких заходів, дозволяє самостійно 

розв’язувати низку важливих технічних і виконавсько-творчих завдань, 

виробити об’єктивно-адекватну самооцінку результатів музично-

просвітницької діяльності, корегувати практичну роботу з учнями. Доведено, 

що методична готовність майбутніх учителів музичного мистецтва до 

виконання музично-просвітницької діяльності включає організацію творчої 

роботи учнів, спрямовану на їх саморозвиток і самореалізацію. 

У результаті теоретичного узагальнення проблеми методичної готовності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до музично-просвітницької діяльності 

встановлено, що даний термін доцільно трактувати як інтегральну фахову якість 

особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва, що містить комплекси 

мотиваційно-особистісних установок на музично-просвітницьку діяльність, 

наявність психолого-педагогічних, музикознавчих, методичних, виконавських 

знань, умінь і навичок, а також наявний досвід музично-комунікативної роботи. 

На відміну від методичної готовності, що виступає станом сформованої 

спрямованості майбутніх учителів музичного мистецтва на реалізацію 

просвітницької роботи у практичній діяльності, вираженим у показниках 

окремих психолого-педагогічних якостей та здатностей, термін «методична 

підготовленість» є її передумовою і розглядається як результат методичної 

підготовки як цілеспрямованого формувального педагогічного впливу і 
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виявляється у методичній фаховій поінформованості та інструментальній 

озброєності  у теорії  та практиці просвітницької роботи у школі. 

Доведено, що методична готовність до здійснення музично-

просвітницької діяльності зі школярами забезпечується низкою психологічних 

якостей і здатностей, а саме: комунікативними та організаційними здатностями, 

естетичними здібностями, креативністю та абнотивністю. Компонентами 

методичної готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до здійснення 

музично-просвітницької роботи зі школярами є: теоретико-методична 

готовність студентів факультетів мистецтв до виконання музично-

просвітницької діяльності з учнями; професійна придатність до організації та 

здійснення творчої взаємодії зі школярами; практична готовність до 

продуктивного виконання музично-просвітницької роботи з учнями. 

З’ясовано, що активна творча музично-просвітницька діяльність сприяє 

формуванню в усіх її учасників самостійності – здатності здійснювати дії без 

сторонньої допомоги, що проявляється на рівні творчо-самостійної роботи 

майбутнього вчителя музичного мистецтва й розвитку самостійності в учнів. 

Аргументовано, що творча сутність музичного просвітництва об’єднує всі 

види мистецтва, і такий синтез активізує розвиток емоційності, образного 

мислення, уяви, творчості як в учасників музично-просвітницьких проєктів, 

так і в слухачів. Показано, що широке використання міжпредметних зв’язків 

у організації музично-просвітницьких заходів зі школярами сприяє 

комплексному, глибокому розумінню змісту музичних творів, усвідомленню 

розмаїття й широти використовуваного в цих важливих заходах репертуару. 

Отже, визначення теоретико-методологічних основ музично-

просвітницької діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва з учнями 

дозволило встановити, що саме підготовка майбутніх фахівців до організації 

мистецьких заходів зі школярами сприяє вирішенню майбутнім учителем 

складних педагогічних завдань, які відображають проблемність реального 

навчально-виконавського процесу та створює умови для прояву в учасників 

освітнього процесу творчого начала. 
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ТВОРЧОЇ 

МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗІ ШКОЛЯРАМИ 

 

2.1. Сутність концептуального поліхудожньоцентричного підходу 

до методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

 

Провідним напрямом педагогічної освіти, спрямованим на досягнення 

високого освітнього результату є впровадження в теорію та практику 

підготовки майбутніх учителів музики ефективних методик, спрямованих на 

організацію музичного просвітництва серед учнівської молоді. Ключову роль 

у цьому процесі відіграє організація творчих дитячих колективів у 

позашкільній роботі, що розкривають для учнів красу художніх образів, 

формують досвід творчості, духовний світ, сприяють самостійності 

мислення, творчій ініціативі тощо. Організація та регулювання спільної 

музичної діяльності учнів у позашкільних мистецьких закладах є ключовим 

компонентом професійної діяльності вчителя музичного мистецтва, який має 

проявляти себе не тільки в якості висококваліфікованого фахівця-керівника, 

але й педагога, організатора, вихователя, духовного наставника.  

Концептуальні аспекти фахової підготовки майбутніх учителів висвітлені 

в психолого-педагогічній і фахово-методичній літературі. Загально педагогічні 

засади професійної підготовки майбутніх учителів висвітлюються в працях 

А. Алексюка (Алексюк, 1998), І. Беха(Бех, 1998), Н. Гузій (Гузій, 1997), 

І. Зязюна (Зязюн, 2008), С. Подмазіна (Подмазин, 2000), Г. Селевко (Селевко, 

1998) та ін.; питання специфіки творчої педагогічної діяльності вчителів 

розкриваються в дослідженнях Е. Абдулліна (Абдуллин, 1990), В. Біблера 

(Библер, 1975), В. Бондаря (Бондар, 2003), В. Загвязинського (Загвязинский, 

2006), І. Зязюна (Зязюн, 2000), О. Рудницької (Рудницька, 2001), С. Сисоєвої 

(Сисоєва, 1998), К. Ушинського (Ушинський, 1983) та ін.; проблеми 
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професійної підготовки педагогів-музикантів та сучасної теорії музично-

педагогічної освіти розглядаються в наукових розвідках А. Болгарського 

(Болгарський, 2004), К. Завалко (Завалко, 2007), Л. Масол (Масол, 2006), 

О. Олексюк (Олексюк, 2004), В. Орлова (Орлов, 2012), Г. Падалки (Падалка, 

2005), О. Ростовського (Ростовський, 2011) та ін.; методичні аспекти підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва виокремлені в дослідженнях 

Л. Арчажникової (Арчажникова, 1984), О. Єременко (Єременко, 2012), А. Козир 

(Козир, 2012), Є. Проворової (Проворова, 2011), О. Рудницької (Рудницька, 

1998), О. Щолокової (Щолокова, 1996) та ін. 

Ключовим напрямом фахової методичної підготовки майбутнього 

вчителя музичного мистецтва є просвітницька робота на уроках музики та 

позакласна й позашкільна музична діяльність зі школярами, оскільки на 

сучасному етапі розвитку освіти постає завдання з удосконалення практичної 

підготовки студентів до продуктивної організації музичної діяльності школярів 

у позаурочний час. Ураховуючи особливості організації музичної діяльності 

учнів у позашкільних мистецьких закладах акцентуємо увагу на тому, що це є 

досить складний і динамічний процес, у якому важливе місце займає 

організатор-керівник, який виступає в ролі вчителя й вихователя. Адже творча 

спрямованість професіоналізму педагога-музиканта актуалізується саме через 

музичне просвітництво, тобто діяльність, яка орієнтована на розвиток музичних 

інтересів, потреб, смаків молодого покоління, що сприятиме вдосконаленню 

культурного й духовного потенціалу нації.  

Фахова підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до 

організації позакласної музичної роботи учнів спрямована на виховання в 

них цілої низки знань, умінь, навичок і наявності такої особистісної якості, як 

толерантність, що є готовністю до усвідомлених особистісних дій, 

спрямованих на побудову відносин з учнями на конструктивній основі, на 

досягненні гуманістичних стосунків, незалежно від специфіки їх світогляду, 

ціннісних орієнтацій, стереотипів поведінки тощо.  
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Творча специфіка музичного просвітництва передбачає підтримку та 

супровід індивідуальності, оригінальності, свободи вибору особистості, що 

визначає цілі сучасної освіти. У музичному просвітництві консолідуються 

кілька компетенцій педагога-музиканта, актуалізується значимість творчості, 

яка забезпечує вміння розглядати будь-які явища з різних позицій, 

застосовувати знання з різноманітних галузей у вирішенні конкретного 

завдання, самостійно ухвалювати рішення й нести відповідальність за них. 

Творчий характер музичного просвітництва забезпечує уникнення 

одноманітності, професійної «одномірності», замикання в межах специфіки 

конкретної дисципліни, сприяє підготовленості вчителя музичного мистецтва 

до того широкого діапазону різновидів фахової діяльності, якими йому 

доведеться займатися в межах його професії (Абдуллин, 1990, с. 15).  

Сутність музичного просвітництва полягає в поширенні знань про музику 

й обізнаність у музичному мистецтві. Змістовим скадником залучення до 

музичного просвітництва слід вважати популяризацію кращих зразків світової 

музичної культури, пропаганду вітчизняної музики минулого й сьогодення, 

ознайомлення із сучасним музичним мистецтвом. Усвідомлення творчих 

детермінант музичного просвітництва вимагає уявлень про цей важливий вид 

діяльності в ретроспективному аналізі. Звертаючись до джерел музичного 

просвітництва, доцільно відзначити, що в різні історичні періоди дослідники 

по-різному акцентували увагу на його творчій природі. 

Музично-просвітницька діяльність виступає в якості процесу 

накопичення й передачі знань про музику, і передбачає особистісну 

ініціативу, підприємливість, здатність до самостійної активної діяльності. 

Активізація морально-вольових якостей у процесі музично-просвітницької 

діяльності сприяє максимальному розкриттю творчого потенціалу педагога-

музиканта, вільній самопрезентації та самотрансляції особистості.  

Реалізація музично-просвітницької діяльності неможлива без творчої 

мотивації, яка виступає синтезом допитливості осягнення й бажання передачі 

знань про музику широкій слухацькій аудиторії. Провідним мотивом музично-
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просвітницької діяльності педагога-музиканта є прагнення до професійно-

творчої самореалізації. Здійснення цієї мотивації передбачає наявність 

мотивації творчої діяльності, самореалізації, самоствердження й пізнавальної 

мотивації. Так, мотивація творчої діяльності проявляється в прагненні вчителя-

музиканта демонструвати власні творчі здібності, найкращі професійні й 

особистісні якості, реалізувати потенціал його можливостей, отриманих від 

природи й набутих у досвіді, використовується ним для досягнення поставленої 

мети – музичного просвітництва серед дітей і юнацтва.  

У ході підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької роботи важливо враховувати їх мотивацію самоутвердження, 

яка проявляється в почутті задоволення від досягнутих результатів, упевненості 

в собі, здобутих у період практичної діяльності з учнями. Допитливість, інтерес, 

творчий пошук, свідома самоосвіта є етапами пізнавальної мотивації, поетапна 

реалізація визначених мотиваційних диспозицій актуалізує значимість музично-

просвітительської роботи та призводить до усвідомленого її творчого 

виконання. Усе, що визначає мотиви загальної та професійної діяльності 

педагога-музиканта, його культурний, загальноосвітній, професійний рівень, є 

ресурсами вчителя музичного мистецтва.  

Поліхудожньоцентричний підхід передбачає методичну спрямованість 

на продуктивну практичну діяльність і охоплює систему професійних знань, 

умінь, навичок, фахові здібності та професійно важливі якості особистості 

майбутнього вчителя музичного мистецтва, які спрямовані на врахування 

специфіки професійної діяльності, формування позитивного ставлення до 

професії музиканта-педагога, усвідомлення себе як фахівця-професіонала.  

Поліфункціональна діяльність учителя музичного мистецтва, що 

обумовлена розвитком його професійно-педагогічних та особистісних 

якостей, пов’язана багатовимірними відносинами, які реалізуються у 

взаємодії з учнями. Такі зв’язки та їх ієрархія утворюють інтегральні 

характеристики професійної діяльності вчителя, визначають його 

професійний розвиток, що за своєю сутністю, є об’єктом цього розвитку, 
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оскільки музично-естетичне виховання учнів у процесі вивчення мистецтва 

передбачає зв’язок різновидів художньої творчості, взаємопроникнення 

міжпредметних зв’язків мистецьких предметів, а отже – повинно 

ґрунтуватися на поліхудожньоцентричному підході.  

Поєднання особистісного та професійно-педагогічного в музично-

мистецькому навчанні визначається інтегративними й варіативними 

зв’язками, які існують у практичній діяльності вчителя музичного мистецтва. 

Таке поєднання чинить істотний вплив на розвиток професійних умінь 

студентів щодо постановки педагогічних завдань, аналізу виховних ситуацій, 

діагностики й моніторингу музично-творчих здібностей учнів. Відповідно до 

поліхудожньоцентричного підходу моделювання освітнього процесу 

передбачає спрямованість навчання на реалізацію освітньої мети, що 

зумовлює єдність навчальної, естетично-розвивальної, культурно-виховної та 

аксіологічної функцій музично-просвітницької діяльності. Застосування 

даного підходу на практиці дозволяє: «за той самий час вирішувати ширше 

коло взаємопов’язаних завдань, ніж підвищувати результативність 

навчального процесу; підвищити роль і значення цілепокладання в 

навчально-виховному процесі, робити навчання більш цілеспрямованим» 

тощо (Логвіненко, МазуренкоМедведєв, 2015, с. 116). 

На відміну від поліхудожнього, пов’язаного із синкретизмом (синтез, 

злиття), що виявляється в нероздільному злитті всіх видів художнього прояву 

(Гамолін, 2020), поліхудожньоцентричний підхід ґрунтується на ідеї 

центрованості на естетично-розвивальній функції мистецтва. Положеннями 

поліхудожньоцентричного підходу ми визначаємо такі: 

- синтез різних видів мистецтв у організації просвітницької роботи зі 

школярами сприяє формуванню естетичних потреб суб’єктів педагогічного 

процесу; 

- полімистецький зміст просвітницьких заходів спрямований на 

формування цілісного духовного світогляду та культурного потенціалу 

особистості;  
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- на основі єдності художньо-мистецького, творчого, науково-

педагогічного впливу в процесі фахової методичної підготовки в майбутніх 

учителів музичного мистецтва формується досвід художнього осягнення 

дійсності, що, як наслідок, сприяє формуванню в майбутнього педагога-

просвітителя аналогічного досвіду у своїх вихованців, розвитку почуття 

гармонії, краси, позитивно позначається на творчому розвитку особистості. 

Ґрунтуючись на поліхудожньоцентричному підході в межах 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва має 

здійснюватись оволодіння ними найсучасніших знань і практичної фахової 

підготовки. Для реалізації цього положення слід вирішити основні завдання 

художньо-музичної роботи: забезпечити високий науково-методичний рівень 

викладання методичних практикумів у вищій педагогічній школі; 

вдосконалити навчально-методичні плани та програми практикумів, 

забезпечити їх зв’язок із вимогами життя та практикою школи, закріпити 

матеріально-технічну базу університету, забезпечити викладання методичних 

практикумів висококваліфікованими майстрами художньо-музичної роботи, 

підвищувати ефективність кожного навчального заняття; на цій основі 

підвищувати якість самостійної навчальної діяльності майбутніх учителів 

музичного мистецтва (Кузнецова, 2013, с. 62).  

Поліхудожньоцентричний підхід спрямовує майбутніх учителів 

музичного мистецтва на:  

- постійний саморозвиток і фахове самовдосконалення, забагачення 

власної художньо-мистецької обізнаності; 

- проєктування, аналітичну роботу й алгоритмізовані професійні дії в 

контексті здійснення музично-просвітницької діяльності в школі; 

- цілеспрямованість сумісної художньо-естетичної діяльності в процесі 

організації просвітницьких заходів; 

- виявлення причинно-наслідкових зв’язків між етапами педагогічних 

дій у межах музично-просвітницької роботи в школі; 
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- можливість стимулювання студентів до практичної діяльності для 

здійснення пошуку нових рішень, що відповідають неповторності 

кожного музично-просвітницького заходу; 

- реалізацію синтезу різних видів мистецтв (музики, образотворчого 

мистецтва, театру, кіномистецтва, хореографії, літератури тощо) у 

межах просвітницького заходу, центрованого на творчій самореалізації 

його учасників та організаторів.  

Поліхудожньоцентричний підхід сприяє: 

- позитивному емоційно-ціннісному ставленню до мистецтва; 

- формуванню художньо-мистецької обізнаності, компетентності в 

музикознавчій і мистецтвознавчій сферах; 

- актуалізації естетичних потреб, розвитку естетичних здібностей 

майбутніх учителів музичного мистецтва; 

- сталій умотивованості на здійснення просвітницької роботи зі 

школярами, стаючи на заваді професійному вигоранню; 

- оволодінню засобами, методами та прийомами реалізації 

індивідуального підходу до особистості школяра в процесі організації 

просвітницького заходу; 

- розвитку креативності та творчій самореалізації майбутнього вчителя 

музичного мистецтва; 

- гармонійному всебічному розвитку особистості майбутнього педагога-

просвітителя та його вихованців. 

Крім того, втілення поліхудожньоцентричного підходу в методичній 

підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької 

роботи зі школярами дозволяє реалізувати арт- та естетотерапевтичні функції 

просвітницьких заходів, адже в процесі фахової підготовки студенти 

оволодівають засобами й методами позакласної роботи зі школярами 

психолого-терапевтичного спрямування та змісту.    

На думку А. Торпової, саме такий підхід прокладає шлях до творчості як 

сутності та способу розвитку, що сприяє формуванню артистизму, розвитку 
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музичної пам’яті, музичного мислення, інтерпретаційної культури, оволодінню 

індивідуальним виконавським репертуаром майбутніми вчителями музичного 

мистецтва (Торопова, 2008, с. 21). Ефективність підготовки до музично-

просвітницької роботи в школі в межах поліхудожньоцентричного підходу 

забезпечуються безперервною педагогічною практикою студентів, 

підсумковими методичними конференціями з педагогічної виробничої 

практики, тематичними концертами й педагогічними тренінгами. 

Загалом поліхудожньоцентричний підхід передбачає музично-

просвітницьку роботу майбутнього вчителя музичного мистецтва як 

педагогічну дію, яка за висловом С. Гончаренка, пояснює її як елемент 

«педагогічно доцільний, спланований чи імпровізований вчинок учителя-

вихователя, що спричиняє зміну педагогічної ситуації або особисті зміни 

(Голобородько, Петренко, 2003, с. 251). Педагогічна дія, на думку І. Зязюна, 

містить «вироблені вчителем на основі науки та практичного досвіду 

уявлення про дитину, її здібності, про те, якими повинні бути: урок, знання 

учня, дух школи, колеги, нарешті, він сам, як учитель» (Зязюн, 2000, с. 49).  

Відповідно до поліхудожньоцентричного підходу музично-просвітницьку 

діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва доцільно визначити як 

«режисуру» педагогічної дії в контексті діяльнісно-орієнтованої педагогічної 

освіти, що активно проявляється в контексті діалогової взаємодії, якісної 

процесуальності, функціональної дієвості, педагогічної результативності з 

метою розкриття інтелектуального, мистецько-творчого й емоційно-духовного 

світу школярів» (Кузнецова, 2018, с. 99).  

Сутність поліхудожньоцентричного підходу та його функціональний 

зміст подано на рис. 2.1. 

Поліхудожньоцентричний підхід до методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами цілком 

задовольняє сучасні пріоритети Нової української школи (НУШ). Згідно з 

першим положенням НУШ, зміст освіти має бути заснований на формуванні 

компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві (Нова 
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українська школа, 2016). Поліхудожньоцентричний підхід у цьому через синтез 

мистецтв та центрованість на творчий розвиток особистості дозволяє майбутнім 

учителям оволодіти найбільш ефективними механізмами та способами 

формування поліхудожньої компетентності вихованців.  

 

Рис. 2.1. Потенціал поліхудожньоцентричного підходу до методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької 

роботи зі школярами 

 

Важливим аспектом НУШ є умотивований учитель, який має свободу 

творчості й розвивається професійно (Нова українська школа, 2016), у цьому 

сенсі евристично плідними є засади поліхудожньоцентричного підходу, які 

передбачають вибір доцільних методів і технологій активізації та підтримки 

сталої вмотивованості на здійснення просвітницької роботи зі школярами. Крім 

того, поліхудожньоцентричний підхід ураховує принцип орієнтації на потреби 

учня в освітньому процесі, дитиноцентризм, оскільки дозволяє враховувати 

індивідуальні здібності та схильності учасників просвітницького заходу.  
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Наскрізний процес виховання, який формує цінності – є наступним 

принципом НУШ, який також ураховує поліхудожньоцентричний підхід, 

спрямований на формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення 

майбутнього вчителя та його вихованців до музичного мистецтва. 

Отже, поліхудожньоцентричний підхід володіє потужним потенціалом 

у сучасній методичній підготовці майбутнього педагога-музиканта, що 

здійснює просвітницьку роботу з учнями в умовах Нової української школи. 

 

2.2. Обґрунтування педагогічних принципів методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі 

школярами 

 

У науковій літературі категорію «принцип» розглядають як «основу», 

«вихідне положення», «основну ідею», «загальні вказівки до дії» тощо. 

Слушним є загально педагогічне трактування цього поняття С. Вітвицькою як 

системи вимог і положень педагогіки, дотримання яких забезпечує 

продуктивність навчально-виховного процесу (Козир, 2008, с. 16). Н. Гуральник 

визначає принципи як керівні ідеї, основні правила, вимоги до діяльності та 

поведінки (Гуральник, 2011). Принцип виступає орієнтиром для практичного 

конструювання освітнього процесу. На думку Г. Падалки, принципи 

охоплюють узагальнені закономірності мистецького навчання, органічно 

пов’язуючи окремі його елементи в єдине ціле (Падалка, 2008, с. 148). 

Н. Грицай принципи методичної підготовки розглядає як основні положення, 

що визначають зміст, організаційні форми й методи навчання, орієнтовані на 

формування в майбутніх педагогів методичної компетентності (Грицай, 2014). 

У межах нашого дослідження принципи методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами 

розглядаються як визначальні положення, які покладені в основу розробки 

змісту, структури, форм, методів та етапів організації підготовки студентів 

до реалізації музично-просвітницької діяльності в школі та ґрунтуються на 

психолого-педагогічних закономірностях регуляції освітнього процесу.      
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Педагогічні принципи методики просвітницької роботи мають творчий 

трансформаційний потенціал, адже, за В. Краєвським, принципи виражають 

орієнтацію будь-якого виду методологічної діяльності на перетворення 

практики, де «поруч із наявними характеристиками об’єктної галузі, 

відбиваються також тенденції, можливості її зміни й перетворення» (Краевский, 

Хуторской, 2007, с. 9). О. Рудницькою (Рудницька, 2001, с. 91–92) доведено, що 

витоками становлення принципів як певних освітніх настанов можна вважати 

багатовікову практику навчання й виховання, історичний досвід і знахідки 

відомих педагогів, саме тому слушним є розгляд загальнодидактичних і 

виховних принципів поряд зі специфічними принципами музичного навчання 

та музично-просвітницької роботи зі школярами. 

Принципи професійної підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва ґрунтуються на загальнопедагогічних принципах роботи зі 

студентами. Серед існуючих у сучасній науці загальних принципів доцільно 

виділити названі С. Вітвицькою, а саме:  

1) принцип гуманізації виховання, за яким надається пріоритет 

забезпечення творчої самореалізації особистості студента та створення умов 

для прояву обдарованості й талантів, формування моральних якостей – 

щирості, людяності, доброзичливості;  

2) принцип наукового, світського характеру навчання;  

3) принцип єдності національного й загальнолюдського в навчально-

виховному процесі;  

4) принцип демократизації навчання;  

5) принцип пріоритету розумової діяльності та моральної свідомості в 

реалізації змісту навчання й виховання;  

6) принцип поєднання активності, самодіяльності та творчої ініціативи 

студентів із вимогливим керівництвом викладача;  

7) принцип урахування індивідуальних, вікових особливостей 

студентів у навчальному процесі (Козир, 2008, с. 14).  



137 
 

Т. Рейзенкінд виокремлено такі загальнодидактичні принципи 

професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва:  

1) принцип наочності, що ґрунтується на сприйнятті об’єктивно 

існуючих образів, при цьому формування знань здійснюється на основі 

чуттєвих уявлень;  

2) принцип індивідуального підходу до учнів, який надає можливості 

кожній особистості вирішувати завдання власним шляхом;  

3) принцип емоційності навчання, що забезпечує потрібний емоційний 

стан у процесі пізнавальної діяльності студентів;  

4) принцип гуманістичної спрямованості, що передбачає розвиток 

цілісної творчої особистості, здатної до самоактуалізації, створення 

оригінальних неповторних продуктів творчої діяльності, розуміння ситуацій, 

що виникають, синтез нових знань, оволодіння засобами творчої діяльності, 

готовність до діалогу на основі взаємодії різних культур;  

5) принцип співпраці викладачів, студентів, учнів, родини, 

студентського колективу;  

6) принцип свідомої та активної діяльності в умовах керівної ролі 

викладача (Рейзенкінд, 2006, с. 25–26). 

Система дидактичних принципів, яка відповідає тенденціям сучасної 

освіти, була запропонована А. Хуторським:  

1) принцип особистісного цілепокладання суб’єкта навчальної 

діяльності;  

2) принцип вибору індивідуальної освітньої траєкторії;  

3) принцип метапредметних основ освітнього процесу;  

4) принцип продуктивності навчання;  

5) принцип первинності освітньої продукції суб’єкта навчальної 

діяльності;  

6) принцип ситуативності навчання;  

7) принцип освітньої рефлексії (Хуторской, 2008, с. 81–87). 
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Названі вище педагогічні та дидактичні принципи виступили в якості 

фундаментальних для виокремлення специфічних принципів власне музично-

мистецької освіти, серед яких доцільно зазначити:  

- принцип гуманізації музичної освіти, що передбачає повагу до 

інтересів і потреб суб’єкта музично-професійної освіти; 

- принцип природовідповідності, що передбачає врахування вікових та 

індивідуально-психологічних особливостей суб’єкта музичного виховання; 

- принцип культуровідповідності, що вимагає ідентичності змісту 

музичної освіти культурному простору, в якому вона функціонує, а також 

забезпечення культурної спадкоємності поколінь у реалізації навчальної, 

виховної та просвітницької діяльності; 

- принцип глобальної музичної освіти, що передбачає органічне 

поєднання універсального (загальнолюдського), національного (державного) 

і регіонального (етнолокального, краєзнавчого) компонентів змісту 

музичного навчання та виховання, спрямованого на формування 

національної свідомості, патріотизму, полікультурної компетентності;  

- принцип континуальності, що передбачає єдність музичного 

навчання, виховання й розвитку; 

- принцип синергетичного та інтегрального характеру музичної освіти; 

- принцип систематичності навчально-виховного процесу в музичній 

освіті; 

- принцип послідовності, неперервності музичної освіти; 

- принцип проблемності музичного навчання; 

- принцип активності, самостійності, творчості, саморозвитку учнів у 

музичній діяльності; 

- принцип диференціації та індивідуалізації (Федоришин, 2014, с. 127–

132). 

Художньо-педагогічними принципами методичної підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва доцільно зазначити ті, що 

виокремлює Н. Кузьміна: 
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- принцип поєднання художнього й технічного, емоційного й 

раціонального, свідомого та інтуїтивного в процесі оволодіння цінностями 

мистецтва; 

- принцип емоційної насиченості уроків мистецтва, спрямованих на 

досягнення учнями катарсису в процесі сприйняття світових музичних 

шедеврів і власної художньо-творчої діяльності; 

- принцип взаємодії базової та варіативної мистецької освіти, 

взаємозв’язку навчальної, позаурочної та позашкільної діяльності, 

гармонізації сімейного й соціального впливів; 

- принцип діалогічної взаємодії педагога та учнів у процесі художньо-

педагогічного спілкування (на основі діалогічних обертонів мистецтва); 

- принцип варіабельності змісту й художньо-педагогічних технологій 

(Кузьмина, 1993). 

В організації процесу музичного виховання О. Михайличенко визначає 

такі принципи:  

1) зв’язку музичного виховання з національною культурою;  

2) єдності музичного виховання й художньо-естетичного розвитку 

особистості;  

3) реалізації міжпредметних зв’язків;  

4) зв’язку музичного виховання з життям;  

5) об’єднання урочних та позаурочних занять (Михайліченко, 2004, 

с. 67–100). 

А. Зайцевою запропоновано систему принципів підготовки фахівців 

музичного мистецтва, а саме:  

1) принцип забезпечення можливості викладачам і студентам 

альтернативного вибору художньо-комунікативних стратегій поведінки, що 

передбачає здатність майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

варіювання доцільними педагогічними засобами з метою вирішення 

непередбачуваних художньо-комунікативних ситуацій, які виникають у 

навчальному процесі;  
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2) принцип досягнення гармонії інтелектуального та емоційного «фону» 

взаємодії в процесі мистецького спілкування, що слугує засобом гуманізації та 

гармонізації взаємин суб’єктів взаємодії, обумовлює необхідність 

раціонального осягнення та інтуїтивно-ірраціонального «заглиблення» в 

ціннісно-смислові переживання, що виникли «тут і тепер» у процесі 

спілкування з мистецтвом; вимагає умінь викладача ідентифікувати власні 

емоції, «зчитувати» емоції студента, переживати з ним співзвучні почуття; 

3) принцип актуалізації діалектичної єдності етичного й естетичного 

начала в освоєнні студентами мистецтва, що акцентує значення міри 

відповідальності викладача за результати комунікативного процесу, висуває 

етичну складову педагогічного спілкування в якості детермінанти 

ефективного формування художньо-комунікативної культури майбутнього 

вчителя музичного мистецтва;  

4) принцип орієнтації на цінності «діалогу культур», що розкриває 

неповторну індивідуальність викладача, як носія культури й духовних 

цінностей, суб’єкта міжособистісних стосунків з унікальною особистістю 

студента, яка постійно змінюється та збагачується; 

5) тотожності цілепокладання художньо-комунікативних дій викладача 

та студента, що передбачає знаходження суб’єктів мистецької освіти в 

єдиному ціннісно-смисловому просторі; сумісне занурення в проблемне поле 

вирішуваних завдань; входження у близький емоційний стан; переживання 

співзвучних почуттів у процесі взаємодії, узгодження щодо вибору засобів і 

методів реалізації вирішення художньо-комунікативних задач; установка на 

співтворчість (Зайцева, 2017). 

Е. Абдуллін підкреслює багатоаспектність принципів викладання 

музики, до яких відносить:  

- принцип гуманістичної спрямованості у викладанні музики, за яким 

визначається самоцінність особистості дитини в її спілкуванні з мистецтвом, 

а вчитель музики виступає як діяч художньої культури;  
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- принцип музикознавчої спрямованості у викладанні музики, тобто 

опора на єдність народної, авторської, класичної та сучасної музики; опора 

на інтонаційний, жанрово-стильовий підхід у вивченні музики в її зв’язках із 

життям; слухання й виконання музичних творів як основні види діяльності); 

- принцип художньо-психологічної спрямованості у викладанні музики 

з опорою на єдність розвитку інтуїтивного та усвідомленого початку в 

музичній освіті;  

- принцип художньо-дидактичної спрямованості у викладанні музики 

як послідовність, систематичність, науковість, єдність музичного навчання та 

виховання особистості учня, міцність і дієвість результатів музичної освіти; 

- принцип музично-педагогічної спрямованості, що передбачає 

образність і цілісність, діалектику музично-педагогічної мети й засобів, 

єдність художнього й технологічного тощо (Абдуллин, 1990, с. 121).  

Основні принципи музичної освіти, на думку Д. Кабалевського, 

спрямовані на забезпечення цілеспрямованого й послідовного розкриття 

учителем жанрових, інтонаційних, стильових особливостей музики, її 

взаємозв’язку з іншими видами мистецтва (Кабалевский, 1986, с. 72), це 

передусім принципи: 1) орієнтації на формування активного інтересу до 

музики дітей; 2) спрямованості музичних занять на духовний розвиток учнів; 

3) взаємозв’язку музики та життя в процесі музичної освіти; 4) залучення 

учнів у світ великого музичного мистецтва – класичного, народного, 

сучасного; 5) тематичної побудови музичних програм для школярів; 

6) визначення спільних і відмінних рис на всіх рівнях організації музичного 

матеріалу; 7) трактування музичної грамотності; 8) розуміння сприйняття 

музики як основної музичної діяльності; 9) спрямованості музичних занять 

на розвиток творчих задатків учнів. Виділені автором принципи реалізуються 

в усіх видах музичної діяльності (Кабалевский, 1986, с. 72).  

Підготовка магістрів у системі музично-педагогічної освіти, на думку 

О. Єременко, передбачає реалізацію чотирьох принципів: 1) єдності 

пізнавально-пошукової, оцінювальної та творчої діяльності магістрантів 
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музичної спеціальності; 2) взаємодії культурологічного з музично-фаховим, 

практично-педагогічним, науково-дослідним компонентами їх підготовки; 

3) опори на навчальний досвід в єдності з орієнтацією на потреби майбутньої 

професійної діяльності; 4) профілізації музично-фахової підготовки 

(Єременко, 2012, с. 4). 

О. Ребровою визначено такі принципи мистецької освіти музиканта:  

1) принцип цілісності освіти, який забезпечує зв’язок ціннісно-

нормативних, суспільно-актуальних, регіональних, національних, 

полікультурних, фахових потреб;  

2) принцип культури та професійної ментальності;  

3) принцип системності, що дозволяє розробити методичні орієнтири 

дослідження;  

4) принцип культуровідповідності, який ґрунтується на досягненнях 

історичної та психологічної антропології, історичному аспекті розвитку 

культури, мистецтва, а також здатності людини охопити образно-символічну 

мову;  

5) принцип дименсіональності, який дозволяє застосувати конструкти, 

які передбачають оцінювання системи формування художньо-ментального 

досвіду й водночас сприяють вибору її компонентів;  

6) принцип фасилітованого керування та коригування якості освіти, що 

виступає прихованою підтримкою у творчому саморозвитку й 

самоорганізації;  

7) принцип полімодальності та синтезу мистецтва у формуванні 

художньої свідомості особистості, який зосереджує увагу на синестезії 

перцептивних процесів (Реброва, 2012). 

А. Козир у підготовці вчителів музики пропонує такі принципи:  

1) принцип національної спрямованості як становлення духовно-

ціннісних орієнтацій;  

2) принцип соціокультурної відповідності;  
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3) принцип інтенсифікації, який включає актуалізацію внутрішніх 

ресурсів навчального процесу;  

4) принцип інтеграктивності, яка забезпечує фахову цілісність 

педагога-музиканта;  

5) принцип індивідуалізації, який ураховує оригінальність мистецького 

й методичного мислення;  

6) принцип проєктивності, який виражається в забезпеченні 

цілеспрямованості навчання;  

7) принцип акмеологічності (Козир, 2006). 

Г. Падалка визначає такі принципи музично-просвітницької роботи з 

учнями: 

- принцип цілісності, спрямований на єдність навчального процесу, 

досягнення особистісно-художнього розвитку особистості учня через єдність 

змісту, всіх форм і методів навчальної роботи; 

- принцип культуровідповідності, який передбачає таку специфіку 

змістового наповнення навчального процесу, в результаті якого мистецтво 

сприймається учнями як культурна цінність, як надбання розвитку світової 

культури;  

- принцип естетичної спрямованості, який передбачає мотивування 

учнів у процесі мистецького навчання до осягнення, передусім, естетичної 

цінності художніх творів, до сприймання мистецтва як явища, що містить 

величезний потенціал втілення прекрасного в життя людини; 

- принцип індивідуалізації, що передбачає детермінацію та збереження в 

учнів індивідуальної емоційно-оцінної реакції, художньо-смакових переваг у 

галузі мистецтва, формування здатності до вибору й застосування унікальних, 

неповторних саме для цієї особистості засобів мистецької творчості; 

- принцип рефлексивності, який передбачає мотивування учня в процесі 

мистецького навчання на співвіднесення власних життєвих позицій, 

світоглядних установок зі змістом художніх образів, зіставлення цінностей 

внутрішнього життя учня з морально-світоглядними позиціями, відтвореними в 
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мистецтві, співвіднесення найглибших переживань особистісного «Я» з 

художніми оцінками автора твору (Падалка, 2005, с. 158–159). 

У мистецькій освіті, на думку Г. Падалки, принцип гуманізації є 

ключовим, що обумовлено спрямованістю сфери мистецького навчання на 

реалізацію виховного потенціалу мистецтва. Гуманістичний принцип 

мистецької освіти, передусім, стосується проблеми забезпечення художнього 

розвитку вихованців на матеріалі мистецьких творів, у яких людське життя 

трактується як найвища цінність. Цей принцип реалізується в процесі 

формування особистості, здатної адекватно сприймати загальнолюдські 

цінності (Падалка, 2009, с. 36).  

Так, за концептуальним підходом В. Ражнікова, є три генералізовані 

принципи нової педагогіки в музичному навчанні:  

1) принцип концентрації уваги в педагогічному процесі на особистість 

учня, який є провідним у музичній підготовці;  

2) принцип забезпечення розвивального навчання за умови: творчий 

педагог – творчий учень, який доводить тезу про те, що тільки розвинена 

особистість педагога може виховати творчого учня;  

3) принцип виховання особистісної позиції учня у ставленні не тільки 

до творів мистецтва, але й до всього світу, загалом (Ражников, 1980).  

Методичні принципи фахової підготовки студентів-музикантів, 

засновані на гедоністичних засадах, подані в дослідженні Л. Василенко: 

принцип гуманізації навчального процесу; принцип спонукання студентів до 

самопізнання через розуміння людської природи; принцип індивідуалізації 

фахового навчання; принцип забезпечення толерантності в міжособистісних 

стосунках; принцип досягнення позитивності емоційного стану студентів; 

принцип мобілізації потенційних сил студента (Василенко, 2012, с. 191). 

О. Андрейко було визначено принципи музичної підготовки, що містять: 

культуротворчий розвиток особистості музиканта, який передбачає надання 

пріоритетного значення становленню художньої особистості в контексті 

суспільно-історичного розвитку  музично-виконавського мистецтва; естетичну 
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детермінацію навчання, яка передбачає послідовне спрямування виконавської 

підготовки на розвиток естетичних почуттів, смаків, ідеалів студентів та їх 

відтворення в інтерпретації музики; художньо-творчу індивідуалізацію 

навчального процесу, що визначає необхідність цілеспрямованого збереження 

та поглиблення індивідуально-особистісних диспозицій у професійному 

становленні; інтегративність, яка забезпечує єдність розвитку особистісних 

якостей та виконавських умінь скрипаля в навчальному процесі; гармонізацію 

традиційного та інноваційного у змісті музичного навчання, що спрямовує 

навчальний процес на цілісне охоплення музичної спадщини та сучасної 

музичної культури; взаємозумовленість художнього й виконавсько-технічного 

розвитку, який орієнтує навчання музиканта на послідовне опанування 

здатності до змістовно-значущої інтерпретації в єдності з її технічно-

досконалим утіленням; комунікативно-артистичне спрямування виконавської 

підготовки музиканта, що скеровує навчальний процес на формування здатності 

впливати, поглиблювати, трансформувати (духовно розкривати та образно 

збагачувати) особистість слухача через уміння певним чином моделювати 

інтерпретацію музичного твору (Андрейко, 2013, с. 251). 

На основі акмеологічної парадигми В. Федоришин визначає сукупність 

принципів фахової підготовки музиканта: принцип зорієнтованості навчального 

процесу на досягнення студентами найвищих показників у фаховій діяльності; 

принцип акмеологічного проєктування особистісного саморозвитку; принцип 

персоналізації фахового розвитку студентів; принцип цілісності фахової 

підготовки; принцип співвіднесення традиційного й модернізованого у фаховій 

підготовці майбутніх учителів музики (Федоришин, 2014). 

В. Лабунець пропонує принципи гуманізації мистецької освіти; 

індивідуалізації інструментально-виконавської підготовки студентів; 

культуровідповідності мистецького навчання; інтеграції фахових знань; 

усвідомлення специфіки художньо-музичної мови (Лабунець, 2015).  

Чень Кай пропонує принципи формування виконавсько-

просвітницьких умінь:  
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1) принцип багатогранного естетико-мистецького тезаурусу, що 

підкреслює необхідність постійно збільшувати кількість мов, якими 

користується мистецтво й передбачає здатність забезпечити широкий доступ 

для кращого розуміння змісту музичних шедеврів, формувати музичні 

потреби, сприяюти розвиткові музичної культури особистості в цілому;  

2) принцип поєднання образно-смислового осмислення з 

комунікативними вміннями, що ґрунтується на засадах рефлексії та 

прагненні усвідомити набутий музичний досвід, спілкуванні між суб’єктами 

музично-педагогічного процесу (викладачами та студентами, а також 

суб’єктами та об’єктом даного процесу, тобто мистецтвом);  

3) принцип розуміння авторської концепції передбачає вивчення, 

сприймання й виконання музичних творів завдяки вдумливому проникненню 

в авторський задум;  

4) принцип діалогізації, що реалізується за умови наявності бажання й 

готовності партнерів висловити свою позицію, по відношенню до проблеми, 

яка висувається для обговорення, готовності сприймати й оцінити позицію 

партнера, готовністю до активної взаємодії, наявності в партнерів спільної 

основи й певних відмінностей у розв’язування проблеми, яка обговорюється; 

5) принцип ситуативності, який визначається інноваційною природою 

педагогічної діяльності, в який педагог вимушений діяти не в стандартних 

ситуаціях, а в умовах конкретного випадку, тобто ситуації (Чень Кай, 2019). 

Узагальнення існуючих принципів методичної підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва до професійної діяльності, а також принципів 

музичного виховання загалом і реалізації музично-просвітницької 

діяльності – зокрема, дало змогу визначити систему педагогічних, 

дидактичних і специфічно-діяльнісних принципів методичної підготовки 

майбутніх учителів до просвітницької роботи зі школярами. 

Принцип гуманізації мистецької освіти виступає, передусім, як 

людиноцентрованість освітнього процесу, а також утілення цінностей 

гуманізму в музичному вихованні. Згідно з цим принципом забезпечується 
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пріоритет акмеологізації викладача, що здійснює методичну підготовку 

студентів до музично-просвітницької діяльності в школі, творчої самореалізації 

особистості студента в процесі такої підготовки, а також створення психолого-

педагогічних умов для розкриття обдарованості й талантів. Важливою 

педагогічною мішенню реалізації принципу є формування моральних якостей 

суб’єктів мистецької освіти – толерантності, доброти, щирості, людяності, 

доброзичливості, ввічливості тощо. Реалізація принципу гуманізації музичної 

освіти в просвітницькій діяльності передбачає повагу до інтересів і потреб 

суб’єкта музично-професійної освіти, яка забезпечується наданням свободи 

вибору напрямів, змісту й форм просвітницької діяльності. Засобом гуманізації 

мистецької освіти є гармонійне поєднання об’єктивних вимог до здійснення 

просвітницької діяльності в школі, створення сприятливого емоційного «фону» 

у взаємодії викладача та студентів у процесі мистецького спілкування. У 

музично-професійній підготовці до здійснення просвітницької роботи в школі 

повною мірою реалізується гуманічтисно-виховний потенціал мистецтва, 

оскільки в процесі музично-просвітницької діяльності забезпечується художній 

розвиток вихованців на матеріалі мистецьких творів, у яких людське життя 

трактується як найвища цінність.  

Принцип активності передбачає заохочення студентів до 

самодіяльності та творчої ініціативи в музично-просвітницькій діяльності в 

школі, що не виключає методичного спрямування вимогливого керівництва 

школи, викладача-методиста та соціального запиту. Цей педагогічний 

принцип вимагає діяльного ставлення студентів до об’єктів, які вивчаються 

ними як такі, що необхідні у власній майбутній просвітницькій діяльності, а 

також формування обізнаності студентів у методах активізації уваги, 

стимуляції творчої діяльності, активного розв’язання проблем учнями на 

уроці та позакласній мистецькій діяльності. Завдання викладача – 

сформувати інформаційну обізнаність та інструментальну озброєність 

студентів музичних спеціальностей у засобах стимуляції розвитку усіх рівнів 

активності учнів. Реалізація такої компетентності вирішується за допомогою 
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формування вмінь створювати проблемні ситуації в просвітницькій 

діяльності, емоційно забарвлювати педагогічне спілкування, втілювати 

засоби ігрової імітації та «штучного» дефіциту інформації. 

Принцип індивідуальнго підходу в музичному вихованні передбачає 

індивідуалізацію методичної підготовки студентів до просвітницької 

діяльності, художньо-творчу індивідуалізацію цього процесу, що визначає 

необхідність цілеспрямованого збереження та поглиблення індивідуально-

особистісних диспозицій, мотивів і здатностей у професійному становленні.  

Крім того, принцип індивідуалізації передбачає спрямованість на 

актуалізацію в учнів індивідуального емоційно-оцінного ставлення до 

певного музичного твору та музики загалом, формування смакових переваг у 

галузі мистецтва, розвиток здатності студентів до вибору й застосування 

унікальних, неповторних для кожного учня засобів мистецької творчості. 

Принцип індивідуального підходу також передбачає врахування 

індивідуальних, вікових особливостей як студентів у підготовці до музично-

просвітницької діяльності, так і школярів у процесі музичного виховання. 

Принцип індивідуального підходу в методичній підготовці студентів надає 

можливості кожному майбутньому фахівцю музичного мистецтва 

вирішувати дидактичні завдання власним шляхом, отже цей принцип 

визначає індивідуальну освітню траєкторію студента.  

Сутність принципу наочності вбачається в необхідності залучати різні 

органи чуття до процесу сприймання та аналізу навчальної інформації. 

Полімодальність сприйняття навчального матеріалу, що подається в процесі 

музично-просвітницької діяльності, має забезпечувати не тільки когнітивний 

розвиток учня через міцне закріплення знань, але і його морально-особистісний 

розвиток. Оскільки в процесі навчання всі види мислення (наочно-дійове, 

наочно-образне та абстрактне) знаходяться у взаємодії, принцип наочності стає 

в нагоді у викладанні інформаційного матеріалу будь-якого типу. Принцип 

наочності висуває до просвітницької роботи такі вимоги: 
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- використання конкретних зрозумілих для дитячого віку образів, які 

сприймаються безпосередньо; 

- створювати тенденції в когнітивній сфері учня до уявляння образів 

реальних предметів, явищ навколишньої дійсності, природи; 

- від уявлень та конкретних образів спрямовувати учнів до осмислення 

й пізнання внутрішньої сутності явищ, рефлексії почутого; 

- реалізувати оптимальне співвідношення конкретного й абстрактного; 

- раціонально поєднувати всі засоби просвітницької діяльності, 

забезпечувати розвиток образного мислення учнів через комбінування 

традиційних форм мистецько-просвітницької роботи з методами арт-терапії. 

Принцип варіабельності змісту та форм музично-просвітницької роботи 

полягає в поєднанні базової та варіативної мистецької освіти, взаємозв’язку 

навчальної, позаурочної та позашкільної музично-професійної та дозвіллєвої 

діяльності, гармонізації родинного й суспільного впливів. Принцип 

варіабельності змісту, форм і художньо-педагогічних технологій надає 

можливість викладачам і студентам альтернативного вибору художньо-

комунікативних стратегій поведінки (Зайцева, 2017). На думку А. Зайцевої, 

принцип варіабельності передбачає можливість для майбутнього вчителя 

музичного мистецтва варіювати педагогічні засоби з метою розв’язання низки 

художньо-естетичних і творчих завдань освітнього процесу. Використання 

особистісно орієнтованих педагогічних технологій максимально забезпечує 

індивідуалізацію навчання й виховання на засадах реалізації принципу 

варіативності (Зайцева, 2017). Варіювання педагогічних методів, на думку 

З. Возгової (Возгова, 2011) обумовлює гнучкий диференційований і 

планомірний розвиток творчої індивідуальності учня, що забезпечує 

виникнення особистісного вектору його орієнтацій у культурі. На думку 

Г. Падалки, варіативність – «зумовлена необхідністю знаходження 

найдоцільніших засобів навчання, пошуку найкоротшого шляху кінцевої мети», 

необхідно враховувати, що «варіативними можуть бути «підходи, конкретні 

шляхи досягнення мети, методична «інструментовка» (Падалка, 1999). 



150 
 

Принцип культуровідповідності передбачає відповідність і 

спадкоємність змісту музично-просвітницької діяльності культурному 

простору. Цей принцип вимагає взаємодії культурологічного та музично-

фахового напрямів підготовки та ґрунтується на досягненнях національної та 

світової культури й мистецтва. Відповідно до цього принципу результатом 

музично-просвітницької роботи є те, що музичне мистецтво сприймається 

учнями як культурна цінність, як надбання розвитку світової культури. 

Культуровідповідність, виступаючи необхідною ознакою мистецької освіти, 

спрямовує учнів на усвідомлення мистецтва як соціального явища, ціннісної 

значущості художньої культури в житті. У реалізації цього принципу 

І. Зязюн вказує на важливість дотримання первинності національної культури 

під час вивчення світової, тобто пізнання перлин світового мистецтва має 

здійснюватися через призму національних першоджерел (Зязюн, 2000). На 

нашу думку, принцип культуровідповідності тісно пов’язаний із виділеним 

І. Зязюном принципом традиційності, що передбачає наслідування художньо-

естетичних надбань минулого (Зязюн, 2000). 

Принцип культуровідповідності музично-просвітницької діяльності 

майбутніх учителів музичного мистецтва спирається на орієнтацію 

освітнього процесу на мистецькі культурні цінності, що б давало змогу 

ефективно враховувати особливості культурологічного підходу. Цей принцип 

дозволяє долати вузькофахові уявлення студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів про мистецтво як необхідний елемент загальної 

культури людства, а трактує його значно ширше. 

На думку Г. Падалки, культуровідповідність є необхідною ознакою 

мистецької освіти в сучасних умовах, що «зорієнтована на усвідомлення 

учнями мистецтва як соціального явища, на осягнення значущості художньої 

культури в навколишньому бутті, на висвітлення соціальних функцій 

мистецької діяльності» (Падалка, 2009, с. 52). З цієї позиції принцип 

культуровідповідності виступає чинником розширення пізнавальних 

можливостей майбутніх учителів музичного мистецтва,що значно сприяє 
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розвитку їх світоглядних установок. Адже творча особистість розвивається 

не лише на основі засвоєних нею культурних цінностей, але й постійно 

оновлює її новими культурними елементами.  

Завдяки усвідомленню студентами особливостей розвитку сучасної 

психолого-педагогічної та мистецько-естетичної культури засвоєння культурних 

цінностей є акмеологічним розвитком самого вчителя та становлення його як 

творчої особистості. Окрім того, принцип культуровідповідності сприяє 

активізації внутрішнього емоційного життя майбутніх учителів музичного 

мистецтва, та виступає як засіб психологічної розрядки й відновлення духовних 

сил у сучасних напружених умовах сьогодення. 

Принцип культуровідповідності музично-просвітницької діяльності 

майбутніх учителів музичного мистецтва визначає співвідношення між 

освітою та культурою, як середовищем, у якому студент виступає 

культурною особистістю. Адже культурне ядро змісту освіти складається із 

загальнолюдських, загальнонаціональних і регіональних цінностей культури, 

а ставлення до студента має визначатися, виходячи з розуміння його як 

вільної, цілісної особистості, здатної до самореалізації своїх творчих задатків 

та здібностей (Волкова, 2006, с. 139). Швидкоплинний процес розгляду подій 

сучасної художньої культури вимагає від майбутніх учителів музичного 

мистецтва виокремлення певних механізмів і зв’язків, які необхідні для 

впровадження культурологічних знань в учнівське середовище, що буде 

позитивно сприяти аналізу й адекватній оцінці навколишніх явищ. 

Принцип єдності етичного та естетичного в музично-просвітницькій 

роботі майбутніх учителів музичного мистецтва зі школярами забезпечує 

формування мистецької культури майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

Цей принцип передбачає оволодіння студентами засобами спонукання учнів 

у процесі мистецького навчання до осягнення, передусім, естетичної цінності 

художніх творів, до сприймання мистецтва як явища, що містить величезний 

потенціал втілення почуття прекрасного. Реалізація цього принципу 

ґрунтується на єдності музичного виховання й художньо-естетичного 
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розвитку особистості. Єдність естетичного виховання та етичного розвитку 

особистості пов’язана з естетичною детермінацією навчання, яка передбачає 

послідовне спрямування методичної підготовки на оволодіння засобами 

розвитку естетичних почуттів, смаків, ідеалів студентів та їх відтворення в 

подальшій музично-просвітницькій роботі зі школярами.  

Принцип музикознавчої спрямованості в музично-просвітницькій 

роботі зі школярами ґрунтується на єдності народної, авторської, класичної 

та сучасної музики, на інтонаційному, жанрово-стильовому підходах у 

вивченні музики в її зв’язках із життям, на слуханні й виконанні музичних 

творів як провідних видах музично-просвітницької діяльності. 

Принцип емоційності музично-просвітницької роботи зі школярами 

спрямований на забезпечення потрібного емоційного стану учнів у процесі 

музично-просвітницької роботи з ними. Принцип ґрунтується на емоційній 

природі музичного мистецтва, що забезпечує духовну насиченість 

просвітницьких заходів, спрямованих на досягнення учнями катарсису в 

процесі сприйняття світових художніх шедеврів і власної художньо-творчої 

діяльності. Сприйняття музики обумовлює виникнення естетичних емоцій і 

почуттів, роль яких, на думку О. Торшилової, полягає в розвитку духовного 

потенціалу особистості, позитивним впливом на інтелектуальну діяльність 

(Торшилова, Морозова, 2001). Цей принцип вимагає вмінь майбутнього 

вчителя ідентифікувати власні емоції та «зчитувати» емоції учнів, 

переживаючи з ними співзвучні почуття (Зайцева, 2017). 

Принцип інтерактивної зорієнтованості майбутніх фахівців на 

проведення музично-просвітницької роботи з учнями передбачає 

удосконалення їх професійно-педагогічної підготовки, набуття ними 

важливих практичних знань у напрацюванні досвіду ефективної організації 

спільної навчально-виховної діяльності учнів. Інтерактивна зорієнтованість 

студентів факультетів мистецтв на здійснення музично-просвітницької 

діяльності з учнями дозволяє їм успішно вирішувати поставленні мистецькі 

завдання, щоб вони сприймались учнями як власна ініціатива, 
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цілеспрямовано організовувати для учнів навчальні ситуації, які спонукають 

їх до інтеграції зусиль, до створення культуро-освітньої атмосфери в 

колективі, розв’язувати нестандартні навчальні й міжособистісні ситуації. 

За реалізації поставлених цілей, принцип інтерактивної зорієнтованості 

навчання позначається організацією відносно стійких, невеликих за 

чисельністю груп, члени якої знаходяться в безпосередній взаємодії один з 

одним, що призводить до виникнення стійких емоційних зв’язків, культурних 

та специфічних міжособистісних цінностей і норм, що забезпечується 

засобами соціо-ігрової педагогіки. Доречно підкреслити, що соціоігрова 

педагогіка сформувалася в сучасній педагогіці в період пошуку нових 

ефективних форм і методів навчання, як нова форма організації навчання, що 

ґрунтується на взаємодії учнів у мікроколективах, а також взаємодії 

мікрогруп між собою через гру. Сутність методів соціо-ігрової педагогіки 

полягає в тому, що це не лише засвоєння певних знань, умінь і навичок, але й 

напрацювання активних форм життєдіяльності в пізнанні різнобарв’я світової 

художньої культури через музично-просвітницьку діяльність. Становлення й 

утвердження особистісної позиції учнів відбувається завдяки направляючому 

педагогічному впливові вчителя зі сприйняття культурних цінностей шляхом 

організації культуро-освітнього середовища. 

Принцип інтерактивної зорієнтованості майбутніх учителів музичного 

мистецтва до просвітницької роботи з учнями вимагає пошуку оптимальних 

методів і відбору найдоцільніших практичних завдань, що призводить до 

засвоєння навчального матеріалу на якісно новому рівні. Для ефективного 

впровадження даного принципу в практичну музично-просвітницьку 

діяльність з учнями студентам факультетів мистецтв необхідно створювати й 

активно впроваджувати цикли просвітницьких бесід-концертів для учнівської 

молоді за різними напрямами згідно з їх уподобаннями, при цьому активно 

використовувати Інтернет ресурси та аудіо-, відеопродукти технічного 

забезпечення для осучаснення даного виду діяльності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва.  
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Принцип опори вчителя музичного мистецтва на творче спілкування з 

учнівським колективом передбачає створення таких міжособистісних 

відносин, за яких учитель вбачає в учнях їх особистісну унікальність. 

Упровадження цього принципу в практичну музично-просвітницьку 

діяльність учителя з учнями передбачає не лише якісне засвоєння ними 

мистецьких знань, умінь і навичок, але й ціннісне їх перетворення з 

проєкцією на більш високий розвиток. 

Доцільно зазначити, що принцип опори на творче спілкування з 

учнівським колективом спирається на організацію творчої діалогічної взаємодії 

між учителем та учнями. Без діалогічності неможливо реалізувати взаємодію, 

оскільки будь-яка спільна діяльність потребує вміння домовитися, вступити в 

діалог. Саме наявність і якість організації діалогу свідчать про ступінь реалізації 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії, її націленості на творчі процеси. 

Забезпечення ефективної музично-просвітницької діяльності з учнями, 

за принципом опори на творче спілкування з учнівським колективом, 

пов’язане з умінням майбутнього вчителя музичного мистецтва творчо 

організовувати спільну навчальну діяльність учнів, що сприяє гуманізації 

стосунків між учасниками творчої взаємодії, розвитку вмінь налагоджувати 

конструктивне співробітництво в будь-якій формі освітнього процесу 

(Ш. Амонашвілі, В. Кан-Калик, О. Леонтьєв, К. Роджерс, К. Платонов, 

В. Сухомлинський та ін.). 

Характерною властивістю творчого спілкування майбутнього вчителя 

музичного мистецтва в процесі музично-просвітницької діяльності з учнями 

є високий рівень творчої активності, що збуджує сприйняття нового як 

духовної потреби особистості. Із цієї позиції оптимальною є система 

опосередкованого керівництва творчим процесом в учнівському колективі на 

рефлексивно-креативній основі. Тому одним з основних завдань майбутнього 

вчителя музичного мистецтва в процесі музично-просвітницької діяльності з 

учнями є уміння створити творчу емоційну й інтелектуальну атмосферу в 

навчальній роботі з учнівською молоддю, стимулювати процес їх 
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спілкування з мистецтвом, посилювати пізнавальну активність і позитивну 

мотивацію до мистецького навчання.  

Принцип арт- і естетотерапевтичності музично-просвітницької 

діяльності полягає у змісті творчої та естетичної діяльності в сумісній 

взаємодії вчителя і школярів. О. Торшилова під естетичною діяльністю 

розуміє духовно-практичну діяльність людини, основою якої є 

формотворення, а метою – гармонізація особистості, світу та відносин 

особистості зі світом (Торшилова, Морозова, 2001). 

Застосування різних методів впливу мистецтва на особистість має 

бути засобом поліпшення загального самопочуття, підвищення 

працездатності, зниження стомлюваності, може сприяти створенню 

особливого «регульованого» корекційно-розвиваючого, комфортного 

середовища для психіки і дитини, і дорослого. Музика як вид мистецтва 

впливає на людину завдяки засобам музичної виразності: мелодії, 

динаміці, тембру, темпу, способу звуковидобування, артикуляції  тощо, 

тому застосування мелодій, які несуть гармонізуючі вібрації високих 

рівнів сприяє творчій активності школярів, формуванню психоемоційних 

станів, творчих образів (Торшилова, Морозова, 2001). 

Отже, впровадження виокремлених нами принципів мистецького 

навчання (культуровідповідності музично-просвітницької діяльності; 

інтерактивної зорієнтованості майбутніх фахівців на проведення музично-

просвітницької роботи з учнями; опори вчителя музичного мистецтва на творче 

спілкування з учнівським колективом) сприяє активізації їх практичної 

реалізації в процесі ефективної методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до музично-просвітницької роботи зі школярами. 
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2.3. Методичні орієнтири модернізації підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до творчої просвітницької роботи зі 

школярами 

 

Методичні орієнтири музично-просвітницької підготовки майбутніх 

учителів музичного мистетва мають ураховувати, передусім, формування 

обізнаності в основних світоглядних теоріях і концепціях у галузі психолого-

педагогічних наук, умінь аналізувати педагогічні процеси та 

використовувати різноманітні методи в просвітницькій діяльності. Фахова 

методична підготовка до творчої музично-просвітницької роботи зі 

школярами передбачає реалізацію таких положень:    

1) урахування можливостей сучасних наукових методів досліджень і 

формування озброєності майбутніх учителів методиками на достатньому 

рівні, що забезпечує розв’язання практичних завдань фахової діяльності;  

2) забезпечення достатнього рівня підготовленості до самостійного 

використання в практичній діяльності різноманітних методик, прийомів і 

форм здійснення музично-просвітницької роботи зі школярами;  

3) забезпечення підготовленості до самовдосконалення та творчої 

самореалізації; 

4) розвиток культури професійного мислення, уміння ясно та логічно 

висловлювати свої думки; 

5) сприяння розумінню основних завдань своєї професії та музично-

просвітницької діяльності зі школярами;  

6) розвиток обізнаності в можливостях сучасних методів застосування 

інноваційних технологій у музично-просвітницькій діяльності;  

7) формування здатності до самостійного опанування новими науково-

методичними знаннями з організації музично-просвітницької діяльності зі 

школярами; 
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8) розвиток здатності до критичного оцінювання набутого досвіду з 

позицій останніх досягнень науки й соціальної практики, а також власної 

практики музично-просвітницької діяльності зі школярами; 

9) розвиток творчих особистісно-психологічних і професійно-

педагогічних якостей та здібностей; 

10) розвиток естетичних здібностей майбутнього учителя як передумови 

усішного здійснення музично-просвітницької діяльності зі школярами. 

Визначаючи методичні орієнтири підготовки до музично-

просвітницької роботи зі школярами майбутніх учителів музичного 

мистецтва доцільно зазначити, що активні форми організації навчально-

виховного мистецького процесу зміщують центр значущості із засобів 

трансляції, опрацювання та засвоєння отриманої інформації на самостійний 

пошук, моделювання прийомів її продуктивного застосування в практичній 

роботі зі школярами, що дозволяє сторити модель цілісного змісту 

майбутньої професійної діяльності (Лабунець, 2015). 

Реалізація двох перших положень у музично-педагогічному процесі 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-

просвітницької роботи зі школярами відповідно до 

поліхудожньоцентричного підходу містить систему методів мистецького 

навчання, що забезпечує взаємопов’язану діяльність учителя й учнів, 

спрямовану на розв’язання художньо-навчальних і художньо-виховних 

завдань.  

Згідно з поліхудожньоцентричним підходом доцільно представити таку 

класифікацію груп методів музичної освіти, які забезпечують 

цілеспрямованість процесу методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької роботи в школі, а саме:  

1) групу методів формування обізнаності у формах, засобах, 

прийомах і методиці музично-просвітницької роботи зі школярами; 

2) групу дискусійних методів підготовки до проведення заходів 

музично-просвітницького напряму в школі; 
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3) групу конструктивних і проєктивних методів підготовки до 

музично-просвітницької роботи зі школярами; 

4) групу ігрових методів підготовки до музично-просвітницької 

роботи зі школярами; 

5) групу тренінгових та ціннісно-аналітичних методів підготовки 

майбутніх учителів до музично-просвітницької роботи зі школярами. 

Формування обізнаності в сучасних методах та формах музично-

просвітницької роботи зі школярами в майбутніх учителів передбачає їх 

залучення до різних форм музичного просвітництва в якості суб’єкта 

музичної освіти та оволодіння різними методами музично-просвітницької 

діяльності відповідно до існуючих класифікацій музичної освіти. Загалом 

методи музично-просвітницької роботи за змістом і формою походять від 

методів мистецького навчання й розвитку особистості, які класифікуються за 

різними ознаками. Так, Г. Падалка запропонувала таку класифікацію методів 

мистецького навчання: 

- за джерелами подання матеріалу й характером сприйняття художньої 

інформації; 

- за змістом і характером мистецької діяльності; 

- за характером художніх завдань на різних етапах музичного навчання; 

- за різними завданнями з розвитку особистісних художніх 

властивостей учнів (Падалка, 2009, с. 178). 

Залежно від методичного спрямування підготовки майбутніх учителів 

музики до музично-просвітницької роботи зі школярами обираються форми 

мистецького навчання. Серед організаційних форм музично-просвітницької 

роботи доцільно виділити фронтальні, групові, індивідуальні та самостійні. 

Крім того, за формою просвітницької діяльності можна виділити заняття, в 

яких домінує процес сприйняття художнього твору (пасивні форми музично-

просвітницької роботи), та ті, в яких домінує творча активна діяльність учнів 

(активні форми музично-просвітницької роботи).   
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Окремою категорією методів підготовки студентів до музично-

просвітницької роботи в школі є демонстрація аудіо та відеозаписів і 

застосування інших медіа-ресурсів. Метод використання аудіовізуальних 

засобів (кінофотодокументів, звукозаписів, відеозаписів, презентацій) 

забезпечується сучасними досягненнями в галузі комп’ютерної техніки. 

Аудіальна (звукові записи), візуальна (презентації, зображення творів 

художнього мистецтва) та аудіо-візуальна (кіно- та відеофільми) інформація 

через слухове та зорове сприйняття студента окреслює йому наочну мету цієї 

роботи – показує приклад просвітницького заходу, збагачує ідеями для 

організації власного заходу в школі.  

Демонстрація якісного матеріалу дозволяє аудіовізуальним засобам 

формувати у свідомості майбутнього вчителя музичного мистецтва 

«ідеальні» звукові та образні уявлення, які сприяють розвитку внутрішнього 

слуху, музичного мислення (Лабунець, 2015), креативності та естетичних 

здібностей. Дозоване застосування цього методу сприяє розвитку творчої 

особистості педагога-музиканта, а не гальмує його. 

До групи дискусійних методів В. Лабунцем віднесено організацію та 

проведення круглих столів, семінарів, міні-симпозіумів, конференцій із 

проблем саморозвитку й самовдосконалення майбутніх музикантів-

інструменталістів, а також методи педагогічної підтримки та рейтингового 

контролю (Лабунець, 2015). 

У ході організації дискусії актуалізується мотивація самоствердження 

студентів, реалізуються їх пізнавальні інтереси, проявляються вподобання, 

смаки, переваги та інші компоненти професійного світогляду, здобуваються 

навички аналізу фактів, інформації, їх інтерпретації, правильного добору 

даних для обґрунтування висновків. Група дискусійних методів має сприяти 

стимулюванню рефлексії, що забезпечує самопізнання, самоаналіз майбутніх 

фахівців, а також розвивати навички музичного мовлення, гнучкість і 

критичність професійного мислення, формувати вміння емоційного 

самовираження тощо. Загалом, група дискусійних методів навчання була 
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спрямована на поглиблення та систематизацію знань з теорії та історії 

музичного мистецтва, а також методики музичної освіти, що засвідчувало 

когнітивний компонент компетентності майбутніх учителів музики в 

музично-просвітницькій діяльності. 

Чень Кай систематизовано методи формування просвітницьких умінь 

студентів, ключову роль серед яких відіграють евристичні методи, засновані 

на досвіді, інтуїції та творчому мисленні. На нашу думку, переважна 

більшість евристичних методів входить до групи дискусійних. Це, передусім, 

метод асоціацій і порівнянь, метод стильового аналізу музичних творів (Чень 

Кай, 2019).  

Третя група методів фахової підготовки студентів до музично-

просвітницької роботи в школі містить конструктивні та проєктивні методи, 

що забезпечують орієнтування студентів на перспективу саморозвитку в 

мистецько-естетичному й методико-педагогічному аспектах, що відповідало 

їх чітким уявленням щодо мети власного особистісного розвитку. Проєктивні 

методи спрямовують навчальний процес на впровадження прогресивних 

новацій, через застосування цієї групи методів стає можливим подолання 

невизначеності, абстрагованості кінцевих завдань професійної підготовки, 

необґрунтованість завдань проміжних її етапів, нез’ясованість термінів 

виконання наміченої мети в процесі фахової підготовки. Продуктивне 

проєктування навчально-виховної роботи передбачає добір таких методів 

організації музичної діяльності студентів, які найповніше реалізують зміст 

мистецької освіти шляхом творчої взаємодії (Лабунець, 2015).  

Проєктивна група методів дозволяє вчителеві музичного мистецтва 

виділити першочергові та другорядні завдання на кожному етапі педагогічного 

процесу, адекватно оцінити вибір різновидів діяльності, підпорядкований 

визначеним завданням. Через активне впровадження цієї групи методів істотно 

поліпшується індивідуальна робота з майбутніми вчителями музичного 

мистецтва з метою розвитку їх творчих здібностей, обираються форми, методи 

та засоби музично-педагогічного процесу в їх оптимальному поєднанні, 
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стимулюється творча активність студентів, уміння проєктувати проблемні 

ситуації та успішно вирішувати їх (Лабунець, 2015, с. 79).  

Перевагами методу творчих проєктів, на думку О. Омельчука, є його 

результативність як зорієнтованість на досягнення конкретного резуьтату, 

міжпредметність як використання міжпредметної інформаційної бази 

студентами під час підготовки, проблемність, самостійність, двоплановість 

(поєднання орієнтації на вирішення проблеми з реалізацією навчально-

виховної мети) (Омельчук, 2014).   

У реалізації методу проєктів у підготовці до здійснення просвітницької 

роботи студентами цінними є такі проєктні методи, як метод створення 

художнього контексту й емоційної драматургії, метод синхронічного та 

діахронічного аналізу, метод сценічної драматизації музичних творів. Так, 

синхронічний аналіз музичних творів передбачає зіставлення їх з іншими 

видами мистецтва в контексті «стилю епохи», у процесі чого важливим 

постає впізнавання та осмислення художнього стилю як сукупності 

провідних ідейно-художніх особливостей мистецтва певної епохи. Натомість, 

під час діахронічного аналізу студенти зіставляють музичні образи різних 

епох на основі «міжкультурних асоціацій» (Олексюк, 2004; 2006; Чень Кай, 

2019). Під драматизацією музичних творів Чень Кай (Чень Кай, 2019) 

розглядає створення художнього задуму твору та втілення його емоційно-

образного змісту через музично-сценічні засоби та пошук варіантів 

сценічного втілення музичного твору. 

До групи ігрових методів належать: сюжетно-рольові, дидактичні та 

ділові ігри (Лабунець, 2015). Ігрові методи мають значний потенціал щодо 

активізації процесу музично-просвітницької підготовки студентів, 

формуванні інформаційної обізнаності в питаннях культурно-музичної 

просвіти та озброєності засобами активізації пізнавального інтересу у 

школярів, а також розвитку емоційної та інтелектуальної «гнучкості» 

майбутніх фахівців. Ігрові методи стимулюють засвоєння студентами нових 
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музично-просвітницьких форм роботи, що забезпечують пізнавальний 

інтерес до музичного мистецтва у школярів.  

На думку В. Лабунця, перевагами використання ігрових методів у процесі 

музично-просвітницької підготовки студентів є можливість максимального 

емоційного «включення», повторного програвання наближених до реальних 

ситуацій та пошуку нових шляхів їх вирішення. Ігрові методи мають значний 

потенціал щодо скорочення часу формування означеного феномену, який у 

реальних умовах накопичується протягом тривалого часу (Лабунець, 2015). 

Крім того, цінність ігрових методів у фаховій підготовці майбутніх учителів 

музичного мистецтва є їх висока зовнішня валідність, тобто можливість ті 

методи, які були застосовані в роботі викладачів музичного навчання у виші зі 

студентами, переносити в роботу майбутніх учителів музики зі школярами. 

Ігровий метод, запропонований викладачем у фаховій підготовці у виші зі 

студентами є взірцем або шаблоном для роботи майбутнього вчителя музичного 

мистецтва з учнями школи.  

Діагностичний, розвивальний, корекційний, рекреаційний, терапевтичний 

потенціал гри як особливої форми людської діяльності на сьогодні досліджено в 

різних галузях гуманітитарних наук. У віковій та педагогічній психології 

показано значення гри як провідного виду психічної діяльності в дошкільному 

віці, завдяки якому в психіці дитини формуються основні новоутворення віку 

(Большакова, 2019). У середній школі гра також відіграє суттєву роль як засіб, 

метод і форма навчання й виховання. Останнім часом гра посідає важливе місце 

в освітньому процесі вищої школи. 

У дорослому віці спеціально створені та організовані психологічні ігри 

застосовують із метою розвитку комунікативних і професійних навичок і 

вмінь клієнта, згуртування групи (тім-білдінг), з діагностичною та 

психокорекційною метою (Большакова, 2019). Продуктивність застосування 

гри як специфічної форми діяльності дорослої людини (у тому числі й 

студента) у практиці надання психологічної допомоги зумовлюється такими 

її особливостями, як:  
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- свобода самовираження в грі, що забезпечується її вільним 

характером, натомість навчально-професійна та трудова види діяльності для 

дорослих не несуть чистого задоволення, без урахування необхідності 

досягати певних конкретних цілей;  

- психологічна безпека гри як можливість за власним бажанням 

обирати зміст, тривалість, глибину занурення в ігровий процес, що 

забезпечує відчуття контрольованості подій;  

- гра є простором для проєкцій, оскільки використання 

допоміжних матеріалів, спеціальних вправ і виконання ігрових дій сприяє 

відтворенню у свідомій ігровій діяльності неусвідомлюваних проблем, 

побоювань, комплексів, упередженості тощо;  

- уявний характер гри, оскільки ігрова ситуація передбачає прояви 

фантазії та поведінку «понарошку», в результаті чого, на думку 

психоаналітиків, відбувається послаблення дії захисних механізмів, які 

зазвичай цензурують вчинки та висловлювання людини, отже – реалізується 

вільний прояв психічних особливостей, загальмованих відчуттями тривоги, 

провини та сорому (Большакова, 2019). 

Як зазначає А. Большакова, сучасні ігрові психотехнології 

реалізуються в декількох видах: «ігрові оболонки», «великі» та «малі» 

рольові ігри, ігри – проживання, ігри-драми, ділові ігри (такі, що імітують, та 

такі, що відтворюють), а також настільні Т-ігри (трансформаційні ігри), які 

поєднують такі характеристики: 

- Т-гра є настільною грою як форма рекреації та отримання 

задоволення;  

- Т-гра є формою практичної діяльності психолога, соціального 

педагога, учителя, як засіб психологічного консультування, психотренінгу, 

коучингу (Большакова, 2019). 

У процесі підготовки студентів до здійснення музично-просвітницької 

діяльності важливу роль відіграють тренінгові методи, а саме: тренінги 

комунікативної компетенції, тренінги розвитку евристичного потенціалу, 
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тренінги креативності, «Мозковий штурм», «Світове кафе», тренінги вирішення 

конфліктних ситуацій, тренінги розвитку рефлексії, тренінги психофізіологічної 

саморегуляції (аутогенне тренування, методи м’язової релаксації, 

самонавіювання та інші методи регулювання психоемоційних станів) тощо.  

Однією з ефективних форм інтерактивного навчання є тренінг. 

Сьогодні під «тренінгом» мається на увазі широке коло інструментарію, що 

ґрунтується на різних теоретичних принципах. Існує чимало класифікацій 

тренігу, втім загалом розрізняють тренінги, спрямовані на розвиток навичок 

саморегуляції, комунікативні тренінги, тренінгові підходи, що стимулюють 

особистісний ріст, навчальні тренінги. Як зазначає В. Сидоров, тренінг 

виступає як специфічна освітня форма групової роботи (Сидоров, 2006). 

Відповідно до цього підходу, Р. Баклі та Дж. Кейпл визначають тренінг як 

сплановані й систематичні зусилля з модифікації та розвитку знань, умінь, 

настанов людини засобами навчання з метою досягнення ефективного 

виконання одного чи декількох видів діяльності. Крім того, тренінг 

передбачає можливість отримати знання й навички, які необхідні для 

здійснення конкретного завдання чи роботи (Бакли, Кэйпл, 1997, с. 15).  

Ключова особливість тренінгу – досвід переживання та виникнення нових 

ідей, що є однією з умов розвитку професійної компетентності майбутніх 

фахівців. Навчання у формі тренінгових занять виступає нетрадиційною 

формою занять зі студентами, реалізація якої педагогом-тренером створює 

умови для багаторівневої комунікації між усіма учасниками (Поденко, 2007; 

Посібник для тренера, 2012). Оптимізація спілкування між студентами та 

викладачем-тренером відбувається за умови побудови освітнього процесу на 

основі навчання шляхом використання конкретного досвіду, розробленого 

американським дослідником Д. Колбом, який розглядає процес взаємодії в 

навчанні як послідовну зміну чотирьох фаз:  

– конкретного досвіду, на якій педагог-тренер створює умови для 

набуття чи актуалізації учасниками досвіду; 
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– рефлексивного спостереження, на якій створюються умови для 

аналізу набутого досвіду, аналізу й обговорення спостережень, пов’язаних з 

його отриманням; 

– абстрактної концептуалізації, на якій реалізується співвідношення 

власних висновків та умовиводів, здійснених на попередній фазі, з 

науковими теоріями, які стосуються основного змісту навчальної програми; 

– активне експериментування, на якій реалізується перевірка на 

практиці сформульованих гіпотез, використання отриманої раніше 

інформації (Посібник для тренера, 2012). 

На думку В. Лабунця, методика тренінгових занять призначена для 

наближення процесу навчання майбутніх учителів музики до практики, 

визначенні особливостей музично-педагогічної діяльності, отримання нових 

ідей, які сприятимуть розв’язанню особистісно значущих проблем та 

ситуацій. Метою навчального-професійного тренінгу для майбутніх учителів 

музики є досягнення гармонійної рівноваги фізичних і духовних сил 

особистості, формування вмінь і навичок самостійної інструментально-

виконавської роботи, активізація та регуляція духовної, емоційної та фізичної 

активності студентів (Лабунець, 2015). 

Ціннісно-аналітичні методи утворюють окерму групу методів, які 

свторюють можливість для майбутнього фахівця осмислити й оцінити 

характер музично-просвітницької підготовки у процесі музично-педагогічної 

взаємодії, визначати власний стиль професійної діяльності та міру її 

ефективності. Майбутній учитель музики, керуючись нормами та ідеалами як 

зовнішніми регуляторами фахової діяльності, а також власними ціннісними 

орієнтирами, що є результатом інтеріоризації цих норм та ідеалів унаслідок 

емоційно-ціннісного сприйняття (Ильин, 2001), він набуває здатності 

відрефлексувати власну успішність у оволодінні методами, прийомами та 

формами просвітницької роботи в школі. Метою застосування таких методів, 

що передбачають ціннісний аналіз професійно-педагогічної діяльності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва, власне і є забезпечення переходу 
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суспільних норм і цінностей до структури власних ціннісних орієнтацій. 

Спрямовані на всебічний розвиток особистості, цінності забезпечують 

розвиток світоглядних переконань і установок, професійно значущих ідеалів 

через осягнення світу музично-педагогічних цінностей (Лабунець, 2015).  

Досліджуючи проблеми процесу духовного розвитку особистості 

протягом життя, Е. Помиткін (Помиткін, 2009) виокремлює принцип ціннісно-

смислової детермінації як один із провідних у його здійсненні. Науковець 

виділяє такі механізми духовного розвитку, які сприяють активному 

формуванню смислової сфери: ідентифікацію, децентрацію, рефлексію, 

трансценденцію та усвідомлення буттєвої єдності. Ідентифікація з цінностями 

краси, добра, толерантності, гуманізму дозволяє інтеріоризувати значущість 

музично-просвітниької діяльності в майбутнього вчителя мистецтва. Механізм 

децентрації звільняє майбутнього вчителя від егоцентризму, дозволяє 

враховувати потреби й інтереси учнів, реалізувати на особистому досвіді 

головні духовні заповіти людства, настанови духовних подвижників, а також 

втілювати місію музичного просвітництва. Актуалізація психологічного 

механізму рефлексії дає можливість звератися до свого внутрішнього світу в 

майбутнього вчителя музичного мистецтва, аналізувати власний психічний 

стан, події власного життя, усвідомлювати життєві смисли, здійснювати 

інтеграцію особистісних досягнень у духовний і культуний досвід людства. 

Психологічний механізм трансценденції пов’язаний із вершинними 

переживаннями особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва, його 

прагненням до абсолютного, досконалого, умовно ідеального, підносить над 

буденністю, сприяє розвитку інтуїції, творчості, любові до людей і світу 

загалом, а також до учнів, музики та професійної діяльності – зокрема. 

Психологічний механізм усвідомлення єдності буття сприяє розумінню 

людиною себе як частини єдиного цілого – людської спільноти, культури, 

природи, Всесвіту, забезпечує зв’язок між поколіннями людей, викликає 

активність усіх форм свідомості: почуттів, переживань, мислення.  
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Д. Леонтьєв (Леонтьев, 2003) наголошує на таких особливостях 

цінностей. Розгляд феномена цінностей має здійснюватись у зв’язку з 

потребами й мотивами, саме тому відправними точками в методичній 

підготовці до музично-просвітницької роботи зі школярами має інтеріоризація 

естетичних і гуманістичних цінностей майбутніми вчителями музики.  

Наступними особливостями цінностей за Д. Леонтьєвим є їх незмінний 

і позаситуативний характер, їх об’єднаність у ієрархічну систему, у якій 

положення кожної окремої цінності є сталим і незмінним (Леонтьев, 2003), 

що дозволяє нам використовувати культурну спадщину як джерело одвічних 

цінностей краси, добра, людяності, які, у свою чергу, мають втілюватися в 

ієрархію потреб і цінностей студентів-музикантів.  

За Д. Леонтьєвим, спрямування діяльності цінністю має постійний 

характер, що виражається в неможливості дезактуалізувати цю цінність, яка 

має об’єктивний характер у суб’єктивній репрезентації (Леонтьев, 2003), 

саме тому формування естетичних і гуманістичних цінностей має виступити 

нагальним завданням підготовки майбутніх учителів до музично-

просвітницької роботи в школі. 

Можливість існування особистісної цінності на несвідомому рівні 

(Леонтьев, 2003) розкриває високий потенціал творчого 

поліхудожньоцентричного підходу до підготовки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до музично-просвітницької роботи, адже творчий 

процес складається з низки свідомих і несвідомих фаз психічної діяльності.  

Особистісні цінності походять від соціальних (Леонтьев, 2003), отже 

взірцем для формування ціннісних орієнтацій естетичного й гуманістичного 

напрямів, необхідних у роботі майбутнього вчителя музичного мистецтва, є 

широкі соціальні духовні цінності.  

Засвоєння цінностей відбувається за допомогою механізмів інтеріоризації 

та соціалізації (Леонтьев, 2003), саме тому необхідним є створення психолого-

педагогічних умов для засвоєння студентами естетичних і гуманістичних 
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цінностей з їх подальшою трансформацією в ціннісні орієнтації на добро, красу, 

відкритість світу, толерантність, душевність тощо. 

Загалом усі методи, спрямовані на реалізацію методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі 

школярами можна зобразити схематично (рис. 2.2). 

 

 

 

Рис. 2.2 Класифікація методів методичної підготовки майбутніх 

учителів музиного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами.  
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2.4. Процесуально-функціональний аналіз методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі 

школярами 

 

Музично-просвітницька діяльність майбутніх учителів музики зі 

школярами має складну функціональну структуру. Оскільки функцією у 

філософському аспекті розуміється відносини двох груп об’єктів, у якому зміна 

одного з них спричиняє зміну іншого, то загальноприйнятим розумінням 

значення «функції» виступає якісна характеристика, яка спрямована на 

забезпечення, підтримання й розвиток системи. За С. Гончаренком, основною 

функцією освіти є перетворення соціально-культурного досвіду на надбання 

наступного покоління (Гончаренко, 2011, с. 485). Крім того, функції 

педагогічного процесу поділяються на: 

- навчальні, які здійснюються передачею знань, умінь і навичок, 

системи культурних цінностей; 

- виховні, які спрямовані на формування системи ціннісних орієнтацій і 

ставлень; 

- розвивальні, які виступають розвитком і формуванням пізнавальних 

освітніх процесів і властивостей особистості, абстрактного мислення, 

креативності, пізнавальної активності, інтересів, здібностей; 

- функції соціалізації, що проявляються в оволодінні досвідом спільної 

діяльності, набутті системи соціальних відношень і соціально сприйнятливої 

поведінки (Возгова, 2011, с. 485). 

Існують різні класифікації функцій освіти. В. Коган виділяє 

трансляційну, ціннісно-орієнтаційну, людинотворчу (гуманістичну) і 

адаптаційну функції (Коган, 1991). Е. Зеєр називає соціальну, гуманістичну, 

народногосподарську, суспільно-політичну, ідеологічну, виховну, 

гуманістичну, функцію відтворення робочої сили, передачі знань, 

соціалізації, соціального просування (Зеер, 1998). О. Олексюк виділяє три 
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основні функції вищої освіти, а саме: підготовка висококваліфікованих 

фахівців, рух до соціально однорідного суспільства й функція формування 

духовного потенціалу особистості (Олексюк, 2004). В. Лабунцем також 

виділено такі освітні функції, як соціально-професійна, технологічна, 

ціннісно-орієнтаційна, комунікативна, адаптивна, міграційна, демографічна, 

а також функція розширеного відтворення інтелектуального потенціалу 

суспільства (Лабунець, 2015).  

Зазначені численні функції освіти розглядаються, переважно, як 

рядоположні та рівнозначні, втім розв’язання проблеми виявлення функцій 

музично-просвітницької роботи майбутнього вчителя музичного мистецтва є 

доцільним через виділення інтегральних функцій, що є віддзеркаленням 

чисельних більш конкретних функцій музичної освіти.  

Діяльність учителя музичного мистецтва є багаторівним 

поліфункціональним процесом загалом, а беручи до уваги той факт, що 

методичний процес підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

здійснення музично-просвітницької роботи є окремою складовою фахового 

мистецького навчання, нами було визначено такі функції музичного 

просвітництва: естетична, світоглядна, аксіологічна, пізнавальна, 

організаційно-комунікативна, праксеологічна, креативна. Синергія 

вищеназваних функцій, на нашу думку, великою мірою обумовлює 

ефективність методичної підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до музично-просвітницької роботи в школі, забезпечуючи належну 

морально-психологічну атмосферу на фахових заняттях і результат 

художньо-творчої діяльності та музичної освіти загалом. 

Реалізацію естетичної функції мистецької освіти загалом та музично-

просвітницької роботи зокрема, викликано потребою актуальної проблеми 

формування естетичних духовних здібностей дітей у процесі мистецького 

навчання. Специфіка естетичної функції мистецької освіти полягає в тому, 

щоб привернути увагу дітей до краси навколишньої дійсності, сформувати в 

них естетичне ставлення до світу. Мистецтво, що становить природну 
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потребу людини, відіграє значущу роль у керівництві почуттями й настроями 

школярів. Через мистецтво у школярів формується ціннісна свідомість, 

уміння усвідомлювати цінності крізь призму образності, актуалізується 

почуття естетичної значущості світу, формуються естетичні смаки. Заняття 

мистецтвом створюють об’єктивні умови для розвитку мистецького 

сприймання, художніх здібностей, уміння слухати й розуміти мистецькі 

твори, формуються уявлення про характер, побудову, засоби виразності 

художніх творів, підвищується рівень емоційної чутливості, розвивається 

пробуджується творчий дух, творче начало, бажання й уміння творити за 

естетичними законами (Турчин, 2015). 

Через ознайомлення учнів із творами національного мистецтва 

формується патріотизм, розуміння національних звичаїв, традицій. 

Атмосфера музично-просвітницьких заходів має бути захоплюючою, 

динамічною, цікавою, сприяти новим відкриттям як у емоційному, так і в 

пізнавальному аспектах. Відвідування таких заходів має актуалізувати сталий 

пізнавальний інтерес до занять, радість від спілкування з мистецтвом і 

активне свідоме бажання оволодіння елементарними художніми знаннями й 

уміннями. Естетична насолода пов’язана з пізнавальною функцією та 

визначається емоційним, художньо-образним характером мистецтва, його 

здатністю хвилювати розум і почуття (Турчин, 2015). 

Естетичне задоволення від процесу переживання музично-

просвітницької діяльності підіймає особистість над дійсністю, дозволяє 

сприймати навколишній світ із позицій мудрості, краси, людяності та 

спрямовувати свої творчі сили до вищої мети – пошук краси, створення 

нових цінностей культури, творчу самореалізацію. Естетичне переживання 

передбачає особисту оцінку художнього твору залежно від індивідуально-

психологічних якостей людини (темпераменту, характеру, задатків і 

здібностей, когнітивного стилю, типу репрезентативної системи тощо), 

особливостей мислення, досвіду й ступеня художньо-естетичного аналізу 

оцінки твору та багатьох психолого-педагогічних характеристик майбутнього 
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вчителя музичного мистецтва. Мистецтво вмотивовує особистість, формує її 

естетичні ідеали, орієнтує на життєві пріоритети та цінності, висловлює 

інтереси прогресивних суспільних сил тощо. 

Емоції та почуття людини в процесі музично-просвітницької діяльності 

набувають особливого естетичного характеру, пов’язані з почуттям 

естетичної насолоди, яка здатна створювати художні образи, цінні самі по 

собі. Без естетичної насолоди мистецтво втратить своє значення, оскільки 

чуттєва сфера є основою художнього сприйняття, виникає необхідність її 

розвитку (Турчин, 2015).  

На думку Б. Теплова, «художнє виховання завжди містить виховання 

здібності сприйняття», причому, «художньо повноцінне сприйняття 

мистецтва – це «вміння», якому треба вчитися» (Теплов, 1985, с. 98). Утім, 

здатність до сприйняття й пізнання мистецтва не є цілком вродженим і заданим 

від природи, оскільки розвивається в процесі тривалого системного естетичного 

виховання. З цього приводу Л. Виготський зазначав, що для сприйняття 

мистецтва необхідно «творчо подолати своє особисте почуття, знайти його 

катарсис, і лише тоді дія мистецтва проявиться повністю» (Выготский, 2000, 

с. 237–238). На думку О. Мєлік-Пашаєва (Мелик-Пашаев, 1981), художнє 

сприйняття – це здатність осягнути твір мистецтва як зоровий образ 

неповторного ідейно-емоційного змісту. Як вважає Б. Юсов «сприйняття й 

аналіз художніх творів об’єднує здатність до співпереживання, тобто до 

емоційної чуйності; наявність певного об’єму знань і уявлень про мистецтво; 

здатність розуміти форму художніх творів; переносити оцінки й художні 

судження на сприйняття явищ дійсності та інших видів мистецтва» (Юсов, 

1984). Залученість майбутнього вчителя музичного мистецтва до підготовки до 

просвітницької роботи в школі, на наш погляд, срияє розвиткові його 

естетичного сприйняття та творчого розуміння творів мистецтва відповідно до 

естетичної функції музично-просвітницької діяльності. 

На думку Т. Турчин, володіти естетичним ставленням до навколишньої 

дійсності означає мати розвинену здатність отримувати насолоду від дійсно 
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прекрасного, потребу сприймати та створювати прекрасне, що надає 

психологічної розрядки школярам у процесі мистецького навчання (Турчин, 

2015). Отримання відчуття естетичної насолоди в позакласній музично-

просвітницькій діяльності в школі формує соціально-творчу активність учнів, 

чинить позитивний вплив на всі форми суспільної свідомості та становлення 

індивідуального світогляду.  

Світоглядна функція є стрижнем мистецької освіти та об’єднує в 

індивідуальній свідомості майбутнього вчителя музичного мистецтва 

обізнаність про світ і себе в ньому, а також систему світоглядних поглядів, 

уявлень, переконань і ставлень, у яких чималу роль відіграє система естетичних 

переконань і ставлень, художній смак, творче ставлення до дійсності.  

О. Кузнецов (Кузнецов, 2019) вказує, що в межах розуміння світогляду 

як світопереконання чи системи поглядів на світ у психолого-педагогічній та 

філософській літературі світогляд виступає цілісною системою поглядів на 

світ і місце людини, суспільства й людства в ньому, на ставлення людини до 

світу й себе (Большая психологическая энциклопедия, 2007; Немов, 2000; 

Философия, 2006), місце та призначення людини (Культорологія, 2013, с. 

370), а також відповідні цим поглядам основні життєві позиції людей, їхні 

ідеали, принципи діяльності, ціннісні орієнтації (Философия, 2006, с. 503). 

Отже, виходячи з такого визначення світогляду, світоглядною функцією 

підготовки до музично-просвітницької діяльності учителя музичного 

мистецтва у школі виступає процес формування системи поглядів на музику 

як джерело самовдосконалення людини, як інтеріоризовану художню 

цінність і чинник саморозвитку.    

Отже, важливе місце у світогляді вчителя музичного мистецтва посідає 

система естетичних ставлень і переконань. Світоглядна функція музичного 

просвітництва полягає, передусім, у формуванні естетичних ставлень і 

переконань як школярів, так і самого учителя музичного мистецтва. 

Світогляд включає у свою сферу також переконання, ідеали, життєву й 

науково-теоретичну орієнтацію, способи усвідомлення дійсності, також 
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зумовлені цими поглядами їхні переконання, ідеали та принципи пізнання, 

основні життєві позиції людей, їхні переконання, ціннісні орієнтації 

(Психологічна енциклопедія, 2006, с. 317; Шапар, 2004, с. 456). Музично-

просвітницька діяльність, починаючи з етапу підготовки до її здійснення й 

завершуючи її реалізацією в школі, формує в майбутнього вчителя музичного 

мистецтва індивідуальний стиль пізнавальної діяльності, який далі 

транслюється школярам. 

На думку В. Хмелька, у світогляді відбувається інтеграція матеріалу в 

узагальненій моделі «світ і Я», де світ представлено в системі співвіднесення 

цінностей даного індивіда, і, на цій основі, відбувається регуляція основних 

процесів цілепокладання – загальна орієнтація теоретичної та практичної 

діяльності людини – носія даного світогляду (Хмелько, 1977). Отже, 

світоглядна функція музично-просвітницької діяльності є джерелом 

цілепокладання майбутнього вчителя музичного мистецтва, сприяє організації 

цілеспрямованої професійної діяльності, програмуванню результатів.   

Світоглядна функція співвідноситься з духовністю особистості, що 

передбачає культурний спосіб життя, констатує сутність культури як сферу 

загальнолюдських цінностей (Лабунець, 2015). Світоглядна функція музичної 

освіти загалом і музично-просвітницької діяльності – зокрема, спрямована на 

формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів музики, оскільки 

музичне мистецтво сприяє розвиткові обізнаності й розуміння вищих 

духовних ідеалів, виховує в майбутніх фахівців здатність керуватися ними на 

практиці. Світоглядно-орієнтаційна функція поєднує художню картину світу 

та гуманістичну концепцію розвитку особистості вчителя музичного 

мистецтва (Лабунець, 2015). 

І. Зязюном наголошується зв’язок між світоглядом та естетичними 

почуттями особистості, що полягають у викликаних емоціях і почуттях, 

викликаних мистецьким твором, пов’язаних з етичними нормами, 

психологічними складниками людської духовності, завдяки чому у 

сприйнятті художнього твору, через прояв почуттів і переживань можна 
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дійти до глибинних психологічних зрушень, очищення, катарсису, 

мотивованих ідеалів, життєвих цілей (Зязюн, 2008, с. 83).  

Світоглядна функція музичної освіти загалом сприяє забезпеченню 

власної орієнтувально-регулюючої основи мистецької освіти, що визначає 

методологічну спрямованість фахової діяльності студентів (Лабунець, 2015). На 

думку В. Лабунця, специфіка світоглядної функції вбачається в контролі й 

оцінці результатів музично-педагогічної взаємодії між учителем та учнями та її 

професійному становленні, що реалізується як оцінна діяльність щодо 

відповідності запланованої моделі професійного саморозвитку та реальним 

результатам музично-педагогічної діяльності (Лабунець, 2015).  

Світоглядна спрямованість актуалізує зміст компонентів готовності 

майбутніх учителів музики до мистецької інноваційної діяльності, сприяє 

спрямуванню їх направленості на практичну діяльність. Світоглядна функція 

забезпечує збереження балансу між емоційним і раціональним у професійній 

діяльності вчителя музичної освіти. Світоглядна функція спрямована на 

створення умов досягнення високого рівня культурного саморозвитку й 

самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва, що дозволить 

вибирати їй оптимальні стратегії професійного зростання, оволодіти 

готовністю до інноваційної діяльностісті в школі (Лабунець, 2015). 

Аксіологічна функція спрямована на становлення ціннісних засад 

творчого розв’язання студентами смисложиттєвих проблем, вироблення 

критеріїв оцінки соціокультурних явищ, що спрямовуються на проєктування 

музично-просвітницької діяльності з трансляції соціально значущих 

мистецьких цінностей до внутрішнього світу школярів. Функція походить із 

важливого завдання освіти з перетворення об’єктивно існуючого ціннісного 

досвіду людства на форму суб’єктної системи ціннісних орієнтацій у процесі 

музичного навчання й виховання. Аксіологічна функція музично-

посвітницької діяльності актуалізує процеси засвоєння учнями соціальних 

норм і цінностей у неповторній індивідуальній формі в процесі активної 

художньо-творчої діяльності. На думку В. Лабунця, така функція музичної 
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освіти дозволяє реалізувати продуктивну орієнтацію особистості 

майбутнього вчителя музичного мистецтва на відтворення мистецьких 

цінностей загалом (Лабунець, 2015). 

Реалізація аксіологічної функції музичного просвітництва сприяє 

визначенню особистісних критеріїв і норм пофесійної діяльності як 

внутрішньої опори побудови освітньо-навчального процесу. Аксіологічна 

функція передбачає аналіз результатів навчально-виховного процесу, 

виявлення в ньому як позитивних сторін, так і недоліків, порівняльну 

характеристику досягнутих результатів з поставленими завданнями, внесення 

необхідних коректив у музично-педагогічний процес (Лабунець, 2015).  

Нерозривна взаємодія естетичних і моральних якостей вситупає як 

умова оцінної діяльності, формує естетичні смаки й моральні ідеали. 

Естетичні й моральні цінності постають у ролі суб’єктивних критеріїв 

художньо-творчої оцінки музично-просвітницької діяльності, визначають 

досвід ціннісно-орієнтаційної діяльності особистості у сфері музичного 

мистецтва (Омельченко, 1998, с. 112).  

Аксіологічна функція музично-просвітницької роботи в школі пов’язана з 

необхідністю аналізу результату мистецької освіти, що сприяє продуктивному 

розв’язанню учнями смисложиттєвих проблем та основних завдань 

мистецького навчання. Ретельний аналіз мистецької музично-просвітницької 

роботи дозволяє майбутньому вчителеві музики здійснювати моніторинг 

досягнутих результатів, порівнювати їх із поставленими цілями й завданнями, 

коригувати педагогічний процес. Аксіологічна функція забезпечує знаходження 

оптимальних шляхів удосконалення музично-просвітницької діяльності та 

широкого використання музично-педагогічного досвіду.     

Пізнавальна функція музично-просвітницької діяльності є 

предметним підґрунтям фахової підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва. У фаховій підготовці майбутнього вчителя провідне значення має 

компетентність, глибина знань предмету та науково-світоглядні переконання, 

які він передає учням. На думку В. Лабунця, формування компетентності, в 
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основі якої лежить пізнавальний інтерес майбутнього учителя до свого 

предмету, сприяє активізації пізнавальної мотивації, що дозволяє 

продемонструвати рівень розуміння навчального матеріалу (Лабунець, 2015). 

Пізнавальні мотиви суб’єкта навчально-професійної діяльності спрямовані на 

процес пізнання й розуміння світу, на набуття компетентності, майстерності, 

вдосконалення своїх умінь. Внутрішня мотивація навчально-професійної 

діяльності містить внутрішні мотиви вступу до вищої школи, широкі 

навчально-пізнавальні мотиви й мотиви самоосвіти, професійні мотиви, 

зокрема широкі навчально-пізнавальні мотиви, закладені в самому процесі 

навчання та представлені інтересом до професії, потребою успішно вчитися, 

здобувати глибокі міцні знання, отримувати інтелектуальне задоволення, 

прагнення до самоствердження, самореалізації та самовдосконалення 

(Фоменко, 2018). Внутрішня, або пізнавальна мотивація забезпечує 

активізацію навчального процесу, функціонування, тренування, подальше 

вдосконалення механізмів пам’яті, мислення, мовлення, навичок 

спілкування, вмінь самопрезентації майбутнього вчителя музичного 

мистецтва (Лабунець, 2015). 

Пізнавальна функція музичної освіти сприяє творчому мисленню 

студентів, поглибленню їх художньо-асоціативного досвіду, що дозволяє 

краще адаптуватися до мінливих обставин життя в сучасному суспільстві. 

Проявляючись у музично-просвітницькій діяльності, пізнавальна функція 

фахової підготовки майбутніх учителів, дозволяє розширити індивідуальний 

репертуар стратегій самовдосконалення як суб’єкта музичного мистецтва, 

оволодіти знаннями з теорії музичного мистецтва, оволодіти культурною 

світовою спадщиною, транслювати культурно-духовні цінності школярам, 

формувати в них пізнавальний інтерес до навчального матеріалу й 

позакласної роботи.   

Загалом пізнання виступає як «процес творчої діяльності людини, що 

формує знання, на основі якої виникають цілі та мотиви практичних дій», 

тому перед майбутнім педагогом-музикантом виникає необхідність через 



178 
 

засоби навіювання налаштовувати учнів на виконання творчих завдань, 

розвивати їх творчі здібності та виконувати різні імпровізаційні завдання. Від 

успішності мотивування вчителем музичної освіти на пізнавальний інтерес в 

учнів залежить психологічний клімат творчого колективу та результат 

художньо-музичної діяльності (Лабунець, 2015). 

Пізнавальна функція музично-просвітницької діяльності полягає в 

реалізації впливу особистості майбутнього вчителя на власні духовні сутнісні 

сили, когнітивні процеси та психоемоційні й вольові стани з метою їх 

оптимізації задля досягнення особистісно визначеної професійної мети – 

мотивування учнів на вивчення культурно-музичної спадщини, залучення до 

творчої музичної роботи в класі. Пізнавальна функція у фаховій діяльності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва в напрямі музичної просвіти 

реалізується як процес перегляду та трансформації особистісної стратегії 

подальшого професійного зростання в музично-педагогічній роботі, мета 

якого – подолання розбіжностей між наявними та очікуваними умовами та 

результатами професійної діяльності. 

На думку О. Рудницької, пізнавальна функція спрямована на 

залучення студентів до надбань теорії культури, її категоріального апарату, 

проблем морфології та історичної динаміки вітчизняної та світової музичної 

та художньої культури, полікультурні виміри соціально-культурних 

традицій, норм, образів життєдіяльності та зв’язків між ними, що забезпечує 

їх професійну готовність до застосування набутих результатів пізнання 

культурних смислів у майбутній музично-педагогічній діяльності 

(Рудницька, 1998). Отже, пізнавальна функція полягає в успішному 

оволодінні майбутніми учителями музики знаннями, що знаходить своє 

матеріальне відображення в їх музично-просвітнцькій діяльності з учнями. 

У процесі музично-просвітницької діяльності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва важливу роль відіграє організаційно-комунікативна 

функція. Зміст такої функції походить від колективної природи музично-

просвітницької роботи. Процес створення та трансляції культурно-освітніх 
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цінностей включає взаємодію між його учасниками й реалізується в 

практичних зв’язках з іншими людьми, у спілкуванні творчого колективу. 

Саме тому виокремлення комунікативноої складової в діяльності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва як системи норм, принципів, 

способів і форм людських взаємозв’язків, а також здатності до організації 

творчого колективу є нагальною проблемою функціонування музично-

просвітницької діяльності.  

На думку В. Лабунця, організаційно-комунікативна функція 

мистецької освіти перебачає актуалізацію сугестивних здібностей 

майбутнього вчителя музичного мистецтва, тобто вплив, який здійснюється 

на школярів. У цьому процесі важливою є моральна культура вчителя, його 

педагогічний такт і вміння встановлювати й підтримувати доброзичливі 

стосунки з учнями, власним прикладом активізувати їх подальшу активну 

практичну діяльність. Ефективна реалізація цієї функції сприяє оволодінню 

майбутніми музикантами-педагогами специфікою творчої взаємодії з учнями. 

Реалізація цієї функції потребує від учителя вміння залучити учнів до 

різноманітних видів мистецької інноваційної діяльності та організувати їх 

роботу в творчих навчальних колективах (Лабунець, 2015). У психолого-

педагогічних дослідженнях під умінням організовувати творчу атмосферу в 

навчальному колективі розуміється така професійно важлива для діяльності 

педагога якість, яка називається абнотивністю. 

Абнотивність як здатність до творчої сумісної діяльності викладача 

та студента розглядалась у дослідженнях Ю. Адушевої та М. Кашапова. 

Абнотивність є важливим компонентом професійної компетентності 

викладача й учителя, що сприяє професійному та особистісному зростанню 

майбутніх педагогів і працюючих учителів, розвиткові креативності в 

студентів і, як наслідок, підвищує їх конкурентоспроможність на сучасному 

ринку праці (Кашапов, 2006). Абнотивність визначено М. Кашаповим як 

комплексну здатність учителя до адекватного сприйняття, осмислення й 

розуміння креативного студента чи учня, виділити обдарованого учня й 
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надати необхідну психолого-педагогічну підтримку в процесі актуалізації та 

реалізації його творчого потенціалу (Кашапов, 2006). 

За результатами дослідження М. Кашапова (Кашапов, 2006), 

абнотивність передбачає креативність майбутнього вчителя музичної освіти, 

вмотивованість на творчу взаємодію, рефлексивно-перцептивні здібності, які 

передбачають здатність до вивчення особистості учня, емпатію, здатність 

проникнути в індивідуальну своєрідність студента, здатність у зв’язку з цим 

проаналізувати, оцінити, краще зрозуміти себе в процесі педагогічної 

взаємодії зі студентами. 

Критеріями вмотивованості на створення творчої атмосфери в 

учнівському колективі є усвідомлення значущості творчого розвитку 

студентів під час реалізації професійної діяльності, вмотивованість на творчу 

самореалізацію у професійній діяльності. Критеріями сформованості 

обізнаності в проблемах створення творчої взаємодії з учнівським 

колективом є формування адекватної системи уявлень майбутніх учителів 

про творчість, творчу особистість, володіння теоретичними психолого-

педагогічними основами процесу творчого розвитку учнів. Проєктно-

організаційний компонент у структурі абнотивності характеризується 

володінням різноманітними способами проєктування та організації творчо-

орієнтованого освітнього процесу, що передбачає конструювання творчих 

завдань, проєктування творчих занять, особливості стилю взаємодії з учнями. 

Критерієм сформованості рефлексивних якостей, що забезпечують розвиток 

абнотивності, є формування рефлексії педагогічного досвіду з творчих 

позицій і виступає самооцінка майбутніми педагогами-музикантами своєї 

компетентності, відповідності професійної діяльності задачам творчого 

розвитку студентів (Кашапов, 2006). 

Організаційно-комунікативна функція сприяє розвитку в майбутніх 

учителів музики діалогічної компетентності, яка передбачає діалогічний 

стиль спілкування, що ґрунтується на взаємодії з учнями на основі 

толерантності, емпатії та взаєморозуміння, спрямований на забезпечення 
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процесів обміну мистецькими знаннями, соціальними цінностями, 

почуттями, переживаннями, настроями. Орагнізаційно-комунікативна 

функція музично-просвітницької діяльності спрямована на задоволення 

потреб у спілкуванні, що формує в майбутніх педагогів-музикантів досвід 

міжособистісної взаємодії в педагогічному процесі на засадах рівності та 

взаємного порозуміння.    

На думку В. Лабунця, комунікація є базовим механізмом забезпечення 

соціальних зв’язків, управління спільною життєдіяльністю людей, накопичення 

та трансляції соціально-культурного та мистецького досвіду (Лабунець, 2015). 

Організаційна-комунікативна функція музично-просвітницької 

діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва проявляється в 

опануванні системою історико-культурних феноменів процесів організації 

колективу та спілкування в ньому, узагальнених норм і засобів комунікації. 

Організація взаємодії між майбутнім учителем та учнями з приводу 

мистецьких смислів і цінностей як моделі міжкультурного спілкування 

забезпечує набуття якості міжсуб’єктної взаємодії у спілкуванні, при цьому 

учасники взаємодії є принципово рівними й унікальними суб’єктами. 

Реалізація цієї функції забезпечує суб’єктів творчого спілкування якостями 

активності й цілеспрямованості (Козир, 2012). Таким чином, у творчій 

взаємодії майбутнього вчителя музичного мистецтва досягається 

максимальна спільність поглядів, почуттів і дій з його учнями як необхідна 

умова продуктивності освітньої взаємодії. 

Праксеологічна функція мистецької освіти забезпечує оволодіння 

основними історичними формами й методами мистецької діяльності людства, 

орієнтацію в її основних вимірах і технологіях проєктування музично-

просвітницької та культурно-масової діяльності, що спрямоване на формування 

досвіду педагогічної практики мистецької роботи в закладах освіти. За 

допомогою категорій, понять, принципів і законів праксеології, а також 

ґрунтуючись на арсеналі загальнонаукових засобів і методів, систематизованих, 

узагальнених і переосмислених у межах праксеологічного підходу, предмет 
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дослідження зміщується на аналіз станів, законів і принципів ефективності або 

неефективності дій систем (Лабунець, 2015). 

Педагогічна праксеологія у професійній підготовці педагога 

ґрунтується на логічних вимогах до організації дій у межах педагогічного 

процесу, що задані професійною установкою. Виконуючи функцію 

методологічного орієнтиру, педагогічна праксеологія допомагає фахівцеві 

вийти на новий рівень здійснення професійної діяльності шляхом включення 

до іншого типу відносин. Як зауважують І. Колесникова та Є. Титова 

(Колесникова, 2003), «праксеологічні відносини людини з дійсністю завжди є 

конструктивними. Вони передбачають створення об’єктів у ідеальній або 

матеріально-зразковій формі на основі принципу доцільності та успішності. 

Педагогічна праксеологія розкриває не лише оптимальний образ дії, але 

необхідний образ думок про дію. Ця наука розповідає не лише про те, що та 

як робити педагогові, але й про те, як раціонально мислити, щоб добре 

робити» (Колесникова, 2003, с. 12). 

На думку В. Лабунця, праксеологічна функція музичної освіти загалом 

та музичного просвітництва зокрема, ґрунтується на методологічній 

парадигмі оптимізації діяльності суб’єктів освітнього процесу, яка 

передбачає загальну стратегію розгляду успішної діяльності з позицій 

створення нового науково-професійного знання, трансформації освітнього 

середовища, досягнення якості творчого продукту. Оптимізація фахової 

підготовки педагогів-музикантів та її організація на основі праксеологічної 

функції передбачає таку взаємодію суб’єктів навчальної діяльності, яка 

змінює механізми ресурсного забезпечення освіти та передбачає нову якість, 

яка надходить у результаті освітнього процесу. Сутність цієї функції полягає 

в підході до організації фахової підготовки майбутніх учителів музики, яка 

полягає в пошуку, відборі й упровадженні в освітню практику різних засобів, 

необхідних для здійснення ефективної, технологічної, інноваційної 

діяльності (Лабунець, 2015).  
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Креативна функція, за О. Рудницькою, спрямована на внесення елементів 

нових знань або способів дій у вихідні умови (Рудницька, 1998). Креативна 

функція реалізується не лише в конкретних результатах, але й у розвитку 

загальної пошукової спрямованості особистості педагога. На відміну від інших 

функцій, які реалізуються в межах заданих ситуацій, креативна функція завжди 

трансгресивна, тобто виходить за ці межі й визначається непередбачуваністю 

дій і проявом рис самовираження. Провідним чинником творчого розвитку 

студентів-музикантів є заохочування творчості, оригінальності у вирішенні 

завдань, самостійних відкриттів, нових ідей, пропозицій, що викликає в них 

позитивні емоційні стани, повторне бажання творити. Креативна функція, що 

віддзеркалює загальну спрямованість фахової підготовки студентів до музично-

просвітницької діяльності сприяє пошуку нових, нестандартних рішень, що 

забезпечують вихід за межі наявного досвіду, творчу самореалізацію в музично-

педагогічній взаємодії. Різноманітність педагогічних ситуацій об’єктивно 

стимулюють учителя до творчості, причому для будь-якого прояву творчості 

необхідним є прояв креативних особливостей студента, що розвиваються у 

творчому навчальному процесі. Креативна функція в цьому сенсі набуває 

істотного значення, виражає здатність до трансляції інновацій, їх трансформації 

відповідно до конкретної педагогічної ситуації (Лабунець, 2015).  

Сутність креативної функції виявляється в креативному застосуванні 

цінних інноваційних ідей у конкретних педагогічних умовах, активізації 

творчих підходів особистості до життєдіяльності, життєтворчість. Специфіка 

реалізації творчої функції полягає в критичному переосмисленні та творчому 

розвитку нових ідей і положень, що виходить за межі відомих теорій, певною 

мірою збагачуючи їх. Креативна функція музичного просвітництва стимулює 

активність майбутнього вчителя музичного мистецтва, формує його здатність 

планувати способи створення особистісно-розвивального середовища. 

Трансформаційна частина креативної функції забезпечує розвиток здатності 

студентів до переосмислення, реорганізації та застосування отриманих знань 

у ході виконання різноманітних завдань (Рудницька, 2005, с. 97). 
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Креативна функція музичного просвітництва в підготовці майбутніх 

учителів музики пов’язана з розвитком їх пізнавальної активності та творчої 

самостійності, що сприяють розвитку емпатії, яка ґрунтується на 

індивідуально-особистісному підході до осягнення та розуміння музичних 

творів, на потребі у виявленні через музику ефективного спілкування, на 

становленні індивідуального стилю творчої діяльності. Здатність до емпатії 

та творчого співпереживання полягає в тому, що педагог у процесі 

підготовки до занять обіймає позицію студента та відбирає те, що йому 

цікаво й доступно, тим самим уникає труднощів сприйняття навчального 

матеріалу, заздалегідь осмислює можливу допомогу, проходить той шлях 

відкриття нового, який потрібно буде подолати студентові. Більше того, 

побачивши, як старанно працює педагог, як співпереживає, студент сам 

починає переживати ті самі почуття. Йому хочеться зрозуміти, осмислити, 

створити невідоме раніше. Уміння педагога створювати проблемні ситуації 

сприяють тому, що студенти переглядають варіанти всіх можливих шляхів 

вирішення проблеми, конструюють нові шляхи, тобто педагог залучає їх до 

активної творчої діяльності. Активізуючи уяву студентів, педагог збуджує 

їхню фантазію, створюючи тим самим активний психічний процес 

формування уявлень, уявних ситуацій, конструкцій і образів, які ніколи не 

сприймалися в цілому студентом насправді (Козир, 2008, с. 197). 

Реалізація креативної функції сприяє розумінню майбутнім учителем 

музики природи музичного мистецтва, сприяє розвиткові його здатності 

співпереживати, оцінювати в роботі з учнями художній зміст музики. 

Розпізнавання емоцій і переживань у сфері мистецтва реалізується через 

чуттєві реакції на художній твір, через стан і настрій як найпростіші форми 

переживання мистецтва, в яких не виявлено особистісне ставлення до 

предмета збудження реакції, не усвідомлено причину його дії, а також через 

емоції та почуття як психічний акт, що народжуються тоді, коли у свідомості 

виникає образ, який оцінюється суб’єктом особисто. Емоційні та почуттєві 

форми виникають як осмислене ставлення до джерела художньої інформації. 
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За В. Шульгіною, пережити почуття є усвідомленням причини, яка зумовила 

його, співвіднесенням цих почуттів із зовнішнім світом, вміщенням у реальні 

взаємовідносини предметів (Шульгіна, 2005, с. 93). 

Отже, реалізація зазначених функцій, а саме: естетичної, світоглядно-

пізнавальної, пізнавальної, аксіологічної, праксеологічної та креативної в 

процесі фахової підготовки майбутніх учителів музики до реалізації музично-

просвітницької роботи зі школярами уможливлюється шляхом опанування 

предметного та змістового наповнення останніх. Вищезазначені функції мають 

забезпечити ефективність підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до реалізації музично-просвітницької роботи в умовах 

загальноосвітньої школи.    

 

Висновки до другого розділу 

 

У розділі обґрунтовано розроблений поліхудожньоцентричний підхід як 

найбільш доцільний для здійснення методичної підготовки студентів музичних 

спеціальностей до просвітницької діяльності в школі, систематизовано 

принципи й методичні орієнтири підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до просвітницької роботи зі школярами, здійснено процесуально-

функціональний аналіз методичної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до просвітницької роботи з учнями. 

На основі теоретико-методологічного аналізу підходів до методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької 

роботи в школі було визначено найбільш дієвим поліхудожньоцентричний. 

Оскільки музично-естетичне виховання учнів у процесі вивчення мистецтва 

передбачає використання взаємозв’язку різновидів художньої творчості, 

взаємопроникнення міжпредметних зв’язків мистецьких предметів, музична 

освіта й виховання загалом і музично-просвітницька робота з учнями – 

особливо, мають ґрунтуватися на поліхудожньоцентричному підході.  
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З’ясовано, що багатоаспектна діяльність учителя музичного мистецтва, 

яка обумовлена розвитком його професійно-педагогічних та особистісних 

якостей, пов’язана багатомірними стосунками, характером взаємодії з 

учнями. Означені зв’язки та їх ієрархія утворюють інтегральні 

характеристики діяльності вчителя, детермінують його професійний 

розвиток.  

Наголошено, що єдність особистісного та професійно-педагогічного в 

мистецькому навчанні визначається інтегративними та варіативними 

зв’язками, які існують у практичній діяльності вчителя музичного мистецтва. 

Доведено, що таке поєднання суттєво впливає на формування професійних 

умінь студентів ставити педагогічні завдання, аналізувати виховні ситуації, 

діагностувати музично-творчі здібності учнів. Поліхудожньоцентричний 

підхід охарактеризовано як такий, що визначається методичною 

спрямованістю майбутнього вчителя музичного мистецтва на продуктивну 

практичну творчу діяльність зі школярами, створення творчої атмосфери в 

учнівському колективі, розвиток творчих та естетичних здібностей 

вихованців. Показано, що поліхудожньоцентричний підхід охоплює систему 

професійних знань, умінь, навичок, фахові здібності та професійно важливі 

якості особистості, що спрямовані на урахування поліфункціональної 

специфіки майбутньої професійної діяльності, формування позитивного 

ставлення майбутнього фахівця до професії, усвідомлення себе як фахівця-

професіонала, творчий саморозвиток і самореалізацію.   

У дослідженні визначено спрямованість поліхудожньоцентричного 

підходу на постійний саморозвиток та фахове самовдосконалення 

майбутніх учителів музичного мистецтва, збагачення їх художньо-

мистецької обізнаності; проєктування, аналітичну роботу й 

алгоритмізовані професійні дії в контексті здійснення музично-

просвітницької діяльності в школі; цілеспрямованість сумісної художньо-

естетичної діяльності в процесі організації просвітницьких заходів; 

виявлення причинно-наслідкових зв’язків між етапами педагогічних дій у 
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межах музично-просвітницької роботи в школі; можливість стимулювання 

студентів до практичної діяльності для здійснення пошуку нових рішень, 

що відповідають неповторності кожного музично-просвітницького заходу; 

реалізацію синтезу різних видів мистецтв (музики, образотворчого 

мистецтва, театру, кіномистецтва, хореографії, літератури тощо) в межах 

просвітницького заходу, центрованого на творчій самореалізації його 

учасників та організаторів.  

Доведено, що поліхудожньоцентричний підхід сприяє: позитивному 

емоційно-ціннісному ставленню до мистецтва; формуванню художньо-

мистецької обізнаності, компетентності в музикознавчій і мистецтвознавчій 

сферах; актуалізації естетичних потреб, розвитку естетичних здібностей 

майбутніх учителів музичного мистецтва; сталій умотивованості на здійснення 

просвітницької роботи зі школярами, стаючи на заваді професійному 

вигоранню; оволодінню засобами, методами та прийомами реалізації 

індивідуального підходу до особистості школяра в процесі організації 

просвітницького заходу; розвитку креативності та творчій самореалізації 

майбутнього вчителя музичного мистецтва; гармонійному всебічному розвитку 

особистості майбутнього педагога-просвітителя та його вихованців. 

З’ясовано, що втілення поліхудожньоцентричного підходу в процес 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької роботи зі школярами дозволяє реалізувати арт- та 

естетотерапевтичні функції просвітницьких заходів, адже в процесі фахової 

підготовки студенти оволодівають засобами й методами позакласної роботи 

зі школярами психолого-терапевтичного спрямування та змісту.    

Підкреслено, що відповідно до поліхудожньоцентричного підходу 

моделювання освітнього процесу полягає в спрямованості навчання на 

реалізацію освітньої мети, що обумовлює єдність навчального, розвивально-

виховного та ціннісного призначення музично-просвітницької діяльності. 

Застосування загальнонаукових методів дозволило виокремити 

принципи методичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва 
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відповідно до реалізації поліхудожньоцентричного підходу, які 

розглядаються як визначальні положення, що покладені в основу розробки 

змісту, структури, форм, методів та етапів організації підготовки студентів до 

реалізації музично-просвітницької діяльності в школі та ґрунтуються на 

психолого-педагогічних закономірностях регуляції освітнього процесу.  

Відповідно до реалізації системного підходу до методичної підготовки до 

музично-просвітницької роботи виділено принципи наочності, варіабельності, 

культуровідповідності та музикознавчої спрямованості. Сутність принципу 

наочності вбачається в необхідності залучати різні органи чуття до процесу 

сприймання й аналізу навчальної інформації, що подається в процесі музично-

просвітницької діяльності, та забезпеченні як когнітивного розвитку учня через 

міцне закріплення знань, так і його морально-особистісного розвитку. Принцип 

варіабельності змісту та форм музично-просвітницької роботи полягає в 

поєднанні базової та варіативної мистецької освіти, взаємозв’язку навчальної, 

позаурочної та позашкільної музично-професійної та дозвіллєвої діяльності, 

гармонізації родинного й суспільного впливів. Принцип культуровідповідності 

передбачає відповідність і спадкоємність змісту музично-просвітницької 

діяльності культурному простору, що вимагає взаємодії культурологічного та 

музично-фахового напрямів підготовки та ґрунтується на досягненнях 

національної та світової культури й мистецтва. Принцип музикознавчої 

спрямованості в музично-просвітницькій роботі зі школярами ґрунтується на 

єдності народної, авторської, класичної та сучасної музики, на інтонаційному, 

жанрово-стильовому підході у вивченні музики в її зв’язках із життям, на 

слуханні й виконанні музичних творів як провідних видах музично-

просвітницької діяльності.  

Відповідно до реалізації аксіологічного підходу до методичної підготовки 

до музично-просвітницької роботи виділено принцип гуманізації мистецької 

освіти та єдності етичного й естетичного в музично-просвітницькій роботі. 

Принцип гуманізації мистецької освіти виступає, передусім, як 

людиноцентрованість освітнього процесу, втілення цінностей гуманізму в 
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музичному вихованні, забезпечення художнього розвитку вихованців на 

матеріалі мистецьких творів, у яких людське життя трактується як найвища 

цінність. Принцип єдності етичного й естетичного в музично-просвітницькій 

роботі майбутніх учителів музичного мистецтва зі школярами ґрунтується на 

єдності музичного виховання й художньо-естетичного розвитку особистості та 

забезпечує формування мистецької культури майбутнього вчителя музичного 

мистецтва.  

Відповідно до реалізації особистісно-праксеологічного підходу до 

методичної підготовки до музично-просвітницької роботи виділено 

принципи активності й індивідуального підходу в музичному вихованні. 

Принцип активності передбачає заохочення студентів до самодіяльності та 

творчої ініціативи в музично-просвітницькій діяльності в школі й вимагає 

діяльного ставлення студентів до об’єктів, які вивчаються ними як такі, що 

необхідні у власній майбутній просвітницькій діяльності, а також 

формування обізнаності студентів у методах активізації уваги, стимуляції 

творчої діяльності, активного розв’язання проблем учнями на уроці та 

позакласній мистецькій діяльності. Принцип індивідуального підходу в 

музичному вихованні полягає в індивідуалізації методичної підготовки 

студентів до просвітницької діяльності, художньо-творчій індивідуалізації 

цього процесу, що визначає необхідність цілеспрямованого збереження та 

поглиблення індивідуально-особистісних диспозицій, мотивів і здатностей у 

професійному становленні. 

На основі творчо-комунікативного підходу до методичної підготовки до 

музично-просвітницької роботи виділено принципи інтерактивної 

зорієнтованості та опори вчителя музичного мистецтва на творче спілкування з 

учнівським колективом. Принцип інтерактивної зорієнтованості передбачає 

вдосконалення їх професійно-педагогічної підготовки, набуття ними важливих 

практичних знань у напрацюванні досвіду ефективної організації спільної 

навчально-виховної діяльності учнів, дозволяє їм успішно вирішувати 

поставлені мистецькі завдання, щоб вони сприймались учнями як власна 
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ініціатива, цілеспрямовано організовувати для учнів навчальні ситуації, які 

спонукають їх до інтеграції зусиль, до створення культуро-освітньої атмосфери 

в колективі, розв’язувати нестандартні навчальні й міжособистісні ситуації. 

Принцип опори вчителя музичного мистецтва на творче спілкування з 

учнівським колективом передбачає створення таких міжособистісних відносин, 

за яких учитель вбачає в учнях їх особистісну унікальність, забезпечує творче 

спілкування з учнівським колективом і спирається на організацію творчої 

діалогічної взаємодії між учителем та учнями. 

На підставі поліхудожньоцентричного підходу до методичної підготовки 

до музично-просвітницької роботи виділено принципи емоційності та арт- і 

естетотерапевтичності. Принцип емоційності музично-просвітницької роботи зі 

школярами спрямований на забезпечення потрібного емоційного стану учнів у 

процесі музично-просвітницької роботи з ними та ґрунтується на емоційній 

природі музичного мистецтва, що забезпечує духовну насиченість 

просвітницьких заходів, спрямованих на досягнення учнями катарсису в 

процесі сприйняття світових художніх шедеврів і власної художньо-творчої 

діяльності. Принцип арт- і естетотерапевтичності музично-просвітницької 

роботи зі школярами передбачає усвідомлення музики як джерела 

психологічної релаксації та терапії як через активну творчу інструментально-

виконавську діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва та 

учнівського колективу, так і через естетичне сприйняття творів музичного 

мистецтва в межах музично-просвітницьких заходів. 

Констатовано, що методичними орієнтирами фахової підготовки до 

творчої музично-просвітницької роботи зі школярами є реалізація таких 

положень: урахування можливостей сучасних наукових методів досліджень і 

формування озброєності майбутніх учителів методиками на достатньому рівні, 

що забезпечує розв’язання практичних завдань фахової діяльності; 

забезпечення достатнього рівня підготовленості до самостійного використання 

в практичній діяльності різноманітних методик, прийомів і форм здійснення 

музично-просвітницької роботи зі школярами; забезпечення готовності 
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студентів до самовдосконалення та творчої самореалізації у сфері музичного 

просвітництва; розвиток культури професійного мислення, уміння ясно й 

логічно висловлювати власні думки; сприяння розумінню основних завдань 

власної професії та музично-просвітницької діяльності зі школярами; розвиток 

обізнаності в можливостях сучасних методів застосування інноваційних 

технологій у музично-просвітницькій діяльності; формування здатності до 

самостійного опанування новими науково-методичними знаннями з організації 

музично-просвітницької діяльності зі школярами; розвиток здатності до 

критичного оцінювання набутого досвіду з позицій останніх досягнень науки й 

соціальної практики, а також власної практики музично-просвітницької 

діяльності зі школярами; розвиток творчих особистісно-психологічних та 

професійно-педагогічних якостей і здібностей; розвиток естетичних здібностей 

майбутнього вчителя як передумови успішного здійснення музично-

просвітницької діяльності зі школярами. 

Аналіз методичних основ підготовки студентів до музичного 

просвітництва відповідно до поліхудожньоцентричного підходу дозволив 

визначити оптимальну групу методів, що її забезпечують: методи формування 

обізнаності у формах, засобах, прийомах і методиці музично-просвітницької 

роботи зі школярами, дискусійні, конструктивні та проєктивні, ігрові, 

тренінгові, ціннісно-аналітичні та аудіо-візуальні методи підготовки майбутніх 

учителів до музично-просвітницької роботи зі школярами. 

Доведено, що творче здійснення музично-просвітницької діяльності 

майбутнім учителем музичного мистецтва з учнями представлено трьома 

блоками: початково-інформаційним, пізнавально-пошуковим та діяльнісно-

виконавським. Охарактеризовано початково-інформаційний блок 

просвітницької діяльності, який передбачає наявність інтелектуальної 

ініціативи особистості, її готовності до творчості. Джерелом нових ідей, 

координатором їх розвитку та креативного здійснення є ініціатива. Творча 

природа музичного просвітництва актуалізує значимість ініціативи, яка 

свідчить про прояв вольових якостей і вмотивованості на успіх у фаховій роботі 
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майбутнього вчителя музичного мистецтва. Визначено пізнавально-пошуковий 

блок як етап знаходження доцільних прийомів і засобів у здійсненні музично-

просвітницької діяльності, що проявляється в змісті пошукової роботи. На 

означеному етапі актуалізується процес пошуку й дидактичної переробки 

теоретичного матеріалу, вирішення художньо-виконавських завдань у процесі 

роботи над музичним матеріалом, вибудовування загальної драматургії 

виконавсько-концертної діяльності, робота над оформленням заходу. Показано 

діяльнісно-виконавський блок музичного просвітництва, який охоплює творчу 

реалізацію всіх задумів початково-інформаційного та пізнавально-пошукового 

блоків у синтезі контролю способів їх виконання з їх корекцією, а також 

критичною оцінкою отриманого результату. 

Таким чином, керуючись логікою методологічної моделі дослідження, 

у розділі було охарактеризовано концептуальні основи методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, подано авторський 

поліхудожньоцентричний підхід, його сутнісні зв’язки з іншими 

традиційними науково-методичними підходами до фахової підготовки 

вчителя музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами. 

Визначено відповідні принципи організаційно-методичної підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до просвітницької роботи 

зішколярами. Констатовано, що відповідно до поліхудожньоцентричного 

підходу реалізація методичної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва представлена трьома блоками – початково-інформаційним, 

пізнавально-пошуковим та діяльнісно-виконавським.  
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РОЗДІЛ 3 

СИСТЕМА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ТВОРЧОЇ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ 

РОБОТИ ЗІ ШКОЛЯРАМИ 

 

3.1. Компонентна структура методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва  до просвітницької роботи зі школярами 

 

З позиції сьогодення вагомого значення у процесі професійної підготовки 

вчителя музичного мистецтва до продуктивної роботи з учнями загальноосвітніх 

шкіл, ліцеїв, шкіл мистецтв набуває музично-просвітницька діяльність. Адже 

вчитель музичного мистецтва не повинен замикатися на своєму предметі, йому 

необхідно проводити міжпредмені зв’язки, формувати художній світогляд учнів, 

тому що його головна мета – ефективне музично-естетичне виховання 

підростаючого покоління. Звідси народжуються основні вимоги до методичної 

підготовки вчителя музичного мистецтва, а саме: постійне збагачення власних 

знань, умінь і навичок, оволодіння новими сучасними методиками й музично-

педагогічними технологіями роботи з учнями. 

Ураховуючи вищезазначене, необхідно провести структурний аналіз 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої 

музично-просвітницької діяльності з учнями та визначити його компонентну 

структуру. Проведений теоретично-методологічний аналіз, всебічне вивчення 

практичного досвіду дозволило нам розробити таку структуру методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, яка охопила: 

мотиваційно-пізнавальний, когнітивно-направлений, комунікативно-

емпатійний, рефлексивно-усвідомлений, творчо-діяльнісний компоненти. 

Мотиваційно-пізнавальний компонент методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької діяльності з 

учнями відображає міру вмотивованості студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів до музично-просвітницької діяльності зі 



194 
 

школярами. Адже мотивація означає спонукальну причину дій і вчинків 

людини (латиномовна похідна «moveo» – рухаю). У педагогіці цей феномен 

розглядається як причина практичної дії. На думку С. Гончаренка, мотивація 

є системою мотивів, або стимулів, що «спонукає людину до конкретних форм 

діяльності або поведінки. Мотивами загалом виступають уявлення й ідеї, 

почуття й переживання, які виражають матеріальні або духовні потреби 

людини» (Гончаренко, 2011, с. 295). З цієї позиції поняття «мотивація» 

трактується нами як внутрішня спонука до активності, що пов’язано із 

задоволенням потреб суб’єкта, як спонука до діяльнісного виконання 

власних функцій, що надає їй особистісного змісту. Для з’ясування сутності 

мотиваційно-пізнавального компоненту доцільно розглядати мотивацію як 

готовність особистості докласти певні зусилля для досягнення 

організаційних цілей, які задовольняють певні індивідуальні потреби 

(Психологічна енциклопедія, 2006). 

Основними параметрами професійної мотивації є позитивне ставлення та 

інтерес до професії, потреба в професійній діяльності, а також у власних 

досягненнях і поступовому самовдосконаленні. З огляду на це, у контексті 

нашого дослідження мотиваційну готовність майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності з учнями можна 

визначити як сукупність мотиваційних спонук до продуктивної практичної 

роботи.  

Важливими функціями мотиваційної готовності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності з учнями 

є забезпечення сталої професійної спрямованості особистості, прагнення до 

реалізації фахової діяльності, її спонукання, регулювання та спрямування. Ці 

функції забезпечуються двома видами мотиваційної готовності – 

довготривалою та короткотривалою, де перша базується на феномені 

ціннісно-смислової, мотиваційної сфер і формується протягом тривалого 

періоду, передусім, в умовах професійної підготовки, а друга – виникає в 

процесі актуалізації професійно-мотиваційного потенціалу фахівця 
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відповідно до безпосередніх наявних вимог, обставин та ситуацій самої 

професійної діяльності (Дмитерко-Карабин, 2005, с. 237).  

Однак, мотиваційною основою готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності з учнями також 

виступає потреба в цій роботі у взаємозв’язку з усвідомленням відповідності 

особистісних якостей основним вимогам діяльності та усвідомленою 

мотивацією особистісних прагнень до здійснення поставленої мети. Тому до 

складових мотиваційно-пізнавального компонента належать потреби (в якості 

джерела активності в професійній діяльності та фактора прояву інших 

елементів), мотиви (в якості причини активності в діяльності та результативної 

частини потреб), ціннісна орієнтація (в якості механізму реалізації потреби та 

трансформації соціальних цінностей) (Телегина, 1979, с. 40). 

У результаті аналізу психолого-педагогічної літератури з’ясовано, що 

навчально-професійна мотивація забезпечує спрямованість і регуляцію 

активності студента, адже всі мотиви діяльності є результатом відображення 

його умов існування й усвідомлення потреб. Внутрішня мотивація як 

усвідомлені потреби в досягненні бажаних умов і результатів професійної 

діяльності, а зовнішня – реалізується через використання різних стимулів є 

ефективною за умови, коли ці потреби інтеріоризуються, тобто стають 

суб’єктивно значущими. 

На думку А. Реана (Реан, Коломинский, 1999), задоволеність учителя 

вибраною професією висока за умови оптимального мотиваційного 

комплексу, який передбачає високу вагу внутрішньої та зовнішньої 

позитивної мотивації навчання й низькою – негативної зовнішньої мотивації. 

Крім того, вчений встановив і негативну заперечну співвіднесену залежність 

між мірою розвитку оптимального мотиваційного комплексу й рівнем 

емоційної нестабільності майбутнього вчителя. З цією метою вчений 

запропонував використовувати в педагогічних закладах освіти методику 

виявлення внутрішньої та зовнішньої мотивації. За результатами такої 

роботи був визначений мотиваційний комплекс особистості студента, який є 
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типом співвідношення між собою трьох видів мотивації: внутрішньої, 

зовнішньої позитивної, зовнішньої негативної.  

Слушно зауважити, що будь-яку людину характеризує специфічна 

ієрархія мотивів, педставлена найбільш загальними, що описують 

спрямованість її діяльності, ситуативними, пов’язаними із задоволенням 

базових потреб у конкретній ситуації. Одна група мотивів має більшу, інша – 

меншу значущості. На думку Я. Крушельницької, система мотивів, що виконує 

функцію активування, спонукання, спрямування, регулювання та контролю 

діяльності, утворює мотиваційну сферу особистості, яка містить: актуальні 

мотиви, які фактично спонукають до діяльності; потенційні мотиви, 

сформовані, але такі що не виявляються в діяльності (Крушельницька, 2000). 

Водночас, учена вказує на динамічність мотиваційної сфери людини, оскільки 

сила мотивації може змінюватися, так само як і ієрархія та стійкість мотивів. У 

мотиваційній сфері вирізняють три зони мотивації, де центральна містить 

незадоволені потреби, виступаючи у формі високозначущих мотивів, по-друге, 

зону мотивації, яка пов’язана з потребами, що постійно й легко 

задовольняються, значущість яких недооцінюється, та зону мотивації, в основі 

якої лежать потреби, для задоволення яких поки що немає можливостей і вони 

не можуть викликати адекватної їм діяльності (Крушельницька, 2000). У зв’язку 

з цим слід вважати, що управління професійною поведінкою має виходити з 

урахування особливостей цих трьох сфер мотивації. Зокрема, зовнішнє 

мотивування на різних етапах професійної діяльності може змінювати 

організацію спонукань майбутнього вчителя музичного мистецтва, переводити 

потенційні мотиви в зону активної мотивації. 

З мотивами пов’язані діяльнісні стратегії особистості, які можуть 

сприяти або стати на заваді прогресивному розвитку діяльності. Оскільки 

розвитку особистості сприяють саме мотиваційні стратегії, які 

характеризуються вибором високозначущих цілей, а досягнення їх вимагає 

мобілізації функціональних та інтелектуальних можливостей, подолання 

труднощів, часто в умовах ризику. Мотиваційні стратегії, які стоять на заваді 
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прогресивному розвитку особистості, характеризуються звуженням сфери 

діяльності, передбачають вибір неадекватних цілей, що значно переважають 

реальні можливості людини, або, навпаки, є надто легкими. Вибір адекваних 

стратегій формує рівень домагань, що передбачає таку складність завдань, 

виконання яких приносить людині задоволення (Крушельницька, 2000). 

Дослідниця С. Кирильченко зазначає, що «мотивація – це енергетичний 

заряд, який визначає активність діяльності людини. Усвідомлена причина її 

активності спрямована на досягнення мети (Кирильченко, 2007, с. 40). Отже, 

мотив – це складне психічне утворення, що починає формуватися під впливом 

потреб, які виникають у людини. Потреба є нестатком у чому-небудь, який 

проявляється в підвищенні стану напруги психіки й відбивається у свідомості 

індивіда у вигляді бажань, схильностей і потягів. На думку І. Зайцевої, 

мотивацію студента доцільно розглядати не лише як умову ефективного 

навчання, але й як важливий чинник розвитку особистості майбутнього 

фахівця, причому її основними структурними елементами є пізнавальні мотиви 

та мотиви досягнення успіху, стимулювання яких безпосередньо сприяє 

підвищенню ефективності навчальної діяльності (Зайцева, 2000). 

У процесі методичної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності з учнями, мотивація 

пов’язана із зацікавленням до даної професії, що виступає ресурсом і 

передумовами, які необхідні для розвитку професіоналізму. Отже, студенту 

необхідні усталені професійні мотиви навчально-професійної діяльності й 

цілком адекватні уявлення про свою майбутню професію. За цих умов 

майбутні вчителі музики в музично-просвітницькій діяльності з учнями 

прагнуть до постійного розвитку креативності, націленої на отримання нових 

знань і формування професійно важливих якостей. Цінною для нашого 

дослідження є думка Є. Ільїна про те, що в навчально-професійній мотивації 

студентів існує два типи мотивів: пізнавальні й соціальні. До пізнавальних 

мотивів відносять мотиви орієнтації на засвоєння нових знань, а до 
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соціальних – прагнення приносити користь суспільству, самостверджуватись 

у соціумі, мати авторитет, ефективно співпрацювати з іншими (Ильин, 2003). 

Для розкриття першого (мотиваційно-пізнавального) компонента 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої 

музично-просвітницької роботи зі школярами необхідно також визначити 

сутність та основні характеристики поняття «пізнання», яке в науковій 

літературі зустрічається в різних визначеннях і трактовках. Крім того, постає 

питання про можливості пізнання людиною навколишнього світу: «Що я 

можу знати?», – запитує І. Кант, протистояння суб’єкта та об’єкта надає 

питанню про можливість пізнання певну парадоксальність, що призводить до 

виникнення різноманітних концепцій пізнання (Голобородько, Петренко, 

2003). Специфіка художньо-педагогічної мотивації полягає в тому, що вона 

охоплює художні уподобання, смаки, ціннісні орієнтації, спрямованість і 

вибірковість художніх інтересів, рівень музичних, мистецьких і педагогічних 

знань, тому цінність мистецького твору залишиться недосяжною для 

індивіда, який не має інтересу й потреби в спілкуванні з ним.  

Отже, підсумовуючи стосовно мотиваційно-пізнавальної складової 

готовності до музичного просвітництва зі школярами, зазначимо, що цей 

компонент охоплює та сприяє: 

- виробленню установки студентів на особистісно-ціннісне значення їх у 

професійній діяльності; 

- усвідомленню студентом факультету мистецтв суспільної значущості 

професії вчителя;  

- позитивному впливу на потребу в оволодінні професією вчителя; 

- вимагає наявності професійно-ціннісних інтересів і настанов на 

подальшу художньо-педагогічну діяльність;  

- націлює на потребу в самовдосконаленні в професійній діяльності й 

високій кваліфікації; 

- спонукає студента на формування професійної позиції та стилю 

художньо-педагогічної діяльності; 
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- допомагає усвідомленню педагогічних цінностей творів мистецтва у 

формуванні гармонійно розвиненої особистості; 

- забезпечує прийняття й осмислення педагогічних технологій та 

інноваційних складових у професійній діяльності. 

У проєкції формування методичної готовності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до музично-просвітницької діяльності зі школярами 

обґрунтованість визначення мотиваційно-пізнавального компонента 

пояснюється тим, що студент повинен мати потребу в музично-естетичному 

вихованні учнівської молоді, тобто залучати їх до світу прекрасного, 

активізувати їхню мистецьку діяльність, розвивати творчі здібності. Така 

опредмечена потреба викликає інтерес до навчання й водночас стає мотивом, 

що спонукає майбутніх учителів музичного мистецтва до створення 

відповідних умов, новітніх методик і технологій в організації просвітницької 

діяльності учнівської молоді, практична реалізація яких стає основою 

формування в учнів ціннісного ставлення до надбань музичної культури, їхнє 

виховання засобами різних видів мистецтва. 

З цієї позиції доречно зазначити, що в процесі дослідження мотивів 

мистецького навчання чітко простежується їх взаємопроникнення та 

динамічний взаємозв’язок. Одні з них, отримавши початковий розвиток у 

шкільному віці, продовжують розвиватися й удосконалюватися в умовах 

навчання в закладах вищої освіти, на основі інших – формуються нові, ще 

незвіданні.  

Реалізація музично-просвітницької роботи можлива лише за умови 

творчої мотивації, яка становить інтеграцію допитливості осягнення й 

бажання передачі знань про музику широкій слухацькій аудиторії. 

Генеральною мотивацією здійснення музично-просвітницької діяльності 

майбутніми вчителями музичного мистецтва є прагнення до професійно-

творчої самореалізації. Здійснення цього виду мотивації передбачає 

наявність багатьох мотиваційних складових, а саме: реалізації творчих 
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здібностей, мотивації самореалізації, мотивації самоутвердження й 

пізнавальної мотивації. 

Так, мотивація реалізації творчих здібностей проявляється в прагненні 

вчителя продемонструвати власні здібності, найкращі професійні й 

особистісні якості (Вилюнас, 1990). Тенденція до застосування вчителем 

музичного мистецтва всього потенціалу власних можливостей, отриманих від 

природи й набутих у професійній діяльності, призводить до досягнення 

поставленої мети, що вкладено в зміст мотивації самореалізації. Мотивація 

самоутвердження виражається в почутті задоволення від досягнутих 

результатів, почуттів упевненості в собі. Допитливість, цікавість, 

спрямований інтерес, творчий пошук, свідома самоосвіта – етапи 

пізнавальної мотивації. Поетапне здійснення відзначених мотивацій 

актуалізує значимість музично-просвітницької роботи й приводить до 

усвідомленого її творчого виконання. 

Отже, мотиваційно-пізнавальний компонент формування методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-

просвітницької діяльності зі школярами передбачає наявність у них цілісної 

системи знань і уявлень стосовно майбутньої професії, позитивні соціальні 

установки щодо майбутньої фахової діяльності, а також наявність мети й 

потреб навчальної діяльності. Зазначений компонент включає оцінку 

усвідомлення мети методичної підготовки, а також сформованість 

позитивного ставлення студентів до навчально-пізнавальної та майбутньої 

професійної діяльності, наявність стійкої мотивації до навчання.  

Когнітивно-направлений компонент методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва націлений на здобуття фахових знань, умінь і 

навичок, уміння їх ефективно використовувати в музично-просвітницькій 

діяльності зі школярами. Ключовими змістовими складниками когнітивно-

направленого структурного компонента є творча активність та ініціативність, 

яку проявляє майбутній учитель музичного мистецтва в подоланні труднощів 

освітнього процесу.  
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Творча активність та ініціатива в контексті зазначеного напряму 

передбачає реалізацію пізнавальних можливостей майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі створення ними художньо-музичних образів 

творів. Такий підхід характеризується дотриманням низки навчальних 

орієнтирів (за Г. Падалкою), а саме:  

- розгляд «художньо-музичних творів на тлі естетико-філософських 

узагальнень суспільних явищ, історико-біографічних відомостей; 

- поєднання змістовно-інтелектуальних і емоційно-почуттєвих 

характеристик сприймання з метою забезпечення його цілісності під 

час просвітницької діяльності; 

- зміщення пріоритетів мистецького навчання з опанування художньо-

технічних прийомів на цілісне охоплення духовної сутності художніх 

образів музичних творів» (Падалка, 2009, с. 17–18).  

Тому цей напрям базується на реалізації особистісно-праксеологічного та 

компетентнісного підходів до формування методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва у сфері просвітницької діяльності з учнями. На 

думку О. Єременко, компетентним учителем є той, хто готовий вирішувати 

складні навчальні питання в умовах використання інновацій для досягнення 

поставленої мети на основі власної обізнаності в професійній діяльності. Тобто, 

компетентність – це здатність до суспільно-ціннісної діяльності на основі 

особистісного знаннєво-практичного досвіду (Єременко, 2012, с. 74). 

З цієї позиції когнітивно-направлений компонент методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва охоплює:  

- наявність знань для успішного виконання професійної мистецької 

діяльності; 

- усвідомлення ролі здобутих знань для здійснення практичної діяльності 

зі школярами; 

- набір операційних умінь і навичок, необхідних для успішного 

виконання фахової мистецької роботи; 

- наявність ціннісних орієнтацій та загальної культури; 
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- здатність творчо підходити до виконання професійної діяльності. 

За визначенням І. Зязюна інтелектуальна компетентність як особливий 

тип організації знань, який забезпечує можливість ухвалення ефективних 

рішень, зокрема в екстремальних умовах, є важливим типом компетентності 

педагога й передбачає забезпечення та вдосконалення різноманітності 

(множинності) знань, їх артикульованості, гнучкості, швидкості актуалізації 

(оперативності й легкої доступності), можливості використання знань у 

різноманітних ситуаціях, категоріального характеру знань (визначається роль 

того типу знань, яке подається у вигляді загальних принципів, підходів, ідей),  

володіння не тільки декларативними, але й процедурними знаннями, 

наявності інформації про власне знання (Зязюн, 1997). 

На думку Н. Кузьміної, важливість когнітивної складової професійно-

педагогічної підготовки майбутнього фахівця полягає в його здатності 

перетворювати «специфіку спеціальності, носієм якої він є, на засоби 

формування особистості з урахуванням тих обмежень і умов, яким повинен 

відповідати навчально-виховний процес» (Кузьмина, 1993, с. 34). Тому під 

професійною компетентністю вчителя доцільно розуміти глибоке знання 

вчителем особливостей освітнього процесу, сучасних проблем педагогіки, 

психології та предмету викладання, а також уміння застосовувати ці знання у 

своїй повсякденній практичній роботі. 

Аналіз наукової літератури дає можливість визначити пріоритетні 

шляхи формування професійної компетентності майбутніх учителів, серед 

яких: 

- забезпечення фундаментальної основи мистецького й педагогічного 

навчання в закладі вищої освіти; 

- досягнення зорієнтованості освітнього процесу на профілізацію 

музичної підготовки; 

- систематична активізація досвіду художньо-фахової, педагогічної та 

наукової діяльності студентів. 
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О. Михайліченко серед внутрішніх структурних компонентів 

педагогічної майстерності вчителя музичного мистецтва розрізняє 

професійну компетентність як сукупність професійної компетентності, 

педагогічних здібностей та педагогічної техніки. Професійна компетентність 

викладача музики є гармонійним поєднанням його музичних знань, 

педагогічно спрямованої свідомості та психолого-педагогічного мислення 

(Михайліченко, 2004, с. 92). Професійна компетентність є інтегральною 

професійно-особистісною характеристикою вчителя, що визначає якість його 

фахової діяльності, яка виражається в здатності діяти адекватно, самостійно 

й відповідно в динамічній професійній ситуації, відображає готовність до 

самооцінки й саморозвитку; виявляється в професійній активності педагога, 

що дозволяє характеризувати його як активного суб’єкта педагогічної 

діяльності та спілкування.  

Отже, ефективність формування когнітивно-направленого компоненту 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

забезпечується: 

- глибоким осягненням фундаментальних знань у напрямі 

поліпшення музично-професійної підготовки;  

- оволодінням багатоаспектною сферою необхідними для 

просвітницької діяльності музично-теоретичних знань; 

- використанням наукової інформації з фахових дисциплін з метою 

вдосконалення музично-педагогічної практики.  

Узагальнення наукового доробку вчених (Гершунский, 1998; Єременко, 

2012; Масол, 2006; Сучасний тлумачний словник української мови, 2008) дає 

підстави стверджувати, що формування когнітивно-направленого 

компоненту методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

відбувається на основі збалансованого розвитку напрямів фахового навчання, 

взаємозв’язку музично-теоретичної, наукової інформованості, музично-

виконавських і дослідницько-пошукових умінь, гнучкості й варіативності 

методичного забезпечення.  



204 
 

Серйозної уваги в сьогоденні ступеневої освіти потребує питання 

активізації досвіду музично-фахової діяльності студентів. Аналіз мистецько-

фахового досвіду є необхідним у процесі формування професійної 

компетентності, оскільки виступає джерелом інформації, мотиваційним 

стимулом, який надає мету й очікувані результати професійній діяльності, є 

засобом розвитку виконавської культури. 

Отже, формування когнітивно-направленого компоненту методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва доцільно розглядати з 

позицій цілеспрямованого розвитку цілісної системи музично-педагогічних, 

науково-дослідницьких знань, умінь, фахового досвіду, здібностей студентів, 

урахування результативності показників їх діяльності. Формування 

когнітивно-направленого компонента методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва стає можливим за умови інтеграції загально 

педагогічних і мистецько-фахових надбань, актуалізації зв’язку між музично-

естетичним навчанням і практикою художньо-творчої самореалізації 

студентів, під час вивчення предмета чи групи предметів та через засоби 

неформальної освіти внаслідок впливу середовища.  

У сучасній психолого-педагогічній літературі представлено низку 

досліджень з теорії та досвіду вирішення проблеми підвищення рівня 

компетентності вчителів, як важливої складової професійної діяльності 

майбутнього фахівця (Ж. Деллор, Л. Карпова, Дж. Куллахан, Г. Онкович, 

Ж. Перре, О. Полуніна, Є. Проворова, В. Сластьонін, Г. Халаш, М. Чошанов, 

П. Щербаньта ін.). Доцільно зазначити, що реалізація компетентнісного 

напряму підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-

просвітницької діяльності з учнями зумовлюється досягненням когнітивної 

психології – наукової галузі, що вивчає всі психічні процеси, які 

опосередковані пізнавальними (когнітивними) факторами.  

Так, Л. Виготський досліджував проблему суспільно-історичної 

детермінації психіки особистості; О. Леонтьєв та О. Лурія розглядали 



205 
 

застосування діяльнісного підходу в процесі дослідження свідомості й 

психіки людини тощо (Выготский, 1998). 

Реалізація компетентнісного напряму підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до музично-просвітницької діяльності зі школярами 

відбувається в процесі засвоєння ними необхідних фахових знань, умінь і 

навичок, розширення мистецької ерудиції, мистецтвознавчого тезаурусу, 

соціалізації особистісного просвітницького досвіду тощо. Сформованість 

цього напряму включає широку ерудицію студентів у сфері музичного 

мистецтва, глибоке розуміння художньої мови музичних образів. 

Формування мистецької ерудиції (від лат. eruditio – освіченість, ученість) 

базується на процесі пізнання мистецтва та передбачає цілісний розвиток 

мистецьких культурологічних знань, широку обізнаність у галузі мистецтва, 

розуміння стильових і жанрових особливостей виконуваних музичних творів 

у просвітницькій діяльності зі школярами. 

Когнітивно-направлений компонент охоплює всі види й форми знань 

від відчуттів, сприймання, уявлень до понять, теорій, гіпотез і вчень 

(Современный словарь иностранных слов, 1994). Відповідно до 

філософського визначення, знання характеризуються як ідеальна форма 

існування об’єкта або явища. Ідеться про віддзеркалення інформації про 

об’єкт або явище в людській свідомості. У складі інформаційних утворень 

доцільно розглядати обізнаність у наявності невідомого, процесах поєднання 

мотивації та інформації, проблемних знань. Проблемне, імовірнісне й 

достовірне знання становлять інформаційну готовність педагога. З позицій 

психологічної науки знання є адекватним віддзеркаленням об’єктивної 

реальності у свідомості людини, відображенням зовнішнього світу у формі 

відповідних утворень – уявлень і понять, які зберігаються в пам’яті та 

спрямовані на регулювання й організацію діяльності (Ягупов, 2002, с. 112). 

У педагогічних дослідженнях знання є сукупністю понять про 

закономірності природи, суспільства та процесів мислення, які 

розглядаються за рівнями, видами та структурою, що характеризують їх 
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значення. Проте незважаючи на відмінності провідних ознак знання, у всіх 

визначеннях наголошується, що знання є базовим елементом свідомості, що є 

підставою готовності до здійснення фахової діяльності. Такі дефініції знань 

доповнюють одна одну на різних рівнях: загально-теоретичному, 

загальнонауковому, конкретно-науковому. 

Розглядаючи компетентнісний напрям підготовки майбутніх учителів 

музики до музично-просвітницької роботи зі школярами слід ураховувати те, 

що індивідуальні знання кожної людини завжди є специфічними, що 

виражається в їх обсязі, повноті, глибині, предметності, спрямованості, 

системності тощо. Попри таку індивідуальну специфіку знань, є щось 

загальне, що дає змогу характеризувати їх як «інтелектуальний компонент 

готовності до виконання професійної діяльності» (Вербицкий, 1991, с. 78). На 

цій основі уможливлюється типізація знань. У сучасних умовах процесів 

диференціації та інтеграції знань їх класифікація необхідна з теоретичного та 

практичного поглядів. Декомпозиція теоретичних знань на основі «базису» 

дає змогу виокремити фундаментальний і технологічний блоки забезпечення 

когнітивно-направленого компонента готовності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до організації музично-просвітницької діяльності з 

учнівською молоддю. До фундаментальних можна віднести музично-

педагогічні знання теорії навчання й виховання, а також теорію та історію 

музичної культури, до технологічних – знання методів, прийомів і засобів 

організації музично-просвітницької діяльності учнів.  

Отже, когнітивно-направлений компонент у структурі методичної 

готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації та 

проведення музично-просвітницької роботи з учнями є важливим тому, що 

професіоналізм студента детермінований його знаннями.  

При цьому треба враховувати, що знання виступають лише 

теоретичною площиною, яку необхідно перевести в практичну. Критерієм 

когнітивно-направленого компоненту методичної готовності майбутнього 

вчителя музичного мистецтва до організації та проведення музично-
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просвітницької роботи з учнями визначено міру сформованості емоційно-

пізнавального стану студента, його активності й ініціативності в навчальній 

діяльності. 

Комунікативно-емпатійний компонент методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до організації та проведення 

музично-просвітницької роботи з учнями відображає їх здатність до 

створення культурного середовища в процесі творчої взаємодії зі школярами. 

Міжособистісні відносини як прояв соціальної активності особистості 

містять можливість вибору варіанту поведінки, різних способів діяльності, 

адекватних конкретним суспільним стосункам. Отже, особистість 

характеризується комунікативною активністю, яка визначається формами й 

мірою участі її в спілкуванні з іншими людьми. 

Педагогічне спілкування є найважливішим професійним інструментом 

педагогічної діяльності. Якісна професійно-педагогічна діяльність учителя не 

обмежуються знанням свого предмета, він має бути умілим комунікатором. 

Комунікативні здатності й уміння вчителя музичного мистецтва набувають 

ролі професійно значущих. Практика формування професійного спілкування 

сьогодні підказує, що необхідно змінити підхід до даного феномена, 

розширити його тлумачення. Зокрема, домінуючою професійною якістю є 

комунікативна компетентність. Комунікативна компетентність передбачає 

розуміння особистістю мотивів і стратегій власної поведінки, особистих 

фрустрацій, а також фрустрацій партнерів по спілкуванню, уміння 

розв’язувати групові, соціально-психологічні проблеми, здатність до 

осмислення можливих перешкод на шляху до взаємного порозуміння, 

засвоєння технологій та психотехнік спілкування, володіння мовленнєвою 

компетенцією та професійною технікою мовлення, вміння регулювати 

власний емоційний стан та інших, поєднувати вербальні, невербальні й 

компенсаторні засоби спілкування тощо. 

Розглядаючи комунікативність майбутнього вчителя музичного 

мистецтва як сукупність істотних, усталених властивостей особистості, які 
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сприяють сприйняттю, розумінню, засвоєнню, використанню й передаванню 

педагогічної інформації, спрямованої на навчання й виховання учнів, 

виділяють низку комунікативних умінь (Волкова, 2006, с. 250). 

Комунікативні вміння – це здатність установлювати зі школярами доцільні з 

педагогічної точки зору стосунки як у навчальному, так і в неформальному 

середовищі; вміння доброзичливо, тактовно, толерантно й недокучливо 

ставитися до учнів та до членів педагогічного колективу; уміння працювати в 

колективі та правильно укладати ділові стосунки з іншими педагогічними 

працівниками закладу освіти; уміння розуміти потреби й інтереси учнів, 

поважати їх, довіряти дітям, не сковувати їхню ініціативу, враховувати їхню 

думку. Комунікативні вміння передбачають якісне та своєчасне виконання 

завдань з урахуванням їх індивідуальних психічних особливостей; уміння 

знайти правильний підхід до учнів у критичній педагогічній ситуації. 

Комунікативні вміння також містять навички чесного, порядного, 

справедливого, стриманого, дипломатичного ставлення до учнів, легко 

вступати в контакти з іншими людьми, реалізувати комунікативну, 

перцептивну та інтерактивну функції спілкування з учнями.   

Зміна функцій підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

організації та проведення музично-просвітницької роботи з учнями в умовах 

інформаційного суспільства зумовляють необхідність нового погляду й 

підходів до проблем розвитку особистості вчителя. Такі професійні 

комунікативні якості вчителя розуміються як рівнозначні базисні суб’єктивні 

характеристики, які відповідають за встановлення особливого стану суб’єкта, 

без якого неможливе педагогічне спілкування (Гуз, 2007). 

З цієї позиції комунікативно-емпатійний компонент методичної 

підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації та 

проведення музично-просвітницької роботи з учнями охоплює здатності, що 

забезпечують ефективність комунікативної діяльності, а саме: здатність до 

ефективного спілкування зі школярами; індивідуально-психологічне 
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поєднання властивостей особистості, серед яких найбільш значущими є 

почуття емпатії, а також почуття міри й педагогічного такту. 

Загалом, процес методичної підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до організації та проведення музично-просвітницької роботи з 

учнями сприяє розвиткові здатності до емпатії. Адже музично-просвітницька 

робота зумовлює здатність майбутнього педагога ідентифікувати себе з учнем, 

стати на його позицію, зрозуміти його проблеми, мотиви та інтереси, відчути 

емоційний вплив музичного мистецтва шляхом співпереживання художніх 

образів музичних творів. У педагогічному процесі А. Маркова розрізняє 

раціональну емпатію (порозуміння), емоційну емпатію (співчуття), діючу та 

випереджуючу емпатію (допомога, сприяння, передбачення, ввічливість тощо) 

(Маркова, 1996, с. 35).  

Отже, комунікативно-емпатійний компонент методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до організації та проведення 

музично-просвітницької роботи з учнями є сукупністю суттєвих, усталених 

властивостей особистості, які сприяють сприйняттю, розумінню, засвоєнню, 

використанню й передаванню педагогічної інформації, спрямованої на 

мистецьке навчання й виховання учнів (особливості вчителя загалом, єдність 

його почуттів, думок і дій, які розгортаються в конкретній педагогічній 

ситуації в поєднанні з відчуттям відповідального педагогічного 

співпереживання з педагогічною потребою в наданні допомоги).  

Рефлексивно-усвідомлений компонент методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до організації та проведення 

просвітницької роботи зі школярами передбачає здатність до усвідомленого 

сприймання та яскравої передачі художньо-музичних образів. Цей 

структурний компонент охоплює потребу студентів у підвищенні власного 

професійного статусу та професійної самореалізації, а також потребу в 

якісному музично-естетичному вихованні учнівської молоді, в орієнтації їх 

на цінності мистецтва. Усвідомлене сприймання художніх образів 

мистецьких творів невіддільне від розвитку рефлексії. 
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Доречно зазначити, що поняття рефлексії виникло у філософській науці 

й означало процес роздуму індивіда про дії власної свідомості, тому 

рефлексія є фундаментальною основою як власне філософствування, так і 

обов’язковою умовою в спробі конструктивного його подолання. У 

сучасному філософському розумінні рефлексія є «принципом людського 

мислення, що спрямовує його на осмислення й усвідомлення власних форм і 

передумов; предметний розгляд самого знання, критичний аналіз його змісту 

й методів пізнання; діяльність самопізнання, що розкриває внутрішню 

будову та специфіку духовного світу людини» (Гершунский, 1998, с. 249). 

Психологічна наука розглядає рефлексію як процес самопізнання 

суб’єктом свого внутрішнього світу, стану психічних процесів (Н. Гуткіна, 

В. Давидов, А. Зак, І. Ладенко, Р. Нємов, І. Палагіна, І. Семенов, 

В. Семиченко, С. Степанов, А. Тюков, Г. Щедровицький та ін.). Рефлексія – 

це не лише знання й розуміння самого себе, але й встановлення того, як інші 

розуміють і сприймають тебе, емоційні реакції та когнітивні уявлення про 

себе та навколишній світ. Це процес «подвійного, дзеркального 

взаємовідображення суб’єктами один одного, змістом якого є відтворення 

особливостей одне одного» (Теплов, 1975, с. 320). Рефлексія, як принцип 

людського мислення, найважливіший і своєрідний його механізм, носить у 

певному значенні універсальний характер та виступає головним досягненням 

культури й цивілізації.  

У сучасних наукових дослідженнях існують різні підходи до розгляду 

означеного феномена. К. Вазіна розуміє рефлексію як провідний компонент 

системи діяльності, який виконує складну функцію саморегуляції людини у 

світі. На думку автора, рефлексія виникає тоді, коли має місце відхилення від 

зразка-норми діяльності людини, коли усвідомлюється незадоволеність 

власною діяльністю або зразком. Рефлексія блокує діяльність за старими 

зразками й відкриває нові шляхи для мислення та дії. На думку 

В. Слободчикова та Є. Ісаєва, рефлексія є вихідною категорією в аналізі 

проблеми свідомості (Слободчиков, Исаев, 1995, с. 183). 
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У галузі музичного навчання проблему рефлексивного усвідомлення, 

як засобу актуалізації процесу самопізнання розробляли Г. Абрамова, 

О. Єременко, А. Козир, В. Леві, Г. Падалка, А. Прихожин, В. Ражников, 

Н. Роджерс, О. Рудницька, Д. Скотт, М. Сова, Р. Тельчарова та ін. 

Рефлексивна усвідомленість мистецьких дій є основою якісної 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до організації 

та проведення музично-просвітницької роботи з учнями. Підкреслюючи 

соціальну функцію мистецтва як художньо-образного пізнання дійсності, 

Л. Виготський виокремив роль усвідомленого сприйняття емоційних 

переживань у процесі виконання творів мистецтва, «катарсисну дію естетичних 

реакцій, діалектику форми та змісту у творі мистецтва, творчий характер 

сприйняття, діалектику поєднання «соціального» й «особистісного» в мистецтві 

та процесі його пізнання» (Выготский, 1998, с. 344). 

Як зазначав О. Ростовський, однією з найважливіших закономірностей 

музичного сприймання є «неусвідомленість інтуїтивного осягнення 

художнього змісту (Л. Виготський, Е. Назайкінський та ін.). У процесі 

самоаналізу своїх переживань і вражень приховані компоненти сприйняття 

набувають форми образного метафоричного визначення або наочного 

уявлення. Міра усвідомленості музичних вражень і переживань залежить від 

адекватності цих форм безпосереднім враженням, які підлягають 

осмисленню. Естетичні переживання слухачів залежать від попередніх 

усвідомлених актів, які включаються в процес музичного сприймання як його 

необхідна умова» (Ростовський, 1997, с. 9–10). Тому реалізація рефлексивно-

усвідомленого компонента в структурі досліджуваного феномена передбачає 

розвиток свідомих компонентів музичного сприймання та спрямовується на 

осягнення засобів художньої виразності, їх ролі у створенні художньо-

музичних образів, пізнавальних, комунікативних та інших характеристик.  

На нашу думку, рефлексивне усвідомлення діяльності майбутнього 

вчителя музичного мистецтва відбувається в процесі фахової підготовки 

через акти осмислення студентом власного навчального, мистецького й 
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педагогічного досвіду, а також досвіду своїх однокурсників із позиції 

професійних знань, умінь, навичок і переконань. При цьому рефлексія сприяє 

«дозріванню» головних ідей до рівня їх внутрішнього ухвалення. Унаслідок 

цього процесу зростає міра «чутливості» студента до проблем майбутньої 

професійної дійсності, потенціал його практичного мислення збагачується 

авторськими стратегіями (уміння мислити по-новому, самобутньо), що дає 

йому змогу в процесі навчання й саморозвитку приймати найефективніші 

рішення. Взаємодія з «Я-образом», що містить уявлення про себе й 

самооцінку програми самовдосконалення, звичні реакції на прояви деяких 

власних якостей, сприяють розвитку здатності до самоспостереження, 

самоаналізу й саморегуляції. Саме це й визначає основний зміст 

рефлексивно-усвідомленого компонента готовності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до організації музично-просвітницької діяльності учнів. 

Зважаючи на той факт, що «мистецьке навчання передбачає опору 

вчителя на усвідомлювані й неусвідомлювані чинники мистецької діяльності 

учнів» (Падалка, 2008, с. 83), активізація раціональних підходів має на увазі 

стимулювання естетичних переживань учнів. А це, у свою чергу, сприяє 

рефлексивному усвідомленню підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до музично-просвітницької діяльності з учнями.  

Як стверджує Г. Падалка, «розвиток художніх емоцій учнів і їх 

здатності до понятійно-логічного осмислення мистецтва, по суті, є єдиними 

процесом» (Падалка, 2008, с. 80). Забезпечення усвідомленого сприйняття 

художньо-музичних образів у процесі просвітницької діяльності зі 

школярами, на нашу думку, відбувається з урахуванням взаємозв’язку 

пізнавальної, оцінювальної та творчої діяльності. Визначення специфічності 

кожного з різновидів діяльності, не означає їх протиставлення як таких, що 

виключають одна одну. Єдність їх забезпечено системним характером 

функціонування в освітньому процесі. Іманентна сутність пізнавальної, 

оцінювальної та творчої діяльності також створює фундамент для досягнення 

внутрішньої цілісності навчальних дій вихованців. 
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Пізнавальна активність містить можливості для оцінювання отриманої 

інформації, для реалізації творчих підходів учнів у оволодінні знаннями. 

Оцінювальні дії супроводжуються процесами пізнання та творчості. Творчі 

підходи, у свою чергу, суттєво збагачують пізнавальну діяльність, а також 

створюють умови для продуктивного оцінювання результатів пізнання. У 

зазначеному контексті «емоційна регуляція навчальної діяльності, емоційна 

природа музичного мистецтва» (Лазарєв, 2005, с. 87) сприяють розвиткові в 

студентів потреби в музично-естетичних враженнях, що, у свою чергу, 

викликає до дії потребу в отриманні нових знань, необхідних для глибшого 

проникнення в емоційно-образний зміст музики. Широта емоційного 

діапазону, багатство та різноплановість художніх відчуттів, здатність 

передавати ці відчуття слухачам – необхідні якості музиканта-виконавця. 

Водночас реалізувати у звучанні художні ідеї автора твору та власну 

інтерпретаторську концепцію можливо лише за умов керування своїм 

емоційним станом і розуміння психічного стану слухачів, тобто художньо-

музичною емпатією. Таким чином, необхідним є самоусвідомлення кожним 

студентом власної емоційно-вольової сфери, її особливостей і її переваг для 

успіху в подальшій професійній діяльності. 

На думку І. Зязюна, необхідно постійно наголошувати на закономірності 

зосередження в естетичному почутті, викликаному мистецьким твором, 

етичних нормах та всіх психологічних складниках духовності, завдяки чому 

сприйняття художнього твору, передусім «через почуття й переживання 

особистості дозволяє їй дійти до глибинних психологічних зрушень, очищення, 

катарсису, мотивованих ідеалів, життєвих цілей» (Зязюн, 1997, с. 83). Крім того, 

важливо, щоб студент отримував задоволення від самого процесу та 

безпосередньо результатів навчання, а також їх очікування. Мотиваційна сила 

стійкого інтересу дозволяє перебороти періоди пригніченості та розчарування, 

що супроводжують будь-який творчий процес у його кінцевій стадії 

(А. Маслоу). Як відомо, з інтересу виростає нахил, який виступає передумовою 

розвитку здібностей, що оптимізують виконавську та педагогічну діяльність 
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майбутнього фахівця-виконавця (поява оригінальності, спонтанності творчого 

самовираження, дивергентності музичного мислення, цілепокладання). 

Для педагога – це також любов до педагогічної професії, бажання 

актуалізувати художньо-творчий досвід. Згідно з позицією Г. Падалки щодо 

системного поєднання означених різновидів мистецької діяльності підкреслимо 

їх роль у забезпеченні змістових орієнтирів навчання мистецтва завдяки 

різнобічному охопленню іманентних характеристик означеної діяльності. Поза 

пізнанням, оцінюванням і творенням мистецька діяльність не існує (Падалка, 

2008, с. 90). Орієнтація процесу навчання майбутніх фахівців з музичного 

мистецтва на усвідомлення ними власних можливостей, природних здібностей, 

здатності до адекватної оцінки власної мистецької діяльності забезпечить 

реалізацію особистісного потенціалу та самореалізації в музично-

просвітницькій роботі з вихованцями. Мистецька рефлексія вчителя музичного 

мистецтва є його здатністю до своєрідного музичного, особистісного та 

професійного самовираження, до реалізації музично-педагогічної діяльності, 

що має продуктивний, пошуково-творчий характер, гуманний духовний зміст і 

характерні ознаки творчого процесу, детермінованого внутрішньо-емоційним 

спонтанним саморухом до якісних змін (Рапацкая, 1994). 

Засобом сприйняття музики та її рефлексії є пізнання внутрішнього світу 

інших та самого себе. О. Рудницька підкреслила той факт, що розвиток 

особистісної та комунікативної рефлексії сприяє вдосконаленню особистісних 

характеристик людини, почуття міри й такту, здатності творити в ідеальній 

формі й осягати внутрішній світ, можливості розв’язувати внутрішньо-

особистісні конфлікти (Рудницька, 2001). Рефлексія є основою для 

усвідомлення й самотворчості, а її розвиток зумовлюється діалогічним 

процесом взаємодії з музикою – активним переживанням музичних образів, 

єдністю репродуктивних і творчих процесів оригінальної інтерпретації 

музичного твору та, зокрема, осмисленням своїх вражень і власної духовної 

сутності. Усе це передбачає існування деякого смислового фону тлумачення, 

засобів та інструментів розуміння, які відповідають історично певному арсеналу 
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теоретичних і практичних можливостей суб’єкта. Поза цим фоном ні розуміння, 

ні тлумачення й осмислення музичного мистецтва проходити не можуть. 

Науковці доводять (Браже, 1989; Зязюн, 1997; Левчук, 1991; Сучасний 

тлумачний словник української мови, 2008; Семенов, 1983), що рефлексія – 

це діяльність людини, яка спрямована на осмислення власних дій, своїх 

внутрішніх станів, відчуттів, переживань, аналізу цих станів і формулювання 

відповідних висновків. Для того, щоб людина могла зрозуміти себе, 

контролювати й регулювати свої дії, розвивати свій внутрішній світ, він 

повинен опанувати рефлексію. Рефлексія включає самоспостереження й 

самоаналіз (Рудницька, 2005, с. 170). Саме тому рефлексивно-усвідомлений 

компонент методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

до проведення музично-просвітницької роботи з учнями є 

системоутворюючим у процесі виконання практичної діяльності.  

Спонукання до рефлексії дає можливість співвідносити власні життєві 

позиції, світоглядні установки зі змістом художніх образів. На думку 

Г. Падалки, мистецька рефлексія є «усвідомленням власних психічних станів і 

процесів у зіставленні з переживаннями, відтвореними в художньому образі, 

роздумами людини над власним життям, заглибленням до власних почуттів у 

зв’язку зі змістом мистецького твору, зіставленням об’єктивного змісту 

художніх образів із результатами самоаналізу. Доцільно зазначити, що в 

процесі рефлексивного сприймання художніх образів мистецьких творів 

особливу роль відіграють особистісні цінності щодо художніх явищ. 

Формування ціннісних орієнтацій учнів, на наш погляд, відбувається в напрямі 

оволодіння способами досконалої аргументації естетичних суджень у процесі 

художньо-педагогічного аналізу музичних творів; накопичення досвіду 

виконавсько-просвітницької діяльності в контексті вивчення музичних смаків 

сучасної молоді й оволодіння способами педагогічного впливу на ці процеси. З 

цієї позиції важливою передумовою формування рефлексивно-усвідомленого 

компоненту методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

організації та проведення музично-просвітницької роботи з учнями є 
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організація творчого процесу на заняттях і залучення їх до активної співпраці. 

Творчий процес виступає створенням нових соціально значущих духовних 

цінностей, оскільки творчість необхідна для праці вчителя, педагогічного 

процесу, є умовою становлення майбутнього фахівця, його самопізнання, 

розвитку й розкриття як особистості. 

Рефлексивно-усвідомлений структурний компонент методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до організації та 

проведення музично-просвітницької роботи з учнями визначається дієвим 

емоційним станом готовності до музичного пізнання та музично-педагогічної 

діяльності в нестандартних ситуаціях. При цьому рефлексивне усвідомлення 

майбутнім учителем музичного мистецтва художньо-музичних образів 

впливає на формування життєвих позицій учнів, на їх здатність сприймати 

власні дії крізь призму змісту художніх творів. Крім того, актуалізація 

художнього досвіду вихованців сприяє формуванню їх оцінних суджень, 

спонукає до порівнянь тощо. Критерієм рефлексивно-усвідомленого 

структурного компоненту методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва визначено міру рефлексивного усвідомлення 

студентами художньо-музичних творів у виконавській діяльності. 

Творчо-діяльнісний компонент методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва передбачає виявлення студентами здатності до 

творчої діяльності, яка спрямована на здійснення мистецько-просвітницької 

роботи учнів. Цей структурний компонент акумулює функціонування всієї 

структури творчої спрямованості підготовки майбутнього фахівця з 

музичного мистецтва до музично-просвітницької діяльності зі школярами, 

скеровує мотиваційно-пізнавальний, когнітивно-направлений, 

комунікативно-емпатійний та рефлексивно-усвідомлений компоненти в 

напрямі формування означеного феномена.  

Визначення С. Гончаренком творчості як продуктивної людської 

діяльності, здатної породжувати якісно нові матеріальні й духовні цінності 

суспільного значення (Гончаренко, 2011, с. 451) дає можливість нам 
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розглядати творчість як «механізм розвитку», оскільки під час творчого 

процесу відбуваються якісні позитивні зміни в самій людині. У художньо-

музичній творчості провідну роль відіграє «синтез емоційної чутливості з 

мисленням, абстрактного з конкретним, логіки та інтуїції, творчої уяви, 

активності, здатності швидко реагувати та ухвалювати рішення.  

Творчість студентів на музичних заняттях пов’язана із самостійними 

діями, з уміннями оперувати відомими їм музично-слуховими знаннями й 

навичками, застосовувати їх у нових умовах, різноманітних видах мистецької 

діяльності» (Козир, Федоришин, 2012, с. 21). 

У дослідженнях Н. Ветлугіної, Н. Кічук, Г. Костюка, В. Моляко, 

С. Науменко, Л. Пономарьова, С. Сисоєвої, Б. Теплова особлива увага 

приділена вивченню проблеми розвитку творчих здібностей, неоднозначності 

в процесі творчого навчання та реалізації взаємозв’язку між процесуальним і 

особистісним. Адекватність переживання та осмислення мистецького твору 

неодмінно передбачає творчу роботу майбутнього фахівця, що спрямована на 

здійснення мистецько-просвітницької діяльності учнів. У результаті 

забезпечення інтегративної спрямованості музично-просвітницької 

діяльності стає можливим формування творчої особистості школярів, 

виявлення їх здатності до різних видів мистецької діяльності. 

Оскільки майбутня професійна діяльність студентів прямо й 

безпосередньо пов’язана з творенням і трансляцією духовних культурно-

мистецьких надбань людства в учнівське середовище, просвітницькі 

орієнтири фахової підготовки вчителів, формування їх здатності до творчого 

самовираження в педагогічній музично-просвітницькій діяльності 

здійснюється з урахуванням інтеграції різних видів мистецтв, що набуває 

суттєвого значення в умовах перебудови української школи. 

Зважаючи на той факт, що інтеграційні процеси зорієнтовані на значне 

підвищення творчого потенціалу майбутніх фахівців, Г. Падалка доводить, 

що в мистецькому навчанні ці тенденції знаходять педагогічну 

трансформацію в методиці, провідними засадами якої виступають: 
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- формування мотивації до творчості; 

- розвиток художньо-творчої уяви; 

- забезпечення взаємодії емоційних і раціональних факторів їх мистецької 

діяльності; 

- стимулювання інтуїції в процесі вирішення творчих завдань (Падалка, 

2008, с. 18). 

Визначаючи найвагомішу роль забезпечення творчої основи мистецької 

навчальної діяльності, Г. Падалка обґрунтовує її провідні елементи, а саме: 

розвиток логічного мислення, емоційну насиченість та інтуїтивне осягнення 

в передачі змісту художніх образів творів. Такий розгляд означеної проблеми 

забезпечує формування творчої особистості в контексті діяльнісної сфери, 

що сприяє створенню нових ціннісних результатів. Адже організація 

творчого освітнього процесу пов’язана з творчо-індивідуальним стилем 

діяльності вчителя.  

Художньо-творчий аспект фахової діяльності вчителя музичного 

мистецтва, як один із найголовніших, виокремлюють Л. Арчажникова 

(Арчажникова, 1984), Н. Андрійчук (Андрійчук, 2013), А. Козир (Козир, 

2012), Н. Красовська (Красовская, 1991), Л. Масол (Масол, 2006), О. Олексюк 

(Олексюк, 2004), В. Орлов (Орлов, 2012), Г. Падалка (Падалка, 2009)та ін., 

особливо підкреслюючи її творчо-креативне значення. Так, розвинені 

художньо-творчі вміння стають чинниками формування професійно 

значущих якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва, а саме; 

емпатії, артистизму, рефлексивності, креативності, творчої активності. 

Неадекватність типових прийомів педагогічної діяльності та різноманітність 

педагогічних ситуацій об’єктивно стимулюють учителя до творчості. 

Творчо-діяльнісний компонент методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва передбачає можливість актуалізації 

знаннєвого досвіду в галузі суміжних мистецтв, формування здатності до 

глибокого пізнання загальних законів художньої творчості, що має вплинути 

на вдосконалення мистецько-просвітницької діяльності майбутніх фахівців. 
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У зазначеному контексті проведення художніх паралелей між різними 

видами мистецтв відбувається в напрямі ефективного впливу на емоційну 

сферу студентів, розвитку їх художньо-образного мислення. Як доводить 

Г. Падалка, одним зі шляхів активізації вмінь художньо-творчої діяльності з 

точки зору інтеграційних процесів вважається розвиток здатності вихованців 

вибудовувати цілісний образ твору з опорою на мистецькі аналогії, 

сутнісною характеристикою проведення яких виступає єдність змістовного 

наповнення художніх образів (Падалка, 2008). Таким чином, орієнтація на 

образну спорідненість музичних, образотворчих, літературних, 

хореографічних та інших образів, на спорідненість стильових 

закономірностей їх створення сприяє збагаченню уявлень майбутніх фахівців 

з метою реалізації художньо-просвітницьких завдань у фаховій діяльності. 

Науковці доводять, що формування уявлень про мистецтво як галузь 

єдиної культури сприяє розвитку інтегрального стилю мислення майбутніх 

учителів музичного мистецтва з метою досягнення творчого результату в їх 

музично-просвітницькій роботі зі школярами. Зважаючи на основні ознаки 

інтегрального мислення студентів факультетів мистецтв педагогічних 

університетів, визначаються основні орієнтири розвитку вмінь реалізації 

інтегрованих процесів, а саме:  

- залучення майбутніх фахівців до проведення паралелей між 

музикою та іншими видами мистецтва;  

- оволодіння методами асоціювання та виокремлення образної 

специфіки в процесі мистецьких порівнянь; 

- усвідомлення художніх закономірностей розвитку образів; 

- спонукання до творчого використання художніх категорій. 

У нашому дослідження особливого значення набуває розуміння 

сутності педагогічної творчості через її вплив на розвиток учасників 

освітнього процесу. Сутність педагогічної творчості полягає у розв’язанні 

вчителем педагогічних задач, підпорядкованих загальній кінцевій меті 

формування творчої особистості учня, а в професійних навчальних 
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закладах – основ професійної майстерності, готовності до продуктивної праці 

(Кузьмина, 1993, с. 12). С. Сисоєва під педагогічною творчістю розуміє 

особистісно-розвивальну взаємодію суб’єктів навчально-виховного процесу, 

спрямовану на формування творчої особистості учня та підвищення рівня 

творчої педагогічної діяльності вчителя (Сисоєва, 1998, с. 32). 

Аналіз тенденцій розвитку мистецько-освітянських процесів показав, 

що перспективне застосування інтеграційних процесів у змісті музичного 

навчання формується у вигляді взаємозбагачення та синтезу різних видів 

мистецтва та їх окремих властивостей в одному жанрі.  

Визначаючи взаємозв’язок між творчими та інтеграційними підходами, 

слід підкреслити, що формування творчої особистості на основі інтеграції 

мистецтв повинна ґрунтуватися на синтезі методів і прийомів екстраполяції, 

створенні нових оригінальних продуктів творчості.  

Творчо-діяльнісна характеристика готовності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до якісного виконання педагогічної діяльності 

стосується, по суті, поняття «готовності до педагогічної творчості», зміст 

якого А. Маркова розуміє у вузькому значенні як готовність до новаторства, 

до пошуку та знаходження принципово нових завдань, засобів і прийомів 

діяльності, а у широкому розумінні –як здатність до відкриття вже відомого в 

науці та практичній діяльності поєднання методів, прийомів та умов їх 

використання, яка виникає внаслідок сформованості дивергентного мислення 

(Маркова, 1996, с. 57). Тобто, готовність майбутнього вчителя до 

педагогічної творчості визначається як готовність до діяльності, у результаті 

якої народжується щось якісно нове, що має риси неповторності, 

оригінальності й унікальності. 

Аналіз зазначених трактувань дає змогу стверджувати, що методична 

готовність майбутнього вчителя музичного мистецтва до педагогічної 

творчості є його потенційною здатністю до здійснення творчої педагогічної 

діяльності на основі практичних умінь і навичок її виконання. До такого 

практично-дієвого фонду належить постійний пошук оптимального 
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дидактичного, виховного й методичного спрямування. На переконання 

С. Сисоєвої, найважливішими з умінь є уміння забезпечувати креативну 

спрямованість кожного навчального предмета та виховного заходу на 

розвиток творчих можливостей учнів (Сисоєва, 1998, с. 80).  

Творчо-діяльнісний компонент методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва передбачає виявлення ними здатності до 

творчої діяльності, яка виражається в уміннях, у прикладних знаннях, що 

спрямовані на здійснення мистецько-просвітницької роботи з учнями.  

Доцільно підкреслити, що в майбутнього вчителя музичного мистецтва 

повинні бути не просто сформовані вміння організації та проведення 

мистецько-просвітницької діяльності, він повинен творчо самовиражатися в 

різних видах музичної роботи, й тим самим бути прикладом для наслідування 

учнями.  

Отже, творчо-діяльнісний компонент методичної підготовки 

реалізується як активна участь студентів у різних видах творчої діяльності 

(навчальної, позанавчальної, самостійної), у ході яких вирішуються й 

практично виконуються різноманітні проблемно-творчі завдання. Цей процес 

завжди починається із творчого ставлення до завдання, з генерування й 

реалізації його задуму. Саме це й детермінує стиль навчально-творчої 

діяльності студента мистецького факультету, який має збігатися з його 

інтересами до навчальної дисципліни (виду музичної чи педагогічної 

творчості) й характеризуватися творчою самостійністю. Вищеозначене є 

результатом практично-творчої здатності студента виконувати функції 

творчих видів майбутньої професії, яка спрямована на здійснення мистецько-

просвітницької діяльності учнів. Універсальними складовими цього процесу 

є здатності до самостійної генерації ідей, знаходження необхідної інформації 

та різних варіантів розв’язання творчого завдання, планування, 

комбінування, прогнозування й самоаналізу власної творчої діяльності, 

знаходження процесуальної новизни й оригінальності створюваного 

продукту.  
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Отже, творчо-діяльнісний компонент методичної підготовки вчителя 

музичного мистецтва щільно пов’язаний з розвитком пізнавальної активності 

майбутнього фахівця, його самостійності в художньо-творчій просвітницькій 

діяльності, що дозволяє ефективно використовувати наявні в його арсеналі 

знання, уміння й навички в непередбачених ситуаціях для вирішення складних 

педагогічних завдань та усвідомлення власного досвіду. Творча складова 

означеного структурного компоненту дозволяє вчителеві конструювати цікаві 

засоби взаємодії з учнями, відкривати нові для себе грані цього процесу, 

виховувати здатність до конструктивного вирішення нагальних питань. А це, у 

свою чергу, дозволяє вчителеві знаходити нові засоби поведінки, адаптуватися 

до змінних умов життя, оптимально використовувати власні внутрішні резерви. 

Критерієм творчо-діяльнісного компоненту методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва визначено ступінь їх інтегративної 

спрямованості до музично-просвітницької діяльності з учнями.  

Отже, всебічне вивчення означеного феномена дозволило нам розробити 

та обґрунтувати структуру методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до музично-просвітницької роботи зі школярами, що 

включила: мотиваційно-пізнавальний, когнітивно-направлений, комунікативно-

емпатійний, рефлексивно-усвідомлений, творчо-діяльнісний компоненти. 

 

3.2. Критеріально-рівнева визначеність методичної готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи  зі 

школярами 

 

Структурно-процесуальну цілісність методичної підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва на основі 

поліхудожньоцентричного підходу забезпечує взаємозв’язок інтегруючих 

компонентів, які розкривають якість цього напряму підготовки через критерії 

та показники сформованості означеного феномена. 
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Відповідно до мотиваційно-пізнавального, когнітивно-направленого, 

комунікативно-емпатійного, рефлексивно-усвідомленого та творчо-

діяльнісного компонентів було визначено критерії сформованості готовності 

до реалізації музично-просвітницької роботи в школі. 

Критерієм мотиваційно-пізнавального компоненту визначено ступінь 

умотивованості майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-

просвітницької діяльності зі школярами. Оцінка результатів аналізованого 

виду роботи педагога-студента супроводжується формуванням нового 

смисло-творчого мотиву й завершується постановкою нових цілей. Унаслідок 

ускладнення й удосконалення мотиваційної структури відбувається 

впорядкування, підкорення й перепрофілювання мотивів, що сприяє 

вдосконаленню особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва та 

зростанню його фахової майстерності. Інтеграція в процес здійснення 

музичного просвітництва елементів самонавчання й самоосвіти активізує 

інтерес не лише до досліджуваного виду діяльності, але й до професії 

вчителя музичного мистецтва загалом, а також до процесу її розвитку й 

поступового вдосконалення.  

Мотивування студентів до просвітницької роботи містить стимулюючі 

фактори, які дають поштовх активізації творчої діяльності, викликають 

заохочення, інтерес, захопленість музичним мистецтвом. У різних видах 

музичної творчої діяльності ключову роль відіграють ситуативні фактори 

(наприклад, вплив різних людей – викладачів-музикантів різних професій), 

попередній фаховий досвід, специфіка самої діяльності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва й відповідна йому поведінка в різних педагогічних 

ситуаціях (навчальних, концертних, сольного та колективного виконання 

музичних творів, практичної роботи з учнями тощо) (Лабунець, 2013). На 

думку В.Орлова (Орлов, 2003), міра актуальності та інтенсивності мотивації 

залежить від її ситуативних детермінант, тобто визначальної причинності, що 

зумовлює стимуляцію певних дій особистості. 
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Отже, критерій мотиваційно-пізнавального компоненту виявляється в 

показниках прояву пізнавального інтересу студентів до музично-

просвітницької роботи в школі та їх спрямованості на оволодіння 

поглиблення знань і вмінь, які забезпечують успішність музично-

просвітницької діяльності зі школярами. 

Когнітивно-направлений компонент методичної готовності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації музично-

просвітницької діяльності з учнями включає, насамперед, музично-

педагогічну грамотність, теоретико-методологічні знання базових термінів 

музичної педагогіки, знання концепцій і підходів музично-естетичного 

виховання учнівської молоді, знання форм і методів позашкільної діяльності 

зі школярами. Компетентність учителя музичного мистецтва є актуальною 

здатністю підготовленого фахівця продуктивно виконувати професійні 

завдання, реалізувати фахові обов’язки, що є сукупністю наявних елементів 

досвіду, застосовувати набуті раніше знання, уміння і навички при реалізації 

окремих функцій, пов’язаних з циклом виконання професійної діяльності. 

Важливою складовою методичної готовності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до організації музично-просвітницької роботи зі 

школярами є успішна організація позашкільної роботи, що включає 

володіння знаннями:  

- теоретичних і методичних основ процесу організації позашкільної 

діяльності (навчання, виховання, всебічний розвиток учнівської молоді); 

- теоретичних і практичних основ проєктування просвітницької 

діяльності; 

- об’єктів і технології дидактичного проєктування (теоретичного та 

практичного навчання учнівської молоді);  

- організації системи позакласної діяльності учнів; 

- успішного вирішення навчально-педагогічних і виховних ситуацій; 

- індивідуальної педагогічної спрямованості музично-естетичного 

розвитку кожного учня.  
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Отже, критерій когнітивно-напрвленого компоненту підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва виявляється в показниках 

обізнаності про умови, методи, форми, засоби та прийоми музично-

просвітницької роботи зі школярами, а також оволодіння засобами та 

методами просвітницької роботи вчителя музичного мистецтва в школі. 

Критерієм комунікативно-емпатійного компонента є ступінь здатності 

студентів до організації творчої взаємодії з учнями, міра здатності до 

співпереживання та емпатії, яка позитивно позначається на ефективності 

взаємодії зі школярами в процесі підготовки та проведення музично-

просвітницьких заходів, а також ступінь розвитку їх комунікативних та 

організаційних здатностей, що позитивно позначаються на вмінні 

організувати творчий колектив і створювати умови для продуктивної 

взаємодії та спілкування зі школярами. Розглянемо окремі показники 

комунікативно-емпатійного критерію.  

У наукових дослідженнях (Абдуллин, 1990; Волкова, 2006; Гузій, 2007; 

Зязюн, 1997; Падалка, 2008) надзвичайної гостроти набуває проблема 

формування педагогічної емпатії. Емпатія є здатністю індивіда емоційно 

відзиватися на переживання інших людей, розуміти їхні думки й почуття без 

активного втручання, з метою надання дійової допомоги (Современный 

словарь иностранных слов, 1994). Отже, емпатія виступає як особлива 

здатність до співпереживання, до відчування стану іншої людини. Емпатійне 

спілкування припускає окреме звертання до іншого для перевірки своїх 

вражень й уважне вслуховування в зміст отриманої інформації.  

На думку Н. Гузій, педагогічна емпатія є здатністю вчителя емоційно 

відгукнутися на дитячі почуття й переживання, розподіляти інтереси, ставати 

на місце учнів шляхом емоційної ідентифікації у формі співпереживання 

(Гузій, 2007). У цьому процесі важливим є пошук контактів, відгук на запити 

у такому пошуку інших, прояв інтересу до інших людей, спокійне ставлення 

до переживань і проблем інших особистостей. 
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Емпатія – це здатність «поглянути на речі очима стороннього, яка з віком 

згасає, вірогідність цього пов’язується з розвитком стереотипів. У той самий час 

творча особистість, що постійно розвивається, зберігає високий рівень 

емпатійності протягом усього життя» (Рудницька, 2005, с. 133). Для будь-якого 

прояву емпатії необхідним є вияв комунікативних особливостей вчителя, що 

розвиваються в освітньому процесі. Неадекватність типових прийомів музично-

педагогічної діяльності різноманітним педагогічним ситуаціям об’єктивно 

стимулює вчителя до проявів емпатійності.  

М. Обозов (Обозов, 1978) під емпатією розглядає здатність до 

розуміння стану іншої людини без зміни власного емоційного стану, 

розуміння обʼєкта та його стану, але й емоційного співпереживання та 

співчуття. В. В. Бойко (Бойко, 1996) вважає, що емпатія передбачає 

підсвідому обробку інформації про партнера без участі логіки, але на основі 

несвідомих співставлень з минулим досвідом. 

Ж. Маценко (Маценко, 2006), та В. О. Лабунською (Лабунская, 2001, 

с. 166–170) розглянуто емпатію як емоційну реакцію на сигнали, що передають 

емоційний досвід іншого, як опосередковану емоційну відповідь на 

переживання іншого, зв’язану з віддзеркаленням його внутрішніх станів (думок, 

почуттів та ін.), здатність розпізнавати емоційні стани іншого, здатність до 

адекватної інтерпретації виразної поведінки іншого, соціальний інсайт, 

розуміння й оцінка відмінності людей один від одного; як допомагаюча, 

альтруїстична поведінка у відповідь на переживання іншого, як сприяння йому, 

як форма раціонально-емоційно-інтуїтивного віддзеркалення іншої людини, 

сукупність емоційних і пізнавальних процесів, специфіка яких визначена 

цінностями й мотиваційними установками особистості. 

На думку О. Бодальова (Бодалев, 1970), емпатія уможливлює якість 

пізнання людини людиною, підвищює рівень соціальної перцепції та 

соморегуляції поведінки. Основна функція емпатії полягає у швидкому 

отриманні враження про людину, не витрачаючи при цьому багато часу на те, 

щоб дізнатися, ким є партнер за спілкуванням. Емпатія слугує ефективним 
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засобом передбачення поведінки людини, тобто пояснення її мотивів і думок 

(Бодалев, 1970). 

На думку Л. Журавльової (Журавльова, 2007), емпатія як системне 

утворення водночас є структурним елементом метасистеми «Людина – Світ», 

яка складається з мезасистем «суб’єкт – суб’єкт», «суб’єкт – об’єкт», 

«суб’єкт – природа». Емпатійність у таких системах проявляється у вигляді 

ставлень і стосунків. 

В. Лабунська (Лабунская, 2001, с. 177) розлядає функції емпатії в 

контексті комунікативної та інтерактивної сторін спілкування. Так, функція 

емпатії в контексті комунікативної сторони спілкування полягає в наданні 

особливого, заснованого на вчуванні, способу отримання, обробки й 

перевірки достовірності інформації. В інтерактивній стороні спілкування 

емпатія виступає як регулювальник взаємодії за допомогою оцінки та 

прогнозу найбільш адекватних способів поведінки відповідно до емоційного 

стану учасників. Емпатія також несе функцію коригування вибраних 

способів взаємодії на основі емпатійного зворотного зв’язку.  

Характеристику високоемпатійної особистості можна синтезувати у 

вигляді експериментальних даних зафіксованих різними вченими, які 

наводить Є. Ільїн (Ильин, 2001, с. 368–370). Так, для них характерні: 

м’якість, доброзичливість, товариськість, емоційність, високий інтелект, 

найменшою мірою схильні приписувати людям провину за несприятливі 

події та не вимагають особливих покарань за їх провину, тобто проявляють 

поблажливість, проявляють себе як поленезалежні. У свою чергу для 

низькоемпатійних характерними рисами є замкненість і недоброзичливість.  

Окрім емпатії, комунікативно-емпатійний компонент складає критерій 

організаторських здібностей. За Л. Уманським організаторські здібності 

включають:   

- організаторське чуття, представлені психологічною кмітливістю, 

практичним психологічним розумом, психологічним тактом; 
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-  здатність до емоційно-вольового впливу, представленою 

соціальною енергійністю, вимогливістю, критичністю; 

- схильність до організації діяльності, представлену здатністю до 

самостійної організаторської діяльності, виконанням функції організатора й 

відповідальністю за роботу інших людей у важких і несприятливих умовах; 

- потребою здійснювати організаторську діяльність і постійну 

готовність братися за неї, отримання позитивних емоцій від її здійснення 

(Уманский, 2001). 

На думку А. Поденка, організаторські здібності можуть бути представлені 

такими рівнями: найнижчий рівень розвитку організаторських здібностей 

характеризується сформованістю окремих здатностей, що забезпечують 

успішність у здійсненні типових управлінських ситуацій, середньою 

ефективністю, недостатньою успішністю в роботі в більш складних умовах, 

реагуванням негативними переживаннями в ситуаціях перешкод і ускладнень, 

активізації захисних механізмів за тривалої дії перешкод, розвитком 

психосоматичних захворювань. Наступний рівень розвитку організаторських 

здібностей відрізняється розвитком певних здібностей і компенсаторних 

механізмів, які нівелюють негативні ефекти в ординарних ситуаціях, проявом 

індивідуального стилю управління, наявністю типових ситуацій, ефективність 

вирішення яких організатором недостатня; на цьому рівні організатор уникає 

постановки нових завдань і надає перевагу тим, які він може розв’язувати 

продуктивно, він характеризується неготовністю до ефективного виконання 

роботи в нових, більш складних умовах діяльності, оскільки не здатний 

відслідковувати виникнення принципово нових ситуацій, йому характерні 

негативні емоційні переживання, відчуття втоми, незадоволеності в роботі в 

особливих умовах. На третьому рівні сформованості організаторських 

здібностей забезпечуються ефективний їх подальший розвиток саме в 

особливих умовах, наявна достатньо висока ефективність організаторської 

діяльності в різних типах особливих умов, багатопланове бачення 

організаторської ситуації, що супроводжується успішним вирішенням 
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організаторських задач в умовах ризику, невизначеності, суперечливості ознак 

ситуації та в конфліктних ситуаціях. За умови активізації саморегуляції, 

організатор буде успішним у складних умовах, які виникають у результаті 

перевантаження й несприятливих факторів. Найвищий рівень розвитку 

організаторських здібностей відрізняється такими провідними їх компонентами, 

які забезпечують оптимальне розв’язання організаторських завдань будь-якого 

типу, а саме: саморегуляція, поліконтекстність розуміння ситуації, відсутність 

суперечливості розвитку окремих організаторських якостей (Поденко, 2007). 

Отже, критерій комунікативно-емпатійного компоненту підготовки 

вчителів до музично-просвітницької роботи в школі виявляється в прояві 

емпатії та комунікативних здатностей у творчій взаємодії з учнями, а також у 

сформованості організаторських здібностей як сукупності здатності до 

самостійної організації діяльності учнівського колективу, умінні планувати, 

моделювати, прогнозувати результати сумісної зі школярами творчої 

музично-просвітницької роботи.   

Критерієм рефлексивно-усвідомленого компоненту методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва визначено міру 

рефлексивного усвідомлення студентами художньо-музичних творів у 

виконавській діяльності. Цей критерій оцінюється мірою розвитку 

рефлексивності особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва.  

В. Лабунець здатність майбутніх учителів музики до рефлексивно-

смислового оцінювання результатів власної творчої діяльності, а також вміння 

аналізувати й розмірковувати з цього приводу розглядає в контексті концепції 

диспозиційної регуляції поведінки особистості, що співвідносяться з 

конкретними проблемними ситуаціями. У таких ситуаціях, що виникають 

кожен день та розв’язуються через усвідомлення своєї позиції та організації 

окремих дій, проявляється рефлексивність педагога. Такі ситуації пов’язані з 

формуванням способів педагогічної взаємодії з учнями у сфері художньо-

музичної діяльності, мають довготривалий характер і передбачають подолання 
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стереотипів особистісного досвіду шляхом їх переосмислення, саме тому вони 

вимагають високого рівня рефлексивних здатностей (Лабунець, 2015). 

Рефлексія протягом усього мистецького навчання є засобом 

формування особистісних якостей майбутнього вчителя музичного 

мистецтва. Розвиток здатності сприймати власні дії, життєві враження, 

вчинки через призму художнього змісту музичного твору є сильним 

педагогічним засобом формування світогляду вчителя музичного мистецтва. 

Оволодіння педагогічною рефлексією дозволяє співвідносити переживання 

особистісного «Я» з мистецькими оцінками художньо-музичного твору, 

вміннями проводити глибокий аналіз музичних творів (Лабунець, 2013).         

Загалом рефлексивність розглядається як найважливіша людська 

властивість, що забезпечує процеси самовдосконалення та самоактуалізації 

особистості (Доцевич, Хомуленко, 2014). О. Ноженкіною (Ноженкина, 2009) 

рефлексивність визначено як особистісну якість, що полягає у схильності 

обмірковувати те, що відбувається в житті, свої дії, вчинки інших людей, 

високу осмисленість життя, яка передбачає цілеспрямованість, наявність 

цілей, часової перспективи, задоволеність життям тощо. О. Огурцов визначає 

рефлексивність як одну з найбільш істотних особливостей людської 

свідомості, без якої неможливе її функціонування (Огурцов, 2001). 

В. Азаровим рефлексивність визначається як когнітивний стиль, 

представлений групою особистісних і когнітивних якостей, до переліку 

останніх автором віднесено аналітичність сприйняття, перевагу символічного 

операційного мислення, незалежність від перцептивного матеріалу у 

створенні стратегій рішення перцептивних і когнітивних задач, 

структурованість у переживанні зовнішнього світу (Азаров, 1982). J. Bruer 

визначає рефлексивність як здатність мислення про мислення, здатність до 

моніторингу й контролю розумових дій (Bruer, 1993). 

Найбільш емпірично плідний підхід до розуміння рефлексивності 

запропонований А. Карповим, у якому вона визначається як психічна 

властивість, що погоджується з рефлексією в цілому. Разом із рефлексією як 
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процесом рефлексування, як психічним станом, рефлексивність утворюють 

конструкт рефлексії. При цьому інтрапсихічна спрямованість рефлексивності 

виступає здатністю до самосприйняття змісту власної психіки та його 

аналізу, інтеропсихічна – є здатністю до розуміння психіки інших 

людей (Карпов, 2003; 2004). 

Д. Леонтьєвим (Семенов, 1983) розроблено диференційний підхід до 

розуміння рефлексивності, в якій автор визначає такі її форми: 

1) інтроспекція (самокопання), що пов’язана із зосередженістю на власному 

стані, власних переживаннях; 2) системна рефлексія, яка пов’язана із 

самодистанціюванням і поглядом на себе збоку, охоплює одночасно полюс 

суб’єкта та полюс об’єкта; 3) квазірефлексія, спрямована на об’єкт, що не має 

відношення до актуальної життєвої ситуації та пов’язана з відривом від 

актуальної ситуації буття у світі.  

За З. Мірошник педагогічна рефлексивність учителя передбачає 

інтелектуальну рефлексивність, рефлексивність під час ухвалення 

педагогічних рішень, рефлексивність у складних педагогічних ситуаціях, 

емоційну рефлексивність, які в сукупності відбивають загальний показник 

педагогічної рефлексивності (Мірошник, 2011). І. Ульянічем зазначено, що 

педагогічна рефлексія вчителя виступає як рефлексивна компетентність у 

педагогічній діяльності (Шацкая, 1975).  

На думку Т. Хомуленко і Т. Доцевич, педагогічна рефлексивність є 

ключовим регулятивним компонентом метакогнітивної компетентності 

суб’єкта педагогічної діяльності у вищій школі. Вона розкривається через 

позитивні зв’язки з компонентами метакогнітивної компетентності, пов’язана з 

рольовою компетентністю, що дозволяє викладачеві користуватися широким 

репертуаром професійних і соціальних ролей, із системною рефлексією, яка 

дозволяє викладачеві об’єктивно оцінювати власні переваги й недоліки як 

професіонала, та із загальною рефлексивністю, що передбачає здатність до 

ситуативної, ретроспективної та перспективної рефлексії в педагогічній 

діяльності (Доцевич, Хомуленко, 2014).  
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Отже, критерій підготовки до музично-просвітницької роботи зі 

школярами за рефлексивно-усвідомлюваним компонентом є оволодіння 

навичками саморегуляції власних станів у процесі підготовки студентів до 

музично-просвітницької роботи, а також готовність фахівця до емоційно-

почуттєвого осмислення творів музичного мистецтва, формування 

рефлексивності як якості, що забезпечує саморегуляцію та усвідомлення 

процесу й результату просвітницької роботи зі школярами. 

Критерієм творчо-діяльнісного компоненту методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва визначено міру розвитку їх 

естетичних здібностей, виражених у здатностях до синестезії, чуття форми 

та сприйняття емоційної виразності художнього твору, рівень абнотивності 

як особистісної властивості вчителя, що обумовлює його спроможність 

виокремити талановитих творчо обдарованих учнів і забезпечити ефективну 

творчу взаємодію з учнівським колективом, а також міру розвитку 

креативності студента, яка забезпечує когнітивну готовність до здійснення 

музично-просвітницької діяльності, що передбачає творчий підхід до 

організації заходів музичного просвітництва, варіабельність змісту 

просвітницької роботи, оригінальність і швидкість педагогічних рішень, 

гнучкість у виборі форм і методів роботи зі школярами, опір замиканню в 

процесі оновлення репертуару заходів просвітництва.  

Критерій творчо-діяльнісного компонента інструментально-

виконавської підготовки студента передбачає наявність артистизму, 

виявлення творчого натхнення, естетичну спрямованість майбутнього 

вчителя музичної освіти. У процесі залучення дітей до музичного мистецтва, 

у них ефективно розвивається уява, фантазія, емоційна чутливість, художня 

проникливість, креативність, тобто новоутворення шкільного віку. 

Специфіка музично-просвітницької роботи полягає в потребі інтересу до 

цього виду мистецтва, активної роботи мислення та уяви, що призводить до 

бажання самостійно проявити себе у творчій діяльності. Як було зазначено 

В. Сухомлинським: «Без музики важко переконати дитину, яка вступає у світ, 
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в тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою 

емоційної, естетичної, моральної культури. Музика є одним із найтонших 

засобів спрямування дітей на добро, красу, людяність» (Сухомлинський, 

1977, с. 105), що конкретизує нагальне завдання музично-просвітницької 

роботи зі школярами.  

Міра розвитку абнотивності як здатності до творчої сумісної діяльності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва свідчить про розвиток його 

професійної компетентності та креативності, особистісне зростання, та, як 

наслідок, їх конкурентоспроможність на сучасному ринку праці (Кашапов, 

2006). Високий рівень абнотивності є здатністю вчителя до адекватного 

сприйняття, осмислення й розуміння креативного студента чи учня, виділення 

обдарованого учня й надання йому необхідної психолого-педагогічної 

підтримки в процесі актуалізації та реалізації його творчого потенціалу 

(Каузова, 2004). Висока абнотивність пов’язана з креативністю майбутнього 

вчителя музичної освіти, вмотивованість на творчу взаємодію, рефлексивно-

перцептивні здібності, які включають здатність до вивчення особистості учня, 

емпатію, здатність проникнути в індивідуальну своєрідність студента, здатність 

у зв’язку з цим проаналізувати, оцінити, краще зрозуміти себе в процесі 

педагогічної взаємодії зі студентами (Кашапов, 2006). 

Креативність також виступає показником сформованості творчо-

діяльнісного критерію підготовки до музично-просвітницької роботи в школі 

та є здатністю людини породжувати незвичайні ідеї, знаходити оригінальні 

рішення. Креативність є творчою спрямованістю, яка властива всім, але під 

впливом середовища може втрачати або актуалізувати свою позицію. 

Зокрема в дослідженнях О. Торшилової (Торшилова, Морозова, 2001, с. 73–

74) показано, що креативність властива кожній дитині, реалізується за 

наявності певних здібностей у певній діяльності. Показниками 

сформованості креативності виступають такі якості, як: наявність 

інтелектуальної творчої ініціативи, широта категоризації, швидкість, 

гнучкість і оригінальність мислення, здатність бачити унікальні якості 



234 
 

об’єкта, комплексність і синтетичність сприйняття, спонтанність сприйняття, 

тенденція віддавати перевагу невизначеним, асиметричним, складним 

об’єктам (Торшилова, Морозова, 2001, с. 73–75).  

О. Торшилова у своєму дослідженні естетичних здібностей виділила 

відчуття форми як інтегральної естетичної здібності, яка включає в себе 

вміння сприймати, відсторонювати й надавати значення формі (за допомогою 

емпатії та уяви). Поряд із чуттям форми, до структури естетичних здібностей 

автором визначено здатність до синестезії та емоційність естетичного 

сприйняття, тобто емоційної чуйності (емпатії) до об’єктів сприйняття 

(Торшилова, Морозова, 2001).  

В. Найчук у структурі естетичних здібностей включає міру розвитку 

моторики, пластичної та мімічної виразності, міру розвитку формотворчих 

рухів, здібностей до створення естетичних образів, здатності до 

абстрагування, інтерпретації та моделювання різних форм об’єктів, 

перцептивного образного мислення на формотворення, здатності до 

образного та продуктивного формотворення, здатності до полімодального 

(синестетичного) сприйняття й формування реалізації даної здібності в 

процесі естетичної діяльності (Найчук, 2013).  

Таким чином, критерій творчо-діяльнісного компоненту підготовки до 

творчої просвітницької роботи зі школярами майбутніх учителів музичного 

мистецтва виявляється в показниках уміння адекватно оцінювати та розуміти 

креативного учня, надавати йому необхідну психолого-педагогічну 

підтримку в процесі актуалізації та реалізації його творчого потенціалу, 

вміння швидко й адекватно створювати нові, оригінальні творчі продукти, 

пов’язані з організацією музично-просвітницьких заходів, прояву естетичних 

здібностей як здатності до чуття форми, синестезії та емоційності в оцінці 

творів мистецтва. 

Компоненти, критерії та показники методичної готовності студентів до 

музично-просвітницької роботи зі школярами діяльності в процесі 

інструментально-виконавської підготовки зображено в таблиці 3.1.  
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Відповідно до розробленої компонентної структури, критеріїв і 

показників методичної підготовки майбутніх учителів музики до 

просвітницької роботи в школі на основі поліхудожньоцентричного підходу 

визначено рівневу характеристику виявлення означеного феномена в процесі 

фахової підготовки студентів.  

Таблиця 3.1 

Компоненти, критерії та показники методичної підготовки до 

просвітницької роботи зі школярами майбутнього вчителя музичного 

мистецтва 

Компо-

ненти 

Критерії  Показники 

М
о
ти

в
ац

ій
н

о
-

п
із

н
ав

ал
ь
н

и
й

 Міра вмотивованості на 

музично-просвітницьку 

роботу 

- прояв пізнавального інтересу студентів до 

музично-просвітницької роботи в школі; 

- спрямованість на оволодіння поглиблення знань і 

вмінь, які забезпечують успішність музично-

просвітницької діяльності зі школярами 

К
о
гн

іт
и

в
н

о
-

н
ап

р
ав

л
ен

и
й

 Міра обізнаності та 

інструментальної 

озброєності в методах і 

формах музичної 

просвіти 

- обізнаність про умови, методи, форми, 

засоби та прийоми музично-просвітницької роботи 

зі школярами; 

- оволодіння засобами та методами 

просвітницької роботи вчителя музичного 

мистецтва в школі 
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Ступніь розвитку й 

характер емпатії, рівень 

розвитку 

комунікативних і 

організаторських 

здатностей 

- прояв емпатії та комунікативних здатностей у 

творчій взаємодії з учнями; 

- сформованість організаторських здібностей як 

сукупності здатності до самостійної організації 

діяльності учнівського колективу; 

- уміння планувати, моделювати, прогнозувати 

результати сумісної зі школярами творчої музично-

просвітницької роботи 
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 Ступінь розвитку і 

характер 

рефлексивності 

- оволодіння навичками саморегуляції власних 

станів у процесі підготовки студентів до музично-

просвітницької роботи; 

- готовність фахівця до емоційно-почуттєвого 

осмислення творів музичного мистецтва; 

- формування рефлексивності як якості, що 

забезпечує саморегуляцію та усвідомлення процесу 

й результату просвітницької роботи зі школярами 
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Міра розвитку 

абнотивності, 

креативності та 

естетичних здібностей 

- - уміння створювати творчу атмосферу сумісної 

діяльності зі школярами; 

- - уміння адекватно оцінювати й розуміти  

креативного учня, надавати йому необхідну 

психолого-педагогічну підтримку в процесі 

актуалізації та реалізації його творчого потенціалу; 

- уміння швидко й адекватно створювати нові, 

оригінальні творчі продукти, пов’язані з 

організацією музично-просвітницьких заходів; 

- прояв естетичних здібностей як здатності до 

чуття форми, синестезії та емоційності в оцінці 

творів мистецтва 

 

Високий рівень передбачає яскраво виражену потребу в музично-

просвітницькій роботі, інтерес до творчого музичного просвітництва. 

Студентам, які належать до даного рівня, притаманна висока обізнаність і 

спрямованість на оволодіннями формами, методами, засобами та прийомами 

музично-просвітницької роботи, висока педагогічна рефлексивність, здатність 

до системної продуктивної рефлексії власної діяльності. Високий рівень 

готовності до реалізації музично-просвітницької роботи зі школярами полягає в 

розвинених організаторських здібностях як умінні успішно вирішувати 

організаторські задачі в умовах ризику, невизначеності, суперечливості ознак 

ситуації та в конфліктних ситуаціях, розв’язувати організаторські завдання 

будь-якого типу й рівня складності. Майбутній учитель музичного мистецтва з 

високим рівнем підготовки до здійснення просвітницької роботи в школі 

виявляє високий рівень емпатії та комунікативних здібностей, що проявляються 

в безпосередній взаємодії з учнівським колективом, уміє виявляти творчо 

обдарованих дітей і встановлювати з ними спільну творчу діяльність. На цьому 

рівні відбувається засвоєння культурних цінностей, актуалізація естетичних 

потреб, формуються естетичні здібності. Високий рівень готовності до 

музично-просвітницької діяльності передбачає високу креативність як здатність 

розв’язувати творчі завдання, які стосуються організації музично-

просвітницьких заходів.   

Середній рівень характеризується усвідомленістю спонукальних 

мотивів і пізнавальних інтересів до музичного просвітництва, стійкістю та 
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вибірковістю мотивації до реалізації музично-просвітницької роботи, дещо 

обмеженим колом професійних інтересів і неоднаковим ставленням до різних 

форм і методів просвітницької діяльності. До цього рівня готовності до 

музично-просвітницької роботи належить помірний рівень рефлексивності як 

схильність до самокопання, зниження якості системної рефлексії. 

Організаторські здібності відрізняються розвитком певних здібностей і 

компенсаторних механізмів, які нівелюють негативні ефекти у стандартних 

педагогічних ситуаціях, проявом ригідності у вирішенні стандартних 

завдань, уникненням ситуацій постановки нових завдань, недостатньою 

готовністю до ефективного виконання роботи в нових, більш складних 

умовах діяльності, труднощами в складних ситуаціях спілкування та 

взаємодії з учнями, негативними емоційними переживаннями, відчуттям 

втоми, незадоволеності в роботі в особливих умовах та спілкуванні з учнями 

й колегами. Крім того, середній рівень готовності до музично-просвітницької 

роботи передбачає помірний розвиток естетичних здібностей, що 

виявляється в неточності та зниженій адекватності естетичного чуття форми, 

відсутності синестезії, недостатній емоційності в процесі сприйняття творів 

мистецтва. Зниження креативності в майбутніх учителів музичного 

мистецтва із середнім рівнем готовності до музично-просвітницької роботи 

передбачає недостатній рівень здатності до створення оригінальних творчих 

продуктів, меншу творчу продуктивність, низький опір замикання. Майбутні 

вчителі із середнім рівнем підготовки до музично-просвітницької роботи зі 

школярами характеризуються недостатнім рівнем абнотивності як наявністю 

труднощів у творчій взаємодії з обдарованими школярами.    

Низький рівень методичної готовності до музично-просвітницької 

роботи зі школярами характеризується малоусвідомленою мотивацією чи 

зовнішньою мотивацією до професійної діяльності, елементарною 

теоретичною підготовкою, низькою обізнаністю в методах і формах 

просвітницької діяльності зі школярами, низьким рівнем володіння методами 

роботи з дітьми в галузі музичного просвітництва, майже повною 
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відсутністю творчої активності в процесі оволодіння інструментально-

виконавськими дисциплінами. Низький рівень методичної готовності до 

музично-просвітницької роботи зі школярами характеризується найнижчим 

рівнем розвитку організаторських здібностей, сформованістю окремих 

здатностей, що забезпечують успішність у здійсненні типових управлінських 

ситуацій, середньою ефективністю, недостатньою успішністю в роботі в 

більш складних умовах, реагуванням негативними переживаннями в 

ситуаціях перешкод і ускладнень, активізацією захисних механізмів за 

тривалої дії перешкод, розвитком психосоматичних захворювань. Цей рівень 

готовності передбачає низьку емпатичність і недостатній рівень 

комунікативних здібностей, егоїстичною спрямованістю у спілкуванні, 

інтроспективною рефлексивністю, схильністю до «самокопання» на тлі 

неспроможності адекватно усвідомлювати власні переваги й недоліки в 

процесі здійснення музично-просвітницької роботи зі школярами. Крім того, 

низький рівень готовності до музично-просвітницької роботи передбачає 

недостатній рівень розвитку естетичних здібностей, зниженні рівня 

креативності в майбутніх учителів музичного мистецтва як неспроможності 

створення оригінальних творчих продуктів, ригідність, меншу творчу 

продуктивність, низький опір замикання. Майбутні вчителі музичного 

мистецтва з низьким рівнем підготовки до музично-просвітницької роботи зі 

школярами мають низьку абнотивність як переживання труднощів у творчій 

взаємодії з обдарованими школярами.     

 

3.3. Педагогічні умови модернізації методичної підготовки  

майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої музично-

просвітницької роботи зі школярами 

 

Розробка педагогічних умов запровадження методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької 

роботи зі школярами є необхідною умовою побудови моделі означеного 
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процесу. Із цією метою нами розроблено й упроваджено в практичну 

діяльність такі педагогічні умови: 

— створення культуроосвітнього середовища в музично-просвітницькій 

взаємодії з учнями; 

— забезпечення тьюторського супроводу організації музично-

просвітницької роботи майбутніх учителів музичного мистецтва зі 

школярами; 

— активізація комунікативно-рефлексивного функціонування роботи учнів у 

проведенні музично-просвітницьких заходів; 

— досягнення діалогових засад у процесі творчої взаємодії в позанавчальній 

просвітницькій роботі; 

— актуалізації творчої мотивації студентів до самостійного наукового 

пізнання, активної професійної позиції, здатності до постійного фахового 

розвитку;  

— інтеграції різновидів діяльності студентів, спрямованих до досягнення 

мети;  

— стимуляції інноваційного навчання інтерактивними засобами;  

— спонукання майбутніх учителів музичного мистецтва  до творчого 

самовираження в музично-просвітницькій діяльності. 

Доречно підкреслити, що в педагогічній науці існують різноманітні 

підходи у визначенні змісту поняття «педагогічні умови». Науковці 

(Андреев, 1975; Андрейко, 2012; Волкова, 2006; Кузьмина, Реан, 1993; 

Падалка, 2008) визначають педагогічні умови, як сукупність об’єктивних 

можливостей, змісту, форм, методів, педагогічних прийомів і матеріально-

просторового середовища, які спрямовані на розв’язання дослідницьких 

завдань. Під педагогічними умовами виступають також і обставини, від яких 

залежить, і на основі яких відбувається, цілісний продуктивний педагогічний 

процес професійної підготовки фахівців, що опосередковується їх 

активністю. Означений феномен можна трактувати і як створення певного 
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педагогічного середовища за умови відповідної його характеристикиі, що 

необхідно для перебігу ефективного педагогічного процесу. 

Ураховуючи специфіку методичної підготовки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до організації просвітницької діяльності з учнями 

найбільш прийнятним вважаємо виокремлення педагогічних умов, розробку 

форм педагогічної діяльності, під час застосування відповідних методів і 

педагогічних прийомів у процесі підготовки студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів, розглядаючи їх, як створення певного 

середовища (за відповідної педагогічної характеристики).  

Отже, педагогічною умовою, що забезпечує найбільш ефективне 

протікання процесу методичної підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до організації просвітницької діяльності є створення 

культуроосвітнього середовища в музично-просвітницькій взаємодії з учнями. 

Суттєвою ознакою цієї педагогічної умови є формування готовності 

студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів до культурної 

комунікації з учнями, що дозволяє створити сприятливий морально-

психологічний клімат, для якого характерні відкритість, доброзичливість, 

взаємна довіра всіх учасників цього процесу, тобто творчої педагогічної 

взаємодії.  

Слід зазначити, що педагогічна взаємодія передбачає особистісний 

контакт учителя з учнями, наслідком якого є «взаємні зміни їхньої поведінки, 

діяльності, відносин, установок. Педагогічна взаємодія може проявлятись у 

вигляді співробітництва, коли успіхи одних учасників спільної діяльності 

стимулюють або гальмують більш продуктивну й цілеспрямовану діяльність 

інших її учасників» (Голобородько, Петренко, 2003, с. 68). Гуманістично-

орієнтований педагогічний процес може бути лише процесом творчої 

педагогічної взаємодії вчителя музичного мистецтва з учнями, де учасники 

цього процесу виступають як «паритетні, рівноправні, в міру своїх знань і 

можливостей, партнери» (Голобородько, Петренко, 2003, с. 69). Взаємодія, як 

спільна діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва й учнів 



241 
 

розглядаються в працях О. Білої, І. Гапійчук, О. Коваль, Т. Кононенко, 

Е. Печерської та ін. Основною складовою забезпечення педагогічної умови 

створення вчителем музичного мистецтва культуроосвітнього середовища в 

музично-просвітницькій взаємодії з учнями є уміння вчителя створювати 

проблемні ситуації, що сприяють організації процесу творчої взаємодії з 

учнями, адже вони з інтересом переглядають варіанти всіх можливих шляхів 

вирішення поставленого завдання, конструюють нові шляхи його вирішення, 

тим самим залучаючи їх до активної творчої діяльності. 

Тому вплив культуроосвітнього середовища на організацію творчої 

взаємодії між учасниками мистецького процесу в музично-просвітницькій 

діяльності є незаперечним. При цьому культуроосвітній процес, як модель 

соціокультурного простору, сприяє становленню особистості майбутнього 

вчителя музичного мистецтва в організації культуроосвітньої комунікації. 

Створення культурологічного середовища сприяє тому, що: учителі 

музичного мистецтва виступають як носії музично-педагогічної творчості, в 

результаті чого в учнів формується готовність до активного сприйняття 

інформації про особливості культурного світу; учні, як активні співучасники 

проведення музично-просвітницьких заходів, у подальшому стають 

самостійними учасниками творчо-виховного процесу; майбутні вчителі 

музичного мистецтва виступають творцями індивідуального культурного 

розвитку учнів. 

Педагогічна умова створення культуроосвітнього середовища в 

музично-просвітницькій взаємодії з учнями полягає у створенні можливостей 

для реалізації творчого потенціалу кожного учня, що несе в собі суттєвий 

вплив на результативність навчально-виховного характеру взаємовідносин 

між учасниками музично-просвітницької роботи.  

Ефективно організована музично-просвітницька діяльність охоплює 

взаємодію різних культур, цінностей, усвідомлення яких призводить до 

збагачення духовного світу учнівської молоді. Музично-просвітницька 

діяльність включає взаємопов’язану сукупність навчальної та дозвіллєвої 
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діяльності суб’єктів освітнього простору, покликану сформувати їх 

культуроосвітнє мислення, актуалізувати власні ціннісні орієнтації, 

реалізувати творчий потенціал і забезпечувати збагачення культурних 

чинників професійно-навчального функціонування. 

Відкритість як невід’ємна складова створення культуроосвітнього 

середовища в музично-просвітницькій взаємодії з учнями включає вміння 

бути самим собою, неприховано виявляти співрозмовникові власну позицію, 

думку. Важливим її аспектом є проникливість у іншу, відмінну від власної, 

думку, уміння поставитися до своєї позиції як до однієї з можливих. Саме це 

сприяє розвиткові оригінального, творчого в пошуку нових способів 

музично-просвітницької діяльності, вмінню висувати гіпотези, формулювати 

нагальні завдання й успішно їх вирішувати. Адже саме діалог є способом 

творення взаємності, що дає можливість розширити спілкування з 

оточуючим культурним середовищем, зіставляти себе з іншими, отримувати 

об’єктивну оцінку власної діяльності.  

Діалогічна взаємодія в культуроосвітньому середовищі передбачає не 

лише згоду й порозуміння, а також, дружню творчу співпрацю, чесне 

змагання. Імпатійні стосунки між учасниками освітнього процесу 

забезпечують формування здатності кожного учасника сприймати позицію, 

думки, ідеї іншого як об’єктивно існуючу реальність, дозволяють 

відмовитися від почуття зверхності й переваги над іншими учасниками в 

процесі музично-просвітницької діяльності. З цієї позиції готовність 

студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів до культурної 

комунікації з учнями вимагає від них: набуття музично-педагогічних знань, 

умінь і навичок, необхідних для самостійного творчого розв’язання 

поставлених завдань, що виступають на перший план за своєю значущістю 

згідно із сучасними вимогами; потребу й уміння напрацьовувати нові знання 

й уміння для вдосконалення музично-просвітницької діяльності; прагнення 

до самореалізації та самопрезентації в професійній діяльності, до втілення в 

практику педагогічних намірів музично-просвітницького ґатунку. 
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Особливу роль у цьому процесі відіграє толерантність учителя музичного 

мистецтва, яка полягає в готовності суб’єкта до усвідомлених особистісних дій, 

спрямованих на побудову відносин з учнями на конструктивній основі, на 

досягненні гуманістичних відносин, які можуть мати інший світогляд, різні 

ціннісні орієнтації, стереотипи поведінки. З цього приводу С. Гончаренко 

зазначає, що толерантність слід розуміти як «партнерство у спілкуванні, як 

суб’єкт-суб’єктну взаємодію; як формування культури діалогу; як формування 

установок толерантної свідомості; як здатність індивіда без заперечення 

протидії сприймати чужі думки, стиль життя, характер поведінки та інші 

особливості, що в сумі складає основу відмови від агресії» (Гончаренко, 2011, 

с. 461). Толерантність у сучасному розумінні означає діяльне допущення 

існування другого, іншого, при цьому не викликаючи можливості впливати на 

нього певним чином. Становлення толерантних стосунків є сприйнятним саме в 

культуроосвітньому середовищі, що має забезпечити стабільність і стійкість 

умов навчання й виховання учнів та уможливить застосування технологій 

культурно-соціальної регуляції. 

Педагогічна умова створення культуроосвітнього середовища в 

музично-просвітницькій взаємодії з учнями дозволяє виокремити саме ті 

завдання методичної підготовки студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів до музично-просвітницької роботи зі школярами, 

які необхідно буде вирішувати в майбутній професійній діяльності. 

Виступаючи як важлива умова, елементи якої використовуються суб’єктами 

освітнього процесу для засвоєння та трансляції гуманістичних цінностей, які 

здатні забезпечити формування основ нового культуротворчого та 

професійно-педагогічного мислення суб’єктів освітнього простору закладу 

вищої освіти музично-педагогічного спрямування. 

Отже, педагогічна умова створення культуроосвітнього середовища в 

музично-просвітницькій взаємодії вчителя музичного мистецтва з учнями 

виступає основним фактором їх культурної комунікації, що виконує низку 

функцій, а саме: залучення учасників діалогічної взаємодії до досягнень 
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вітчизняної та світової культур; трансляція фахових досягнень із майбутньою 

перспективою їх широкого використання в професійній діяльності; 

особистісне осягнення внутрішньої структури культурологічних норм, з 

ціллю нововведення позитивних педагогічно-виховних просвітницьких 

зрушень і донесення їх до учнів; активізація творчої взаємодії вчителя 

музичного мистецтва з учнями в умовах упровадження культуроосвітнього 

середовища; актуалізація ціннісних орієнтирів, стандартів поведінки, що 

формується в процесі навчальної діалогової взаємодії.  

Важливою педагогічною умовою методичної підготовки майбутніх 

вчителів музичного мистецтва до музично-просвітницької роботи зі школярами є 

забезпечення тьюторського супроводу організації цього виду діяльності, який 

дозволяє створювати функціональний комфорт у проведенні просвітницьких 

заходів. Функціональний комфорт (за Л. Чайновою), розглядається як 

оптимальний функціональний стан особистості, за якого досягнута відповідність 

певних засобів і умов роботи функціональним можливостям суб’єктів освітнього 

процесу. Для досягнення студентами факультету мистецтв стану 

функціонального комфорту необхідно створювати найсприятливіші умови для їх 

методичної підготовки до музично-просвітницьких заходів.  

Основною метою впровадження педагогічної умови забезпечення 

тьюторського супроводу організації музично-просвітницької роботи вчителів 

музичного мистецтва з учнями є: перехід адаптивно-навчального супроводу 

студента факультету мистецтв у самосупровід; введення майбутнього 

вчителя музичного мистецтва до режиму активного саморозвитку; підтримка 

та стимуляція творчих просвітницьких задумів майбутніх учителів музичного 

мистецтва; формування впевненості майбутнього вчителя музичного 

мистецтва у власних навчально-виховних можливостях; озброєння майбутніх 

учителів музичного мистецтва інструментарієм для здійснення фахової 

музично-просвітницької діяльності.  

На особливе значення тьюторства, як додаткової до основної форми 

навчальної роботи студентів (поняття «тьютор» (англ. «tutor», від лат. «tuеor» – 
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спостерігаю, піклуюсь) наголошують учені: В. Андрєєв (Андреев, 2000), 

В. Загвязінський (Загвязинский, 2006), І. Зязюн (Зязюн, 1997), М. Князян 

(Князян, 2006), Л. Кондрашова (Кондрашова, 2005), Г. Падалка (Падалка, 2005), 

Е. Телегіна (Телегина, 1979) та ін. У своїх дослідженнях учені розглядають 

вчителя-тьютора, як особистість, яка є неповторним і унікальним за своєю 

природою фахівцем, який свою майстерність, артистизм, талант, відданість ідеї 

спрямовує на вирішення поставлених педагогічних завдань і виявляє власну 

технологічну культуру. Це вбирає гуманістичну спрямованість педагогічної 

діяльності тьютора, що сприяє переходу від операційного до технологічного 

етапу цієї роботи (Р. Беркс, О. Бодальов, С. Гончаренко, Н. Кузьміна, 

А. Маркова, Л. Мітіна, К. Роджерс та ін.).  

Доречно зазначити, що становлення технологічної культури тьютора 

передбачає вироблення ним стилю спілкування з учнями, в основі якого 

лежить довіра, обмін думками, пошук спільних рішень, урахування 

обопільних позицій. Стрижнем діяльності тьютора слід визначити 

педагогічний такт, що проявляється в його вмінні належним чином 

використовувати в педагогічній роботі відомості про психо-фізіологічні 

особливості учнів, їх природні здібності та здатності для успішного 

здійснення організації процесу музично-просвітницької діяльності з учнями.  

Педагогічні дії тьютора спрямовані на побудову взаємних стосунків на 

основі співробітництва, взаємної довіри, взаєморозуміння, адже ці 

взаємовідносини ґрунтуються на діалогічній взаємодії, що передбачає повагу 

до партнера, цілковитого прийняття його нагальних потреб.  

Тьютор впливаючи на ефективність співробітництва між учнями в 

процесі навчальної музично-просвітницької роботи сам стає співучасником 

цієї діяльності, одночасно керуючись дискусіями опосередковано, що 

спонукає до утвердження спільної думки. На думку Дж. Мак Грегора, що при 

цьому відбувається заміна відповідальності вчителя за виклад основного 

матеріалу, на відповідальність за організацію співробітницького активного 

навчання учнів (Mac Gregor, 1990, с. 21).  
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Педагогічна умова забезпечення тьюторського супроводу організації 

музично-просвітницької діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва 

з учнями сприяє виробленню емоційної стійкості майбутніх учителів 

музичного мистецтва їх естетичному співпереживанню. Це визначається 

вченими (Абдуллин, 1990; Аушева, 1990; Гуз, 2007; Гузій, 2007; Зайцева, 

2000; Масол, 2006; Падалка, 2008; Фромм, 1992) як здатність учителя 

музичного мистецтва зберегти оптимальну результативність педагогічної 

діяльності незважаючи на певні емоційні фактори. У цьому процесі 

важливим є врахування вчителем музичного мистецтва психологічних 

вікових особливостей школярів, що сприяє розумінню причини виявлення 

деякими учнями негативних емоцій, або вчинків що націлено на дисгармонію 

процесу музично-просвітницької діяльності.  

Таке емпатійне розуміння передбачає спокійний характер реагування 

вчителя музичного мистецтва на певні обставини педагогічного процесу. При 

цьому слід підкреслити, що самооцінка вчителя музичного мистецтва щодо 

зовнішнього вигляду, доцільність застосування ним наочності, оцінка рівня 

власних музичних здібностей, організаційних умінь тощо, також впливає на 

його емоційну стійкість. Вироблення вміння майбутнього вчителя музичного 

мистецтва професійно сприймати різноманітні педагогічні ситуації 

негативного характеру, спрямовувати увагу школярів на творчий процес 

музично-просвітницької роботи ґрунтується на адекватному здійсненні 

самоаналізу.  

Третя педагогічна умова – активізація комунікативно-рефлексивного 

функціонування роботи учнів у проведенні музично-просвітницьких заходів – 

є важливою умовою методичного забезпечення підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької діяльності з 

учнями. Активізація комунікативно-рефлексивної роботи учнів у процесі 

музично-просвітницької діяльності створює атмосферу напруженої розумової 

діяльності, у процесі якої часто утворюються спонтанні передчуття 

наближення до розв’язання проблемних ситуацій. 
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Отримані узагальнені й конкретні знання, що засвоєні переважно за 

допомогою активних засобів навчання, вносять у свідомість учителя й учнів 

не лише об’єктивну інформацію, але й оцінки різноманітних аспектів 

педагогічної комунікації, що призводить до певної перебудови 

індивідуальної системи професійно-педагогічних цінностей. 

У процесі активізації комунікативно-рефлексивної роботи учнів у 

музично-просвітницькій діяльності фахові вміння об’єктивуються та 

проявляються на практиці у вигляді установок і ціннісних орієнтацій. 

Рефлексивні вміння, які виробляються в майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі музично-просвітницької роботи з учнями, забезпечують 

усвідомлення загальних цінностей фахової діяльності та дають студентам 

можливість глибше зрозуміти мотиви, смисли, цінності, що лежать в її 

основі. Тому розширення арсеналу комунікативних і рефлексивних умінь 

призводить до трансформації мотиваційної та ціннісної сфери особистості 

вчителя музичного мистецтва.  

Доречно підкреслити, що активізація комунікативно-рефлексивного 

педагогічного осмислення освітнього процесу майбутніх учителів музичного 

мистецтва в умовах сучасності набуває особливого значення. Адже під час 

музично-просвітницьких заходів створюються особливо сприятливі умови 

для залучення учнів до рефлексивного осягнення себе й навколишнього 

світу, оскільки мистецька діяльність привносить у процес рефлексії важливу, 

емоційну складову, яка її поглиблює та інтенсифікує. 

На вагоме значення рефлексії в музичній педагогіці наголошує 

О. Рудницька, яка визначає її як здатність людини до самопізнання, вміння 

аналізувати власні дії, вчинки, мотиви й зіставляти їх із суспільно значущими 

цінностями, а також із діями та вчинками інших людей. Учена вбачає 

сутність рефлексивної діяльності в «контексті спілкування з мистецтвом як 

усвідомлення суб’єктом свого ставлення до художнього твору, творення 

самого себе під його впливом, як досвід пізнання власних емоційних реакцій 

на отриману художню інформацію, осмислення власних естетичних 



248 
 

вражень», розуміння означених позицій і точок зору інших людей 

(Рудницька, 1998, с. 211). 

Тип рефлексивної свідомості в музичній творчості генерує особливу 

систему музичного висловлення, оскільки рефлексія є внутрішньою мовою 

людини про світ і себе, структурованою в художньому світі музики й 

зафіксованою у відповідній системі музичних знаків. Рефлексія забезпечує 

ефективну комунікацію, оскільки взаємодія людини зі світом відбувається як 

через зовнішні зв’язки, так і через процеси пізнання, спрямовані на власний 

внутрішній світ, через «внутрішню мову». Внутрішній діалог схожий на 

міжособистісну комунікацію, але здійснюється рефлексивно. Педагогічна 

умова активізації комунікативно-рефлексивного функціонування роботи 

учнів у проведенні музично-просвітницьких заходів значно впливає на 

процес методичного забезпечення підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до музично-просвітницької роботи зі школярами. Впровадження 

цієї важливої умови сприяє: заохоченню учнів – учасників музично-

просвітницьких заходів до концертних виступів (відчуття радості від 

спілкування з глядачами, приємне хвилювання й подолання сценічного 

хвилювання, шляхом переключення з власних відчуттів на завдання – 

якісного виступу, збереженню творчого самопочуття, донесення до слухача 

створеного художнього образу виконуваного твору); залученню учнів до 

дискусій із приводу інтерпретування мистецьких творів, до обговорення та 

взаємооцінювання їх виконання в процесі репетиційної діяльності; 

спонуканню учнів до самоаналізу власного виконання (інтонаційна чіткість, 

художньо-образна виразність (здійснення аналізу після перегляду виконання 

у записі); самоаналізу власного емоційного стану (відчуття позитивних змін) 

по завершенню репетиційної роботи в гурті (відчуття задоволення, 

впевненості у своїх силах); створенню ситуацій духовно-творчого 

заглиблення в художній образ виконуваного твору (акт перетворення 

дійсності у власному баченні проблематики виконуваного твору).  
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Необхідною умовою підготовки майбутніх учителів музичного 

мисетцтва до творчої музично-просвітницької роботи зі школярами є 

досягнення діалогових засад у процесі творчої взаємодії з учнівським 

колективом. Специфіка реалізації такої умови полягає в тому, що методична 

підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до просвітницької 

роботи в школі має забезпечувати виховання творчої особистості, яка може 

опанувати професійну майстерність, зокрема адекватно втілювати творчі 

задуми та ідеї в процесі творчої взаємодії (Козир, 2012, с. 215).  

Під поняттям «взаємодія» найчастіше розуміється вплив суб’єктів спільної 

діяльності один на одного, тобто взаємну діяльність (гру, спілкування, 

навчання, працю, що можуть здійснюватись у формах конкуренції чи 

кооперації). У взаємодії учасники власним зовнішнім виглядом та поведінкою 

чинять вплив на наміри, стан та почуття один одного, саме тому категорія 

«взаємодія» є однією з ключових у гуманістичній освітній парадигмі та 

розглядається як спілкування рівноправних учасників цього процесу 

(О. Бодальов (Бодалев, 1982), І. Зязюн (Зязюн, 2000), А. Мудрик (Мудрик, 

2000), К. Платонов (Платонов, 1972), В. Трофімов (Трофимов, 2001) та ін.). 

Продуктивність творчої взаємодії вчителя музичного мистецтва з учнями 

забезпечується зв’язком процесів рефлексії, емпатії та ідентифікації у 

спілкуванні, де остання розглядається як самоототожнення особистості за 

певним колективом (Тюмасева, Богданов, Щербак, 2004, с. 76).  

На думку В. Лабунця, найбільш рельєфно вміння організувати творчу 

взаємодію з учнями проявляється у способах знаходження спільної мови з 

ними, досягати повного взаємного порозуміння. Оскільки комунікативна 

діяльність учителя пов’язана з невпинним творчим пошуком і спрямована на 

роботу в постійно змінному освітньому середовищі, вона має бути гнучкою, 

мобільною, передбачати вміння встановлювати контакти з учнями, у чому 

великого значення набуває загальний рівень його культури, психолого-

педагогічна підготовка та ерудиція вчителя музичного мистецтва (Лабунець, 

2015). 
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В. Лабунець зазначає, що взаємодія в музично-естетичному вихованні 

учнів є посередником між музикою та учнями, механізмом, через який стає 

можливим розв’язання особистісних, навчальних та комунікативних проблем 

школярів. Створення сприятливого психологічного клімату в процесі 

педагогічної взаємодії вчителя зі школярами, сприяє розв’язанню складних 

ситуацій, які виникають у вирішенні завдань, пов’язаних із психічним 

розвитком, корекцією поведінки учнів. Організована педагогічна взаємодія 

вчителя зі школярами сприяє їх морально-етичному та інтелектуальному 

розвитку, творчій самореалізації (Лабунець, 2015). 

Важливою умовою методичної підготовки майбутніх учителів музики до 

музично-просвітницької роботи зі школярами є актуалізація їх творчої 

мотивації, що виявляється в активізація професійної позиції навчання, 

здатності до постійного фахового розвитку, самостійного наукового 

пізнання. Актуалізація творчої мотивації майбутніх музикантів-педагогів у 

процесі навчально-професійної діяльності на основі особистісно 

зорієнтовного навчання виявляє новий зміст її складових, з урахуванням 

категорій мети, змісту освіти, методів навчання, що включаються до складу 

методичної підготовки вчителя музичного мистецтва до просвітницької 

роботи в школі. 

Загалом мотивація як спрямованість на оволодіння фаховою діяльністю 

та є життєтворчою тенденцією мистецької освіти, яка передбачає розвиток 

глибокого сталого інтересу до музично-педагогічної діяльності, до 

мистецтва, до педагогічної роботи з дітьми, до музично-просвітницької 

діяльності зі школярами, прагнення впроваджувати художні цінності в 

середовище зростаючого покоління тощо. Так, на думку А. Реана 

оптимальний мотиваційний комплекс педагога є проявом високої 

внутрішньої та зовнішньої позитивної мотивації, а це зумовлює активність 

учителя, вмотивовану самим змістом педагогічної діяльності, прагненням 

досягти позитивних результатів (Обозов, 1978, с. 235).  
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Як зазначає В. Лабунець, в умовах сучасної педагогічної парадигми 

підсилюється інтерес до мотивації як процесу внутрішньо обумовленого, 

який істотно залежить від зовнішніх факторів діяльності. Мотивація є 

системою стимулів, які зумовлюють поведінку. Як процес мотивація 

зумовлює діяльність, яка набуває особистісного смислу, що створює сталий 

інтерес до неї та перетворює мету діяльності на внутрішні потреби 

особистості. Мотивація спонукає майбутнього вчителя музичного мистецтва 

до постійного поповнення знань, розширення арсеналу професійних умінь і 

навичок, тому вона є особливо важливою в процесі підготовки майбутнього 

вчителя музичного мистецтва, адже їй передує ще складна навчальна 

підготовка (музична школа, коледж тощо). Спрямованість мотиваційної 

сфери на ті чи інші види діяльності виникає у зв’язку з індивідуальними 

особливостями, завдяки яким особистість може повніше відтворити 

специфічний зміст діяльності (Лабунець, 2015).  

На думку В. Клименка, творчий потенціал та механізм творчості 

існують у кожній психічно та фізично здоровій людині – стани механізму 

творчості спонтанно замінюють одне одного: потенційний стан змінюється 

на діючий, активний. Для того, щоб творчий потенціал перетворився на 

діючий творчий механізм людина має привести свої механізми творчості до 

стану гармонії, пропорційно розвинути мислення, почуття, уяву, 

психомоторику та енергопотенціал (Кічук, 1993; Клименко, 2006). 

На думку А.Большакової, засобами розвитку та прояву творчого 

потенціалу є творчі здібності людини. Здатність людини до життєтворчості, її 

життєва компетентність конкретизується в певних життєтворчих здібностях. 

У загальному сенсі здатність до життєтворчості проявляється в можливості 

так упорядковувати умови власного життя та свої власні можливості, щоб 

вони сприяли особистісному розвитку та досягненню важливих життєвих 

цілей (Большакова, 2011). «Здатність до життєтворчості слід визначати як 

інтегративну, духовну здатність суб’єкта перетворювати та розширювати 

свій життєвий світ, змінювати та організовувати свою систему відносин у 
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процесі розвитку індивідуальності... По мірі розвитку здатності до 

життєтворчості людина все більшою мірою стає суб’єктом у системі 

ставлень – до зовнішнього світу, до діяльності, до інших людей та до себе» 

(Большакова, 2011, с. 283). 

Проблема актуалізації мотивації є особливо життєтворчою в музичній 

педагогіці, адже її значення в професійному музичному навчанні 

визначається тим, що реалізація творчого підходу до самостійної діяльності 

музиканта-педагога стає ключовою для творчого зростання його особистості. 

Схильність до мотивування пробуджується у зв’язку з такими 

індивідуальними здібностями студента, завдяки яким особистість може 

повніше та глибше віддзеркалити специфічний зміст інноваційної діяльності, 

чим і визначається її життєтворчість (Лабунець, 2013). 

Домінантною умовою методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами є інтеграція 

різновидів діяльності студентів, спрямована на досягнення навчальної мети, 

забезпечення освітнього процесу сучасними технічними засобами (відіо і 

аудіо апаратурою, Інтернет та іншими медіа технологіями), навчально-

методичною літературою даного напряму. 

Реалізація даної педагогічної умови в напрямі фахової підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва із здійснення просвітницької 

роботи передбачає сумісні скоординовані зусилля викладача та студентів, 

вимагає не лише узгодженості, але й синхронності в педагогічних діях. 

Така умова реалізується через взаємодію різнопрофільних мистецьких 

дисциплін і забезпечує формування професіоналізму за принципом 

взаємозв’язку та взаємодоповнення, що сприяє усуненню 

міждисциплінарної відокремленості в процесі оптимальної підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до музично-просвітницької 

роботи зі школярами.  

Інтеграція різновидів мистецької діяльності майбутніх учителів 

висуває на перший план концепцію формування творчої особистості 
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вчителя, адже високий рівень фазової підготовки досягається за умови 

спрямованості на творчу діяльність майбутнього фахівця, у разі 

достатньої сформованості сталої потреби в самовдосконаленні, у процесі 

виховання ціннісного відношення до педагогічної діяльності, за умови 

розвитку здібностей особистості до саморегулювання, самоорганізації та 

самоконтролю. Особливістю впровадження такої умови є реалізація 

творчості в усіх елементах професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

учителів музичного мисетцтва та опора на оригінальність кожної 

особистості, що передбачає кардинальний розвиток її свідомості та 

можливостей стосовно майбутньої професійної діяльності (Маркова, 

1996, с. 111).  

Істотною характеристикою такої педагогічної умови є індивідуалізація 

професійно-педагогічної підготовки, що покликана вивести особистість 

майбутнього фахівця на новий якісний рівень розвитку шляхом 

особистісного присвоєння професійних знань, умінь і навичок, ціннісних 

орієнтацій та досвіду творчої діяльності, через розвиток нових професійних 

утворень у структурі свідомості майбутнього фахівця. Реалізація даної умови 

базується на принципах наочності, культуровідповідності та варіабельності 

музично-посвітницької роботи. Опір на ці принципи створює теоретичну 

передумову для структурування специфічної діяльності учнівського 

колективу.  

Інтеграція різновидів діяльності передбачає впровадження 

інтегрованого підходу в процес музично-просвітницької роботи. На думку 

О. Рудницької, яка обґрунтувала необхідність використання інтеграції 

мистецтв у педагогічному процесі (Рудницька, 2001), будь-який вид 

мистецтва, використаний окремо, не може повністю забезпечити вирішення 

освітніх завдань, тому лише інтеграція мистецтв, створена на основі їх 

спільної взаємодії, може сприяти гармонійному розвитку особистості, 

розкривати цілісну художню картину світу і в такий спосіб впливати на 

формування світогляду людини. Автор зазначає, що «вивчення окремого 
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мистецтва має відбуватись у комплексі суміжних естетичних, 

мистецтвознавчих, культурологічних знань, які є необхідними для 

формування уявлень про його функціонування в загальній художній культурі 

суспільства» (Рудницька, 2005, с. 152).  

Через реалізацію умови стимуляції інноваційного навчання 

інтерактивними засобами, що передбачає впровадження в педагогічній 

практиці форм, методів і засобів мистецьких інновацій, новаторства та 

самоосвіти, створення нових оригінальних методів навчання музики, 

виникає потреба в пошуках активно-дієвих форм фахової підготовки 

майбутніх учителів музики до музично-просвітницької роботи зі 

школярами.   

Педагогічна умова зі створення інтегрованої музичної діяльності 

передбачає актуалізацію таких практичних активно-дієвих навчальних 

ситуацій, у яких студенти потрапляють у творчий процес, якому їх думка 

на тривалий час входить у стан підвищеного напруження. У стані 

напруженої розумової діяльності в студента часто утворюється спонтанне 

передчуття наближення розв’язання проблемного завдання, що викликає 

позитивне стимулювання думки емоційною сферою, створює підґрунтя 

для формування здібностей до активної пошукової роботи, які є 

необхідними для уведення інновацій у музично-просвітницькій роботі 

(Лабунець, 2013).   

Обізнаність педагога, представлена узагальненими й конкретними 

знаннями, набутими через активно-дієві засоби, містить не тільки 

об’єктивну інформацію, але й оцінки різноманітних аспектів педагогічного 

спілкування (у вигляді еталонів, ідеалів, зразків поведінки), що обумовлює 

перебудову його професійно-педагогічних цінностей. Група професійних 

умінь об’єктивує, проявляє на практиці установки та ціннісні орієнтації, 

група рефлексивних умінь забезпечує усвідомлення фахової діяльності, дає 

можливість відрефлексувати та корегувати професійні мотиви, смисли, 

цінності. Отже, розширення діапазону комунікативних і рефлексивних 
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умінь уможливлює трансформацію мотиваційно-ціннісної сфери 

особистості вчителя. Рефлексивний розвиток особистісного потенціалу 

педагога сприяє наповненню особистісним смислом опанованих 

теоретичних знань і вмінь (Козир, 2008, с. 217).  

Обов’язковою педагогічною умовою методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до творчої просвітницької роботи є 

спонукання їх до творчого самовираження в інноваційній інструментально-

виконавській діяльності. Виходячи з того, що найважливішим фактором 

розвитку творчості студентів у навчально-професійній діяльності є 

обов’язкове заохочування будь-яких творчих знахідок і відкриттів, 

оригінальних думок, самостійних відкриттів, цікавих ідей, пропозицій. Сенс 

цього заохочення в тому, щоб викликати в майбутніх учителів музики 

позитивні емоційні стани (Лабунець, 2013).  

У процесі творчої професійної діяльності розкривається креативність 

педагога, відбувається реалізація та розвиток творчих здібностей, саме за 

таких умов виникає необхідність підготовки вчителя «до усвідомлення рівня 

власної творчої професійної педагогічної діяльності, формування в нього 

потреби аналізувати власний педагогічний досвід і впроваджувати 

педагогічний досвід інших з урахуванням своєї творчої індивідуальності» 

(Сисоєва, 1998, с. 97).  

Творчість так само, як інші види діяльності, передбачає достатній 

рівень розвитку основних музичних здібностей, при цьому виховне 

значення творчості оцінюється достатньо високо. Творчість є важливою 

умовою та засобом для своєрідного бачення світу, формування творчого 

світогляду. Музика найбільше з усіх видів мистецтва сприяє формуванню 

творчих здібностей, оскільки в музичній творчості провідну роль відіграє 

синтез емоційної чутливості з мисленням, абстрактного з конкретним, 

логіки та інтуїції, творчої уяви, активності, здатності швидко реагувати та 

приймати рішення. Творчість студентів на музичних заняттях  пов’язана із 

самостійними діями, з уміннями оперувати відомими їм музично-
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слуховими уявленнями, застосовувати їх у нових умовах, різноманітних 

видах музичної діяльності (Лабунець, 2015). 

Упровадження вищеназваних педагогічних умов забезпечує 

взаємозв’язок і послідовність проведення поетапної методичної підготовки 

майбутніх учителів музики до проведення просвітницької роботи зі 

школярами.  

З метою залучення більшої кількості студентів-музикантів до творчої 

музично-просвітницької роботи зі школярами необхідно дотримуватись: 

естетизації та культуровідповідності навчального середовища; етичних, 

толерантних стосунків у різних формах навчального спілкування; створення 

комфортних психолого-педагогічних умов для сумісної творчої роботи; 

здійснювати пошук нестандартного розв’язання навчальних завдань та 

оригінальних ситуацій; інноваційних підходів до організації просвітницької 

роботи в школі; виховання майбутніх педагогів-музикантів, здатних 

працювати на перспективу; дотримання чіткої координації та взаємодії всіх 

складових методичної підготовки майбутніх учителів музики до 

просвітницької роботи в школі. 

Ефективність обґрунтування та реалізації визначених педагогічних 

умов залежить від чіткості представлення кінцевої мети та результату, 

який повинен бути досягнутий з урахуванням того, що на певних етапах 

музично-просвітницького процесу педагогічні умови можуть виступати як 

результат, досягнутий у процесі їх реалізації, а успішність функціонування 

такої підготовки можлива лише за певного комплексу необхідних і 

достатніх умов практично придатних для впровадження й використання за 

відповідної контрольованості означеного процесу. Розроблені нами 

педагогічні умови (створення культуроосвітнього середовища в музично-

просвітницькій взаємодії з учнями; забезпечення тьюторського супроводу 

організації музично-просвітницької діяльності майбутніх учителів 

музичного мистецтва; активізація комунікативно-рефлексивного 

функціонування роботи учнів у проведенні музично-просвітницьких 
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заходів; досягнення діалогових засад у взаємодії; актуалізації творчої 

взаємодії; стимуляції інноваційного навчання інтерактивними засобами; 

спонукання до творчого самовираження; інтеграція різновидів діяльності) 

є сукупністю взаємопов’язаних заходів, необхідних для створення 

цілеспрямованого методичного забезпечення підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької роботи зі 

школярами. 

 

3.4. Модель системи методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами 

 

Модель методичної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до просвітницької роботи зі школярами охопила: постановку мети, 

відбір наукових підходів, функції мистецької освіти, компонентну структуру 

означеного феномена, принципи, ефективні методи навчально-

просвітницької роботи, педагогічні умови, етапи впровадження авторської 

методики, моніторинг навчально-просвітницьких здобутків студентів. 

У створенні системи методичної підготовки вчителя музичного 

мистецтва до реалізації просвітницької роботи зі школярами ми виходили з 

аналізу основних функцій музичного просвітництва:  

- світоглядно-пізнавальної функція, що спрямована на формування 

гуманістичного світогляду майбутніх учителів музики, сприяє стимулюванню 

творчого мислення студентів, розширенню їх художньо-асоціативного досвіду, 

що дозволяє швидше адаптуватися до мінливих обставин життя в сучасному 

суспільстві, розширити індивідуальний репертуар стратегій самовдосконалення 

як суб’єкта музичного мистецтва, оволодіти знаннями з теорії музичного 

мистецтва, оволодіти культурною світовою спадщиною, транслювати 

культурно-духовні цінності школярам, формувати в них пізнавальний інтерес 

до навчального матеріалу й позакласної роботи;  
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- аксіологічної функції, яка спрямована на становлення ціннісних засад 

творчого розв’язання студентами смисложиттєвих проблем, вироблення 

критеріїв оцінки соціокультурних явищ, що спрямовуються на проєктування 

музично-просвітницької діяльності з трансляції соціально значущих 

мистецьких цінностей до внутрішнього світу школярів; 

- праксеологічної функції, яка забезпечує оволодіння основними 

історичними формами й методами мистецької діяльності людства, орієнтацію 

в її основних параметрах, технологіях проєктування музично-просвітницької 

та культурно-масової роботи, що спрямоване на формування досвіду 

педагогічної практики мистецької роботи в закладах освіти; 

- креативної функції, яка проявляється в розвитку творчо-пошукової 

спрямованості особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва, 

сприяє пошуку нових, нестандартних рішень, що забезпечують вихід за 

межі наявного досвіду, творчу самореалізацію в музично-педагогічній 

взаємодії; 

- естетичної функції, яка спрямована на формування естетичних та 

духовних здібностей дітей у процесі мистецького навчання.  

Науковими підходами до методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва визначено: системний (І. Зязюн, М. Каган, А. Козир, 

В. Орлов), аксіологічний (О. Асмолов, Л. Блінов, А. Деркач, А. Козир, 

Д. Леонтьєв, О. Олексюк, В. Федоришин), особистісно-праксеологічний 

(М. Акімова, І. Бех, О. Єременко, І. Зязюн, В. Козлова, О. Олексюк, 

Г. Падалка, Є. Проворова, О. Рудницька та ін.), творчо-комунікативний 

(Ю. Лекомцев, Є. Назайкинський, І. Савранський), акмеологічний 

(В. Андреєв, Б. Ананьєв, О. Бодальов, А. Деркач, В. Зазикін, Є. Климов, 

А. Козир, Н. Кузьміна, А. Маркова, П. Сенж, Н. Сінягіна, В. Федоришин), 

креативний (О. Андрейко, С. Волков, К. Завалко, Є. Ільїн, Н. Кічук, 

Я. Пономарьов, С. Сисоєва).  

На основі вищеозначених підходів було створено авторський 

поліхудожньоцентричний підхід, який визначається методичною спрямованістю 
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учителя музичного мистецтва на продуктивну практичну творчу діяльність зі 

школярами, створення творчої атмосфери в учнівському колективі, розвиток 

творчих та естетичних здібностей вихованців. Поліхудожньоцентричний підхід 

передбачає низку професійних знань, умінь, навичок, фахових здібностей і 

професійно важливих якостей особистості, які спрямовані на врахування 

поліфункціональної специфіки професійної діяльності, формування позитивного 

ставлення майбутнього фахівця до професії, усвідомлення себе як фахівця-

професіонала, творчий саморозвиток і самореалізацію.   

Поліхудожньоцентричний підхід спрямовує майбутніх учителів 

музичного мистецтва на:  

- умотивованість на здійснення музично-просвітницької роботи з 

учнями та формування в них пізнавального інтересу до музичної освіти;   

- розвиток здатності студентів до організації творчого колективу, 

ефективного спілкування зі школярами та створення творчої атмосфери в 

учнівському колективі, що ґрунтується на емпатії, толерантності та повазі до 

суб’єктів педагогічного спілкування та творчої взаємодії;  

- проєктування, аналітичну роботу й алгоритмізовані професійні дії;  

- виявлення причинно-наслідкових зв’язків між етапами педагогічних 

дій у процесі здійснення музично-просвітницької роботи;  

- усвідомлення та рефлексію отриманого на практиці педагогічного 

досвіду музично-просвітницької діяльності;  

- розвиток творчих та естетичних здібностей майбутніх учителів 

музичного мистецтва у процесі залучення до музично-просвітницької 

діяльності зі школярами;  

- можливість стимулювання студентів до практичної діяльності для 

здійснення пошуку нових рішень, що відповідають неповторності кожного 

музично-просвітницького заходу.  

Розробка експериментальної методики підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької діяльності з 

учнями проводилася на основі виокремлених принципів:  



260 
 

- культуровідповідності музично-просвітницької роботи;  

- наочності музично-просвітницької роботи;  

- варіабельності змісту та форм музично-просвітницької роботи;  

- музикознавчої спрямованості в музично-просвітницькій роботі зі 

школярами;  

- гуманізації мистецької освіти;  

- єдності етичного й естетичного в музично-просвітницькій роботі;  

- активності;  

- індивідуальнго підходу в музичному вихованні;  

- інтерактивної зорієнтованості майбутніх фахівців на проведення 

музично-просвітницької роботи з учнями;  

- опори вчителя музичного мистецтва на творче спілкування з 

учнівським колективом;  

- емоційності музично-просвітницької роботи зі школярами;  

- арт- і естетотерапевтичності музично-просвітницької роботи зі 

школярами. 

Розробка педагогічних умов запровадження методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької роботи 

зі школярами є необхідною умовою побудови моделі означеного процесу. 

Серед педагогічних умов методичної підготовки до реалізації просвітницької 

роботи зі школярами визначено такі:  

- створення культуроосвітнього середовища в музично-просвітницькій 

взаємодії з учнями;  

- забезпечення тьюторського супроводу організації музично-

просвітницької діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва з учнями;  

- активізація комунікативно-рефлексивного функціонування роботи 

учнів у проведенні музично-просвітницьких заходів;  

- досягнення діалогових засад у процесі творчої взаємодії в 

позанавчальній просвітницькій роботі;  
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- актуалізації життєтворчої мотивації студентів до самостійного 

наукового пізнання, активної професійної позиції, здатності до постійного 

фахового розвитку;  

- інтеграції різновидів діяльності студентів, спрямованих до 

досягнення мети;  

- стимуляції інноваційного навчання інтерактивними засобами;  

- спонукання майбутніх учителів музики до творчого самовираження в 

музично-просвітницькій діяльності. 

Концептуальна модель методичної підготовки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами (рис. 3.1) 

містить: функції музичного просвітництва; наукові підходи до методичної 

підготовки до музично-просвітницької роботи зі школярами, сутність яких 

випливає з функцій музичної просвіти, а інтеграція зазначених підходів 

визначає зміст та принципи музично-просвітницької роботи в школі; 

принципи, умови й методи реалізації методичної підготовки майбутнього 

вчителя музичного мистецтва до просвітницької роботи в школі; компоненти 

та критерії.  

Модель методичної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до музично-просвітницької роботи зі шкролярами охопила: 

постановку мети й завдань, відповідно до соціального запиту, обґрунтування 

поліхудожньоцентричного підходу, принципів, функцій та умов музично-

просвітницької роботи, компонентну структуру, етапи впровадження 

авторської методики; моніторинг навчально-просвітницьких здобутків 

студентів (рис. 3.2). 

Отже, модель системи методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької рооти зі школярами охопила: 

постановку мети, відбір наукових підходів (системний, аксіологічний, 

особистісно-праксеологічний, поліхудожньоцентричний, творчо-

комунікативний,   акмеологічний,   креативний);   функції   мистецької 

освіти, блоки музично-просвітницької роботи   (початково-інформаційний, 
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Рис. 3.1. Концептуальна модель методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької роботи в школі 
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Рис. 3.2. Модель системи методичної підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва до просвітницької роботи зі школярами 

Діяльнісно-виконавський блок 

Етапи: інформаційно-організаційний, операційно-інтегрований, творчо-репрезентативний 

Методи: формування обізнаності у формах, засобах, 

прийомах і методиці музично-просвітницької роботи зі 

школярами, дискусійні, конструктивні та проєктивні, 

ігрові, тренінгові, ціннісно-аналітичні та аудіо-візуальні 

Форми: фронтальні, 

групові, індивідуальні 

та самостійні 

Педагогічний моніторинг 
Критерії; показники, рівні  

Результат – сформована методична готовність майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчої просвітницької роботи зі школярами 

Початково-інформаційний блок 

Соціальне замовлення – підготовка конкурентоспроможного фахівця згідно з 

міжнародними освітніми стандартами та вимогами нової української школи до 

особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва 

Мета – формування методичної готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчої просвітницької роботи зі школярами 

Пізнавально-пошуковий блок 

 

 

 

Педагогічні функції: світоглядна, аксіологічна, праксеологічна, креативна та 

естетична 
Компоненти: мотиваційно-пізнавальний, рефлексивно-усвідомлений, 

когнітивно-направлений, комунікативно-емпатійний та творчо-діяльнісний 

Принципи: наочності в поданні музичного матеріалу; варіабельності змісту та форм музично-

просвітницької роботи; культуровідповідності як ідентичності змісту музично-просвітницької 

діяльності культурного простору; музикознавчої спрямованості в просвітницькій роботі зі 

школярами; гуманізації мистецької освіти; єдності етичного й естетичного в музично-

просвітницькій роботі; активності суб’єктів музично-просвітницької роботи; індивідуального 

підходу в музичному вихованні; інтерактивної зорієнтованості майбутніх учителів музичного 

мистецтва до просвітницької роботи зі школярами; опори вчителя музичного мистецтва на 

творче спілкування з учнівським колективом; емоційності музично-просвітницької роботи зі 

школярами; арт- і естетотерапевтичності музично-просвітницької роботи зі школярами 

Джерела 
конструювання змісту 

підготовки (Закон 

України «Про Вищу 

Освіту», Галузеві 

стандарти вищої освіти 

Чинники конструювання змісту підготовки Спецкурс «Основи 

художньо-інформаційного методичного забезпечення музично-

просвітницької роботи учителів музичного мистецтва», 

«Практикум музично-просвітницької діяльності учителя 

музичного мистецтва» та «Методика концертно-просвітницької 

діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва» 
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Методологічні підходи: 

Поліхудожньоцентричний підхід  

системний,  

аксіологічний,  

особистісно-праксеологічний,  

творчо-комунікативний, 

креативний 

Методологічні підходи: 
Поліхудожньоцентричний підхід  
системний,  

аксіологічний,  

особистісно-праксеологічний,  

творчо-комунікативний, 

креативний 

Педагогічні функції: світоглядно-пізнавальна, аксіологічна, організаційно-

комунікативна, праксеологічна, креативна, естетична 
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пізнавально-пошуковий, діяльнісно-виконавський); компонентну структуру 

(мотиваційно-пізнавальний, когнітивно-направлений, комунікативно-

емпатійний, рефлексивно-усвідомлений, творчо-діяльнісний); принципи 

(культуровідповідності музично-просвітницької діяльності; інтерактивної 

зорієнтованості майбутніх фахівців на проведення музично-просвітницької 

роботи з учнями; опори вчителя музичного мистецтва на творче спілкування 

з учнівським колективом); ефективні методи навчально-просвітницької 

роботи; педагогічні умови (створення культуроосвітнього середовища у 

музично-просвітницькій взаємодії з учнями; забезпечення тьюторського 

супроводу організації музично-просвітницької діяльності майбутніх учителів 

музичного мистецтва; активізація комунікативно-рефлексивного 

функціонування роботи учнів у проведенні музично-просвітницьких заходів); 

етапи впровадження авторської методики (інформаційно-організаційний, 

операційно-інтегрований, творчо-репрезентаційний); моніторинг навчально-

просвітницьких здобутків майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Активізація діяльнісного аспекту музичного просвітництва 

здійснюється завдяки усвідомленню вчителем музичного мистецтва 

соціальної значущості музичного просвітництва. Творчий підхід до 

організації та здійснення різноманітних форм музично-просвітницької 

діяльності (музичні лекторії, концерти, музично-літературні програми тощо) 

дозволяє вчителеві почуватись особистістю, яка створює та має можливість 

вільно демонструвати власні авторські позиції. 

У зв’язку з тим, що музично-просвітницька діяльність становить одну 

із важливих форм людського спілкування й дозвілля, за допомогою якої 

вирішують багато завдань виховання й соціалізації людини, актуалізується 

значимість методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

до здійснення творчої музично-просвітницької роботи, яка передбачає 

володіння фахівцем комплексом риторичних знань про сутність, правила й 

норми спілкування зі слухацькою аудиторією. Творчий аспект музичного 



265 
 
 

просвітництва актуалізується вміннями майбутнього вчителя музичного 

мистецтва спілкування з аудиторією за принципом прямого та зворотнього 

зв’язку, навичками оволодіння увагою слухацької аудиторії, її прихильності 

до себе.  

Висновки до третього розділу 

 

У розділі обґрунтовано структуру та зміст концептуальної моделі 

системи підготовки майбутніх учителів мистецтва до просвітницької роботи 

зі школярами, визначено педагогічні умови та критерії реалізації фахової 

підготовки студентів до музично-просвітницької діяльності в школі, 

визначено рівні сформованості досліджуваного феномена. 

Використання методу структурно-логічного аналізу відповідно до 

застосованого поліхудожньоцентричного підходу дозволило визначити 

структуру методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

до музично-просвітницької діяльності зі школярами, яка охопила: 

мотиваційно-пізнавальний, рефлексивно-усвідомлений, когнітивно-

направлений, комунікативно-емпатійний та творчо-діяльнісний компоненти.  

Показано, що мотиваційно-пізнавальний компонент методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої музично-

просвітницької діяльності з учнями відображає ступінь умотивованості 

студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів до музично-

просвітницької діяльності зі школярами, прагнення до оволодіння формами, 

методами та прийомами просвітницької роботи зі школярами, пізнавальний 

інтерес до музичного просвітництва.  

З’ясовано, що рефлексивно-усвідомлений компонент методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до організації та 

проведення музично-просвітницької роботи з учнями забезпечується їх 

здатністю до усвідомлення результатів педагогічної взаємодії з учнями з 
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метою подальшого вдосконалення якості музично-просвітницької діяльності 

через рефлексію труднощів та помилок з їх подальшим коригуванням. 

Охарактеризовано спрямованість когнітивно-направленого компоненту 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на 

оволодіння здатністю застосовувати фахові знання, уміння й навички в 

музично-просвітницькій діяльності зі школярами. Важливими складовими 

означеного компонента є творча активність та ініціативність, умотивованість 

на саморозвиток, обізнаність та інструментальна озброєність, закріплені в 

досвіді музично-просвітницької роботи зі школярами.  

Виявлено, що комунікативно-емпатійний компонент методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до організації та 

проведення музично-просвітницької роботи з учнями відображає їх здатність 

до співпереживання та емпатії у взаємодії зі школярами та підготовці 

музично-просвітницького заходу та створення культурного середовища в 

процесі творчої взаємодії зі школярами через ефективне педагогічне 

спілкування з учнями, вміння організовувати сумісну творчу діяльність, 

налаштовувати на активну участь школярів в організації, проведенні та 

обговоренні музично-просвітницьких заходів.  

Визначено, що творчо-діяльнісний компонент методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до організації та проведення 

музично-просвітницької роботи з учнями передбачає їх готовність до 

естетичного сприйняття творів мистецтва та яскравої передачі художньо-

музичних образів, здатність адекватно сприймати й розуміти потреби творчо 

обдарованого учня, надавати йому необхідну психолого-педагогічну 

підтримку в процесі актуалізації та реалізації його творчого потенціалу в 

спеціально організованій музично-просвітницькій діяльності. Означений 

компонент передбачає здатність до сумісної творчої діяльності з учнями та 

створення творчої психологічної атмосфери в учнівському колективі.  
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Розроблено критерії методичної готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької діяльності зі школярами. Критерієм 

мотиваційно-пізнавального компоненту визначено міру вмотивованості на 

музично-просвітницьку роботу, що проявляється в показниках: прояв 

пізнавального інтересу студентів до музично-просвітницької роботи у школі 

та спрямованість на оволодіння поглиблення знань і вмінь, які забезпечують 

успішність музично-просвітницької роботи зі школярами.  

Змістово-процесуальний аналіз критеріїв методичної готовності показав, 

що відповідно до рефлексивно-усвідомленого компоненту методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва критерієм визначено 

ступінь розвитку й характер рефлексивності з показниками: оволодіння 

навичками саморегуляції власних станів у процесі підготовки студентів до 

музично-просвітницької роботи; готовність фахівця до емоційно-почуттєвого 

осмислення творів музичного мистецтва; формування рефлексивності як якості, 

що забезпечує саморегуляцію та усвідомлення процесу і результату 

просвітницької роботи зі школярами. Критерієм когнітивно-направленого 

компоненту методичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва 

до організації та проведення музично-просвітницької роботи зі школярами 

визначено міру обізнаності та інструментальної озброєності в методах і формах 

музичної просвіти, що реалізується через такі показники, як обізнаність про 

умови, методи, форми, засоби та прийоми музично-просвітницької роботи зі 

школярами; оволодіння засобами та методами просвітницької роботи учителя 

музичного мистецтва у школі. Критерієм комунікативно-емпатійного 

компоненту є ступінь розвитку й характер емпатії, рівень розвитку 

комунікативних та організаторських здатностей з показниками: прояв емпатії та 

комунікативних здатностей у творчій взаємодії з учнями; сформованість 

організаторських здібностей як сукупності здатності до самостійної організації 

діяльності учнівського колективу; уміння планувати, моделювати, прогнозувати 

результати сумісної зі школярами творчої музично-просвітницької роботи. 
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Критерієм творчо-діяльнісного компоненту методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва визначено міру розвитку абнотивності, 

креативності та естетичних здібностей, що виявляється в таких показниках, як 

уміння створювати творчу атмосферу сумісної діяльності зі школярами; уміння 

адекватно оцінювати та розуміти креативного учня, надавати йому необхідну 

психолого-педагогічну підтримку в процесі актуалізації та реалізації його 

творчого потенціалу; уміння швидко та адекватно створювати нові, оригінальні 

творчі продукти, пов’язані з організацією музично-просвітницьких заходів; 

прояв естетичних здібностей як здатності до чуття форми, синестезії та 

емоційності в оцінці творів мистецтва.  

Відповідно до визначених показників і критеріїв охарактеризовано та 

емпірично верифіковано три рівні сформованості готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності. 

У результаті діагностики студентів (n=210) за критеріями виділених 

компонентів методичної підготовки до музично-просвітницької роботи зі 

школярами з подальшою математичною та статистичною обробкою 

отриманих даних через застосування кластерного аналізу було отримано три 

кластерні профілі, що відповідають концептуалізованим рівням підготовки.  

Емпірично доведено, що високий рівень методичної готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької 

діяльності представлено першим кластерним профілем, що властивий 22,9 % 

досліджуваних студентів. Означений профіль характеризується високим 

ступенем розуміння виховних можливостей музично-просвітницької 

діяльності, чітке усвідомлення мети проведення музично-просвітницьких 

заходів з учнями загальноосвітньої школи, а також розуміння особливостей 

музично-просвітницької діяльності вчителя музичного мистецтва. Цей рівень 

характеризує учнів із високою вмотивованістю на реалізацію музично-

просвітницької діяльності зі школярами, високу міру пізнавального інтересу 
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до музичного мистецтва й усвідомлення власної ролі в трансляції молодому 

поколінню духовних цінностей національної та світової культури. 

Зазначено, що студентам із високим рівнем методичної готовності до 

творчої музично-просвітницької діяльності зі школярами характеризуються 

креативністю й естетичними здібностями, які забезпечують продуктивно-

творчий рівень реалізації музично-просвітницьких заходів у школі. Високий 

рівень емпатії, комунікативних та організаційних здатностей, властивий 

цьому рівню методичної підготовки студентів, обумовлює їх спроможність 

організувати творчий колектив і створювати творчу атмосферу в ньому, 

забезпечує продуктивну взаємодію учителя зі школярами. Майбутні вчителі 

цього профілю характеризуються високою абнотивністю, яка проявляється в 

широті сканування творчих здібностей учнів, умінні виявляти талановитих 

школярів, організувати творчу взаємодію з музично обдарованими дітьми.  

Доведено, що середній рівень методичної готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності 

представлено другим кластерним профілем, який властивий 42,3 % 

досліджуваних студентів. Профіль кваліфікується неповною сформованістю 

цілісної структури музично-педагогічної діяльності вчителя. Студенти 

характеризуються недостатньою пізнавальною мотивацією до здійснення в 

подальшому музично-просвітницької діяльності зі школярами, середнім 

рівнем розвитку комунікативних та організаційних здатностей, низькою 

абнотивністю, середнім рівнем рефлексивності, емпатії, естетичних 

здібностей, нижчою за середній рівень креативністю. Крім того, у даної 

групи студентів визначено недостатній рівень знань творів мистецтва, а 

також оволодіння музичною термінологією.   

Встановлено низький рівень методичної готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності, який 

відповідає третьому кластерному профілю (34,8 % досліджуваних студентів) 

і визначається частковою сформованістю окремих складових структурних 
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компонентів підготовки студентів. Студенти означеного рівня відзначаються 

негативним ставленням до процесу організації творчої музично-

просвітницької діяльності та низьким рівнем здатності до неї, низькою 

вмотивованістю на її реалізацію, низьким рівнем емпатії, рефлективності, 

невербальної креативності та естетичних здібностей, що стоять на заваді 

успішній реалізації музично-просвітницьких заходів у школі. 

Визначено методологію цілеспрямованої організації та впровадження 

системи підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до реалізації 

просвітницької роботи зі школярами. Реалізація розвитку мотиваційно-

пізнавального компоненту підготовки до музично-просвітницької роботи зі 

школярами передбачала впровадження в систему музичної освіти уведення 

«Особистого методично-просвітницького посібника студента». Виявлено, що 

одним із провідних методів розвитку когнітивно-направленого компоненту 

була реалізація студентами просвітницького узагальнення в заходах з 

особистим виконанням музичних творів, участь у мистецьких заходах. 

Показано, що провідним методом розвитку рефлексивно-усвідомленого 

компоненту є впровадження методу лекторсько-просвітницької інтерпретації 

творів мистецтва в позашкільній роботі. У процесі розвитку комунікативно-

емпатійного компоненту підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

до просвітницької роботи зі школярами була застосована трансформаційна гра 

«Креативність», а з метою оволодіння комунікативними засобами підготовки до 

музично-просвітницького заходу студентами було запропоновано підготувати 

художньо-просвітницькі анотації. Провідними методами розвитку творчо-

діяльнісного компонента були написання студентами художньо-образної 

партитури на всі музичні твори, що виконуються, а також індивідуальний 

просвітницький підбор репертуару до занять із музичного інструменту. 

Розроблено педагогічні умови впровадження методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької 

діяльності зі школярами, а саме: створення культуроосвітнього середовища в 
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музично-просвітницькій взаємодії з учнями; забезпечення тьюторського 

супроводу організації музично-просвітницької діяльності майбутніх учителів 

музичного мистецтва з учнями; активізація комунікативно-рефлексивного 

функціонування роботи учнів у проведенні музично-просвітницьких заходів; 

досягнення діалогових засад у процесі творчої взаємодії у позанавчальній 

просвітницькій роботі; актуалізації творчої мотивації студентів до 

самостійного наукового пізнання, активної професійної позиції, здатності до 

постійного фахового розвитку; інтеграції різновидів діяльності студентів, 

спрямованих до досягнення мети; стимуляції інноваційного навчання 

інтерактивними засобами; спонукання майбутніх учителів музики до 

творчого самовираження в музично-просвітницькій діяльності. 

Педагогічною умовою, що забезпечує найбільш ефективний перебіг 

процесу методичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

організації просвітницької діяльності визначено створення культуроосвітнього 

середовища в музично-просвітницькій взаємодії з учнями. Суттєвою ознакою 

цієї педагогічної умови є формування готовності студентів факультетів 

мистецтв педагогічних університетів до культурної комунікації з учнями, що 

дозволяє створити сприятливий морально-психологічний клімат, для якого 

характерні відкритість, доброзичливість, взаємна довіра всіх учасників цього 

процесу, тобто творчої педагогічної взаємодії.  

Педагогічною умовою методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до музично-просвітницької роботи з учнями відповідно 

до особистісно-праксеологічнго підходу було визначено забезпечення 

тьюторського супроводу організації цього виду діяльності, який дозволяє 

створювати функціональний комфорт у проведенні просвітницьких заходів і 

відповідає принципам активності та індивідуального підходу до учнів. 

Зазначено, що активізація комунікативно-рефлексивного 

функціонування роботи учнів у проведенні музично-просвітницьких 

заходів – є важливою складовою методичного забезпечення підготовки 
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майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької 

діяльності з учнями, а досягнення діалогових засад у процесі творчої 

взаємодії зі школярами є основою, що ґрунтуються на принципах 

інтерактивної взаємодії вчителя музичного мистецтва й учнів і забезпечує 

досягнення творчої атмосфери в колективі. Аргументовано, що зазначене 

вище відповідає принципам інтерактивної зорієнтованості та опори на 

творче спілкування в методичній підготовці до музично-просвітницької 

роботи зі школярами згідно з творчо-комунікативним підходом.   

Відповідно до вимог системного підходу до методичної підготовки 

майбутніх учителів до музично-просвітницької роботи ключовою педагогічною 

умовою її здійснення визначено інтеграцію різновидів діяльності студентів, 

спрямованих на забезпечення освітнього процесу сучасними технічними 

засобами (відео- і аудіо-апаратурою, Інтернет та іншими медіа технологіями), 

навчально-методичною літературою даного напряму. 

Доведено, що актуалізації творчої мотивації студентів сприяє їх у 

прагненні до самостійного професійного пізнання, активної культурно-

просвітницької позиції, здатності до постійного фахового розвитку, 

вмотивованості на здійснення трансляції культурних цінностей. 

Стимуляція інноваційного навчання інтерактивними засобами передбачає 

використання в педагогічній практиці форм, методів і засобів мистецьких 

інновацій, новаторства та самоосвіти, створення нових оригінальних 

методів навчання музики. Спонукання майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчого самовираження в музично-просвітницькій 

діяльності зі школярами сприяє творчій самореалізації майбутнього 

вчителя музичного мистецтва.  

Застосування методу моделювання дозволило розробити модель 

системи методичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва 

до просвітницької роботи зі школярами, яка містить: мету й завдання 

відповідно до соціального запиту, обґрунтування 



273 
 
 

поліхудожньоцентричного підходу, принципи, функції та умови 

просвітницької роботи зі школярами, компонентну структуру, етапи 

впровадження авторської методики; моніторинг навчально-просвітницьких 

здобутків студентів. 

Таким чином, у розділі визначено структуру системи методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької 

діяльності зі школярами, виявлено критерії методичної готовності та 

відповідно до них охарактеризовано рівні сформованості методичної 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької 

роботи зі школярами, визначено методологію та педагогічні умови 

впровадження системи підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

до реалізації просвітницької роботи зі школярами, розроблено концептуальну 

модель системи методичної підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до просвітницької роботи зі школярами. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ 

ПІДГОТОВЛЕННОСТІ  МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА ДО ТВОРЧОЇ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗІ 

ШКОЛЯРАМИ 

 

4.1. Діагностування методичної готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до творчої просвітницької роботи зі школярами 

 

Музично-просвітницька діяльність учителя музичного мистецтва 

спрямована на гармонійний музично-естетичний розвиток молодого 

покоління здатного адекватно сприймати твори мистецтва, усвідомлювати їх 

значення для людства, контактувати безпосередньо та віртуально з відомими 

митцями та творчими особистостями, творчо опрацьовувати навчальні 

завдання в позаурочний час. Вирішення проблеми методичної 

підготовленості майбутніх учителів музики до музично-просвітницької 

роботи потребує визначення особливостей цього процесу зі здійсненням 

психолого-педагогічної діагностики. 

Техніка проведення експериментальної роботи передбачала наявність у 

ньому трьох самостійних етапів: констатувального, формувального, 

контрольного. Мета констатувального експерименту полягала у виявленні 

рівня методичної готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

музично-просвітницької діяльності, що проходять ІІІ–IV курси денної форми 

навчання. 

Для реалізації мети дослідження нами було передбачено виконання 

таких завдань:  

— конкретизація завдань діагностичного експерименту;  

— проведення констатувального експерименту; 

— аналіз отриманих результатів експерименту; 
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— формулювання висновків. 

У визначенні рівнів обізнаності майбутніх учителів музичного 

мистецтва ми виходили з того, що виховний вплив музично-просвітницької 

діяльності на особистість значною мірою залежить від бажання особистості 

активно взаємодіяти з іншими учасниками в процесі музично-просвітницької 

діяльності.  

На основі проведеного структурного аналізу методичної 

підготовленності майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої 

музично-просвітницької діяльності з учнями було продіагностовано 

визначені вище компоненти, а саме:  

— мотиваційно-пізнавальний компонент, що відображає ступінь 

умотивованості студентів до музично-просвітницької діяльності зі 

школярами; 

— когнітивно-направлений компонент, основними складовими 

якого є творча активність та ініціативність; 

— комунікативно-емпатійний компонент, що відображає здатність 

до створення емоційно-пізнавального стану в процесі творчої взаємодії зі 

школярами; 

— рефлексивно-усвідомлений компонент, який відображає здатність 

студентів до усвідомленого сприймання художньо-музичних образів; 

— творчо-діяльнісний компонент, що передбачає виявлення 

студентами здатності до творчої діяльності, яка спрямована на здійснення 

мистецько-просвітницької діяльності учнів. 

Оцінка показників за мотиваційно-пізнавальним компонентом 

здійснювалася шляхом стандартизованого опитувальника «Мотивація 

просвітницької роботи у школі учителя музичного мистецтва» (додаток А). 

Нами було створено 20 пунктів опитувальника, які за змістом 

відповідають структурі навчальної діяльності школярів основної школи, 

створено інструкцію: «Будь ласка, укажіть, наскільки кожне з тверджень 
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відображає твою думку стосовно власної навчальної діяльності. 

Використовуй такі варіанти відповідей: «Не згоден», «Скоріше не згоден», 

«Важко відповісти», «Скоріше згоден», «Згоден».   

Оцінка пунктів опитувальника здійснюється за 5-бальною шкалою 

Лайкерта, де 1 – повністю не згодний, 5 – повністю згодний.  

Надійність опитувальника. Першим кроком в обробці отриманих 

сирих даних була перевірка внутрішньої узгодженості опитувальника. Для 

цього розраховувалася статистика альфа Кронбаха для шкали, що включає 

всі 20 пунктів. Величина альфа Кронбаха для шкали із 20 запитань склала 

0,836, що є достатнім. 

Виходячи зі значень альфа Кронбаха для кожного пункту, 

висновкуємо, що пункти 3 і 12 погіршують психометричний показник 

одномоментної надійності. Отже, їх було виключено із кінцевої версії 

опитувальника, що вплинуло на збільшення величини альфа Кронбаха до 

0,902. Отже, до кінцевої версії опитувальника ввійшло 18 пунктів. 

Ретестова надійність опитувальника. Повторне тестування однієї й 

тієї самої виборки (50 студентів) було проведено з інтервалом у три тижні. 

Кореляція між результатами першого та другого тестування виявилася на 

рівні r = 0,691, що свідчить про достатньо високу ретестову надійність 

опитувальника.  

Побудова нормативної шкали. В таблиці 4.1 представлені описові 

статистики «Опитувальник мотивації просвітницької роботи у школі учителя 

музичного мистецтва». У процесі розбивки на три інтервали граничні 

значення норми для показників шкали внутрішньої саморегуляції становить 

36–64 бали. Отже, стандартизований опитувальник характеризується 

високою надійністю спрямований на визначення вмотивованості на музично-

просвітницьку роботу зі школярами.    

Для діагностики мотиваційно-пізнавального компонента методичної 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва ми розробили навчальне 
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завдання. Ми забезпечили студентів короткими відеофрагментами для 

аналізу, а також запропонували скористатися поданим переліком понять і 

визначень для того, щоб встановити відповідність (див. додаток Б.1). 

Таблиця 4.1 

Описові статистики «Опитувальник мотивації просвітницької роботи в 

школі вчителя музичного мистецтва» 

Показники Середнє 

значення 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Стандартне 

відхилення 

Мотивація 

просвітницької 

роботи у школі 

вчителя музичного 

мистецтва 

51,04 18 90 23,83 

 

Метою цього завдання було встановити ступінь вмотивованості 

майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької 

діяльності, а також перевірити їх уміння розрізняти, виокремлювати, 

визначати та порівнювати поняття й визначення для подальшого їх 

використання в музично-просвітницькій діяльності. Навчальна робота зі 

студентами й отримані результати довели, що перегляд деяких відео 

фрагментів виразив студентів, які навіть не уявляли на якому високому рівні 

сучасні вчителі музичного мистецтва здійснюють музично-просвітницьку 

діяльність. 

Аналіз відеоматеріалу призвів до дискусії між учасниками 

експерименту, під час якої студенти висловлювали свої думки, дискутували 

під час розгляду проблемних питань. Поряд із тим, зіставлення та порівняння 

понять і визначень сприяли формуванню у студентів власного ставлення до 

музично-просвітницької діяльності.  

На високому рівні це завдання виконала, на жаль, незначна частина 

опитуваних (1 %). Ці респонденти показали глибокі знання з методики 
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музичного виховання учнів, продемонстрували художнє мислення, творчий 

підхід до навчальної роботи з даними. До середнього рівня ми змогли 

віднести 81 % опитуваних. Ці студенти не завжди демонстрували вміння 

свідомо оперувати мистецькою термінологією, проникати в зміст 

відеоматеріалу. 

Низький рівень умотивованості до музично-просвітницької діяльності 

показали відповідно 18 % опитуваних. У студентів цієї групи спостерігалося 

формально-незацікавлене ставлення до роботи, поверхневі знання. Уявлення 

цих студентів про музично-просвітницьку діяльність учителя музичного 

мистецтва були нестійкими. Віднесені до цього рівня студенти виявилися не 

готовими до аналітично-пізнавальної діяльності, а тому й не досягли високих 

результатів.  

Для діагностики когнітивно-направленого компонента ми 

запропонували студентам виконати навчальне завдання. Слід зазначити, що 

ми враховували факт існування низки класифікацій сучасних молодіжних 

субкультур, і про це зазначають М. Блохіна, Л. Мосієнко, С. Сергеєв та інші 

дослідники. Ці субкультури розподіляють на: 

- романтико-ескапістські (хіпі, індіаністи, толкіністи, байкери тощо); 

- гедоністично-розважальні (мажори, рейвери, репери тощо); 

- анархо-нігілістичні або радикально-деструктивні (панки та інші 

екстремістські угрупування). 

Спираючись на це, ми запропонували студентам обрати одну із 

запропонованих субкультур і розробити план проведення музично-

просвітницького заходу з учнями підліткового віку. Після обробки 

отриманих результатів з’ясувалося, що переважна більшість студентів (85 %) 

узагалі не володіють знаннями щодо сучасних субкультур, і тому їм не 

вдалося продемонструвати навчальний результат. Оцінка музично-

просвітницького заходу здійснювалася за допомогою спеціально 
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розробленого бланку, поданого в додатку Б.2. Максимальна кількість балів, 

яку можна отримати – 30.   

Деякі студенти, а таких виявилося 15 %, продемонстрували 

результативне виконання навчального завдання. Під час демонстрації своєї 

навчальної роботи такі студенти зазначали про особистісні вподобання, 

висловлювали власну думку щодо розгляду творчої діяльності окремих 

вокально-інструментальних груп. 

У додатку Б.2 подано тест для виявлення рівня сформованості в 

студентів музикознавчої компетентності, що містить 14 пунктів.  

Отже, у результаті оцінки рівня сформованості когнітивно-направленого 

компоненту готовності до музично-просвітницької роботи в школі майбутні 

викладачі мали можливість отримати 44 бали, мінімальну – 12. 

Для діагностики комунікативно-емпатійного компоненту методичної 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої музично-

просвітницької діяльності нами були обрані такі пісні та уривки з музичних 

творів для прослуховування: Ф. Вардело (1500–1565) Мадригал для хору; Гурт 

Bauhaus: «Lagartija Nick»; Й. Бах (1685–1750) «Різдвяна ораторія» (1 ч.); Гурт 

Кому вниз: «Попіл»; Гурт Океан Ельзи: «Обійми», «Не твоя війна», «Вставай», 

«Коли тобі важко»; А. Пьяццолла (1921–1992) «Танго-сьют»; вокальний твір 

«Лісовий господар» Ф. Шуберта; фортепіанний цикл М. Мусоргського 

«Картинки з виставки»; С. Прокоф’єв (1891–1953) «Спогади» з циклу «4 п’єси 

для фортепіано» тв.4; Гурт Скрябін: «Мама», «Старі фотографії», «Місця 

щасливих людей»; С. Барбер (1910–1981) Ноктюрн для фортепіано тв. 33; 

М. Степаненко сюїта «Про звірів» («Бегемот», «Дельфін», «Черепаха», 

«Лисиця», «Білочка»); С. Прокоф’єв. цикл «Дитяча музика»; Е. Гріг «Ранок» з 

сюїти «Пер Гюнт»; Л. Бетховен «Бабак»; Ж.-Б. Люллі. «Менует» ре мінор; 

Г. Свиридов «Дощик»; Р. Щедрін «Цар Горох» з балету «Горбоконик»; 

В. Косенко «Купили ведмедика»; Дж. Каччіні «Аве Марія»; Л. Бетховен 

«Прощання з фортепіано» (фрагмент); Ю. Рожавська, фрагмент з балету «Казка 
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про загублений час» (переклад для фортепіано); Ф. Ліст «Сірі хмари» та «Рок»; 

Ф. Шопен «Мазурка» (фа мажор). Кожна характеристика студентами музичних 

творів оцінювалась від 0 до 2 балів, максимальна кількість балів 68 балів. 

Діагностика емпатійних здібностей також була реалізована із застосуванням 

методики В. Бойка (Бойко, 1996), за якою студенти могли отримати 

максимальну кількість балів – 36. Отже, максимальний бал за показником 

емпатії – 104, мінімальний – 14.    

Згідно з визначеним експериментальним завданням студенти 

опрацьовували поданий музичний матеріал, а саме прослуховували, 

визначали для якого шкільного віку доцільно використовувати саме ці 

музичні твори, підбирали тематику для проведення музично-просвітницьких 

заходів з учнями. 

Обробка отриманих результатів навчальної роботи студентів дозволила 

встановити, що переважна більшість студентів здатна в цілому адекватно 

визначити характер і образ музичного твору (85 %), що свідчить про їх 

здатність до виявлення найбільш яскравих характеристик образного змісту 

твору.  

Однак студенти вагались із визначенням шкільного віку учнів, для яких 

призначено було подані музичні твори (35 %). Розроблення тем музично-

просвітницьких заходів викликало труднощі у 27 % студентів, що говорить 

про певну стереотипність і узагальненість сприйняття респондентів, 

невеликий словниковий запас і нездатність визначити доцільність 

планування музично-просвітницького заходу.  

Протягом цього діагностування виявилася, що не всі студенти здатні до 

оцінювання художніх образів музики, продемонструвати чутливість 

музичного слуху, виявлення вміння прогнозувати результат проведення 

музично-просвітницького заходу. Оскільки планування музично-

просвітницького заходу не може проводитися без осмислення доцільності 

введення музичних творів, залучення учнів до різних видів музично-творчої 
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діяльності, важливим є стимулювати розвиток їх художнього мислення в усіх 

його різновидах.  

Діагностика рівня комунікативних та організаторських здібностей була 

реалізована за допомогою методики КОС-2 (Диагностика коммуникативных 

и организаторских склонностей (КОС-2), 2002).  

Для діагностики рефлексивно-усвідомленого компонента ми 

використовували метод контент-аналізу в якості якісно-кількісного аналізу 

змісту актуальної інформації з метою виявлення або вимірювання 

різноманітних тенденцій, що відображені в ній. У нашій експериментальній 

роботі даний метод ми застосували для аналізу індивідуальних суджень, що 

висловлювали студенти про характер музично-просвітницьких заходів, які 

здійснює вчитель музичного мистецтва протягом музично-просвітницької 

діяльності. У цьому процесі ми враховували, що вчитель музичного 

мистецтва під час музично-просвітницької діяльності творчо виявляє себе як 

виконавець музичних творів. Виконавська творчість неможлива, якщо у 

свідомості виконавця немає «попереднього запасу інформації, якщо він не 

підготовлений усім своїм розвитком, вихованням».  

Чим ширше тезаурус виконавця, тим глибше його особистість, 

яскравіші асоціації, що виникають під час спілкування з авторським текстом» 

(Бондаренко, 2010, с. 91). 

Отже, ми запропонували студентам виразити своє розуміння змісту 

переглянутих відео-фрагментів музично-просвітницьких заходів з учнями 

загальноосвітніх шкіл за допомогою таємних висловлювань. Важливим при 

цьому було: 1) одразу зафіксувати перші спонтанні враження за допомогою 

яскраво-образних висловів; 2) зафіксувати виявлені недоліки в проведенні 

музично-просвітницьких заходів з учнями; 3) запропонувати декілька 

варіантів продовження певних відеофрагментів. 

Ми враховували те, що головною ознакою контент-аналізу виступає 

можливість вибору одиниці аналізу. Останнім виступали: ключові терміни, 
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спільні за змістом положення або судження майбутніх учителів музичного 

мистецтва, що уможливлюють здійснення характеристики досліджуваного 

нами явища. Одиницями контент-аналізу в нашому експерименті ми 

визначили: здатність до усвідомленого сприйняття художньо-музичних 

образів; частоту виявлення здатності до самовираження, оцінення отриманої 

інформації, розвиненості емоційно-вольової сфери.  

Крім того, було оцінено рефлексивність майбутніх учителів музичного 

мистецтва за методикою А. В. Карпова (Карпов, 2004), максимальна кількість 

балів за методикою – 10 балів. Таким чином, за рефлексивно-усвідомленим 

критерієм майбутні вчителі музики отримували максимум 78 балів.  

Кількісна міра виявлення основних ознак одиниці контент-аналізу 

виступає фактором достовірності дослідження. Для діагностики творчо-

діяльнісного компонента ми запропонували студентам виконати контрольну 

роботу, що містила два завдання. Для навчальної роботи студентів ми 

запропонували їм скористатися нотним матеріалом і звукозаписом таких 

музичних творів: Ф. Шуберт. «Лісовий господар»; М. Мусоргський. 

«Картинки з виставки» (фортепіано) – «Баба-Яга», «Два євреї», «Бидло»; 

Е. Гріг «Пер Гюнт»; С. Рахманінов романси: «Бузок», «Маргаритки»; 

Л. Грабовський «Гемеоморфія» № 1 для фортепіано; А. Пьяццолла. «Танго-

сьют»; Г. Бацевич «Концертний краков’як» (мімажор); В. Калінніков 

«Вальс»; С. Губайдуліна «Чакона» з циклу «Чакона, токата та інвенція для 

фортепіано»; М. Огінський. «Полонез». Д. Мійо «Три вальси мадам Боварі» 

тв.128; Д. Кабалевський «Речитатив і рондо для фортепіано» тв. 84.; 

Л. Бетховен «Прощання з фортепіано». 

Над цим завданням кожен студент працював самостійно. Студенти 

аналізували нотний матеріал, прослуховували в разі потреби музичні твори. 

До того ж, студенти обирали тему музично-просвітницького заходу, і 

відповідно до цієї теми підбирали відеоматеріал. Обов’яковим поставало 

розроблення навчальної наочності для учнів. Така підготовча навчальна 



283 
 
 

робота передбачала заповнення карток і таблиці, що розміщена в додатках 

(додаток В). Максимальна кількість балів – 17.  

У другому завданні ми запропонували студентам такі музичні твори: 

М. Леонтович «Щедрик», «Дударик», «Женчичок-бренчичок», «Ой, сивая 

зозуленька»; О. Кошиць «Колискова»; І. Шамо, сл. В. Юхимовича 

«Веснянка», «Грушечка», з хорової кантати «Ятранські ігри»; 

А. КосАнатольський, сл. І. Франка «Ой ти дівчино з горіха зерня»; Б. Фільц 

«Як не любить той край!», «Любимо землю свою»; Л. Дичко «Пастораль» із 

дитячої кантпти «Барвінок», «Березень» з хорової кантати «Весно»; 

українська народна пісня в обробці А. Авдієвського «Павочка ходить»; 

М. Стецюн «Коляда»; К. Стеценко, сл. В. Самійленка «Тихесенький вечір»; 

українська колядка «Бог ся рождає»; М. Римский-Корсаков «Колядка дівчат» 

з опери «Ночь перед Рождеством»; Дж. Гершвін. «Плескай в долоні»; 

К. Молчанов, сл. К. Симонова. Романс Женьки з опери «А зори здесь тихие»; 

А. П’яцолла «Libertango»; Л. Левітова, сл. О. Марунич Хорова сюїта «Зима»: 

«Зима в лісі», «На санчатах»; Дж. Герман, аранжування Клей Вервік «Hello 

Dolly!»; Дж. Грієр, Л. Еверсон «How Sweet the Sound of Christmas».  

Навчальне завдання полягало в тому, що кожен студент повинен був 

обрати декілька запропонованих музичних творів, об’єднати їх однією темою 

музично-просвітницького заходу, а потім скористатися можливостями 

мережі Інтернет, і відшукати відеоматеріал, який сприяв би декодуванню 

змісту обраних музичних творів. Максимальна кількість балів – 29. 

Завершальними тестами в оцінці творчо-діяльнісного компоненту була 

діагностика креативності за невербальним субтестом Е. Торенса 

(Диагностика невербальной креативности, 2002) (максимльна кількість 

балів – 20) та методика діагностики абнотивності М. Кашапова (Кашапов, 

2006) (максимальна кількість балів – 10). Естетичні здібності оцінювалися за 

методикою О. Торшилової (Торшилова, Морозова, 2001) (максимальна 

кількість балів – 12). 
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Отже, максимальна кількість балів за творчо-діяльнісним компонентом 

становить 98 балів.     

Крім того, організація експерименту передбачала виявлення рівня 

методичної готовності студентів до реалізації музично-просвітницької 

діяльності за даними анкетування. 

Діагностування рівня методичної готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької роботи з учнями 

передбачало вивчення навчальних планів і робочих програм для ІІІ–ІV курсу 

фахової підготовки студентів бакалаврату. Таке вивчення було здійснено для 

з’ясування:  

— приблизного рівня методичної готовності студентів  до музично-

просвітницької діяльності; 

— принципів комплектації навчального репертуару студентів 

відповідно до їх індивідуального розвитку, потреб і можливостей;  

— способів залучення майбутніх учителів музичного мистецтва до 

участі в проведенні музично-просвітницьких заходів і учнями 

загальноосвітніх шкіл. 

Проведені опитування серед викладачів показують існування таких 

ускладнень у процесі підготовки студентів до творчої музично-

просвітницької діяльності як: недостатня кількість навчального часу, деяка 

невизначеність завдань такої підготовки, неможливість створення реальних 

умов для проведення практичного опрацювання набутих знань і вмінь. 

Викладачі зазначають, якщо позаурочний музично-просвітницький захід 

невміло організований, то це відбиває інтерес учнів до подальшої участі в 

подібних заходах. Захоплення самим учителем музичного мистецтва темою 

музично-просвітницького заходу, створення ним творчої атмосфери впливає 

на навчальну роботу учнів під час позаурочної діяльності в загальноосвітній 

школі. При цьому, майже всі викладачі ознайомившись із моделлю 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої 
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музично-просвітницької роботи відзначають, що ця система здатна 

допомогти студентам підготуватися до реалізаії музично-просвітницької 

діяльності, як необхідної складової музично-естетичного розвитку учнів 

загальноосвітньої школи.  

Спостереження здійснювалися в умовах навчальної діяльності під час 

моделювання музично-педагогічних ситуацій проведення творчої музично-

просвітницької діяльності. Всі ознаки оцінювалися нами за 4-бальною 

шкалою (від 0 до 3). Нульове значення ознаки було виявлено лише в 2, 3, 5 

критеріях. 

Слід зазначити, що одиницями спостереження визначено: 

— уміння підбирати музичний матеріал відповідно до шкільного 

віку учнів, а підібраний музичний матеріал є доцільним тематиці повного 

позаурочного заходу – 3 бали; вчасно підібраний музичний матеріал, однак 

непослідовно викладений – 2 бали; підібраний музичний матеріал за 

декількома критеріями не відповідає тематиці позаурочного заняття – 1 бал; 

відсутність уміння опрацьовувати дані стало завадою для виконання 

навчальних завдань – 0 балів; 

— уміння адаптувати музичний матеріал для роботи з учнями: 

здійснення перекладу шкільної пісні із застосуванням знань щодо 

особливостей дитячого голосу, а також умілий підбір фрагментів музичних 

творів – 3 бали; здійснено підбір фрагментів музичних творів відповідно до 

тематики позаурочного заходу, але переклад шкільної пісні містить незначні 

помилки – 2 бали; музичний матеріал підібрано складний для учнів певного 

шкільного віку, а спроба здійснити переклад шкільної пісні містить багато 

помилок і неточностей – 1 бал; неспроможність виконати певні навчальні 

завдання – 0 балів;  

— використання можливостей комп’ютеру в процесі планування 

організації позааудиторної роботи учнів; ураховано навчальні функції 

комп’ютеру. Необхідність зосередження уваги учнів на навчальному матеріалі, 
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а також критерії до якісного відеоматеріалу для учнів шкільного віку – 3 бали; 

розроблений план організації позааудиторної роботи учнів характеризується 

насиченістю, однак велика кількість поданих художніх образів впливає на 

перевантаження емоційної сфери учнів – 2 бали; підібраний відеоматеріал є 

одноманітним, повторюваним, по ходу представленого плану враховано не всі 

навчальні функції комп’ютеру – 1 бал; недоречність залучених музичних 

програм і вилученого відеоматеріалу – 0 балів; 

— здатність до творчої взаємодії з учнями під час підготовки до 

музично-просвітницької діяльності: використання творчого підходу в 

навчальній роботі з даними, залучені знання щодо методів організації 

музично-творчої діяльності з учнями, передбачено емоційний відгук учнів на 

навчальний матеріал, подані дані – 3 бали; планування творчої взаємодії з 

учнями здійснюється без урахування демонстрації вчителем музичного 

мистецтва співу шкільної пісні, гри музичного твору на музичному 

інструменті, а також відповідної реакції учнів – 2 бали; планування творчої 

взаємодії з учнями характеризується спонтанністю, обмеженою можливістю 

активізації учнів – 1 бал; не виявлено методичних знань щодо творчої 

взаємодії з учнями в позаурочній діяльності – 0 балів; 

— адекватна емоційна включеність у процес навчальної роботи з 

даними: використання прийомів педагогічного впливу на учнів за допомогою 

артистизму – 3 бали; висловлення емоцій під час виконання музичних творів 

або фрагментів музичних творів, але представлення повідомлень 

характеризується емоційною невиразністю – 2 бали; емоційна включеність у 

навчальну роботу характеризується мінімальним використанням 

можливостей інтонації, міміки, жестів – 1 бал; незнання прийомів 

педагогічного впливу на учнів заважає емоційному настрою до навчальної 

роботи – 0 балів. 

Після ранжування даних за кожною з визначених ознак, нами було 

виявлено загальний бал кожного студента (рис. 4.1). Для виявлення рівня ми 
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визначили кількісні критерії. Високий рівень було виявлено в студентів, які 

отримали від 14 до 18 балів (1 %). Середній рівень передбачає зарахування 

студентів, які отримали від 9 до 13 балів (82 %). До низького рівня, що 

визначався в межах 5–8 балів, було віднесено 17 % студентів.  

 

Рис. 4.1. Розподіл студентів за рівнями успішності в розв’язанні 

музично-педагогічних ситуацій (за даними спостережень викладачів) 

 

На даному етапі проводилось анкетування серед майбутніх учителів 

музичного мистецтва, що було спрямоване на вивчення їх думки щодо 

здійснення сучасними вчителями музичного мистецтва творчої музично-

просвітницької роботи, необхідності проведення музично-просвітницьких 

заходів з учнями загальноосвітньої школи, а також знань, які студенти 

отримують під час методичної підготовки в закладі вищої освіти.  

На діагностичному етапі ми провели анкетування (додаток Ґ.1) серед 

студентів для того, щоб з’ясувати, чи розуміють вони сутність музично-

просвітницької діяльності вчителя музичного мистецтва, а також необхідність 

здійснення цієї діяльності із сучасними школярами. Для цього ми розробили 

анкету й запропонували студентам опрацювати подані в анкеті запитання.  



288 
 
 

На перше запитання «Як ви вважаєте, що таке музично-просвітницька 

діяльність учителя музичного мистецтва?» відповіді студентів загалом можна 

поділити на такі семантичні групи: «Це діяльність яка передбачає 

просвітництво учнів засобами музичного мистецтва» – 15 % опитуваних; 

«Музично-просвітницька діяльність учителя музичного мистецтва націлена 

на духовний розвиток учнів» – 48 % опитуваних; «Така діяльність учителя 

музичного мистецтва спрямована на зацікавлення учнів творами мистецтва, 

авторами цих творів і виконавцями» – 37 % опитуваних. Контент-аналіз 

зазначених відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 3 міру 

поінформованості студентів у сутності музично-просвітницької діяльності. 

Відповіді на наступне запитання запропонованої анкети «На вашу 

думку, що являє собою музично-просвітницький захід з учнями 

загальноосвітньої школи?» ми отримали різні. Так, 10 % опитуваних 

відповіли: «Це вид музично-педагогічної діяльності вчителя музичного 

мистецтва». Також 32 % опитуваних висловили таку думку: «Це концертний 

захід у загальноосвітній школі». Поряд із тим, 27 % опитуваних надали таку 

відповідь: «Це захід, під час якого учням повідомляється щось нове». Решта 

студентів відповіли: «Гадаю, що цей музичний захід є пізнавально-

розважальним». Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив нам оцінити 

у балах від 0 до 3 міру поінформованості студентів у призначенні заходів 

музичного просвітництва. 

На третє запитання анкети «До яких видів навчальної діяльності 

залучає вчитель музичного мистецтва учнів під час музично-просвітницького 

заходу?» студенти відповіли таким чином: «Якщо вчитель музичного 

мистецтва готує цей захід, тоді залучає учнів до слухання музичних творів, 

сприймання інформації» – 53 % респондентів; «Якщо цей захід 

розважального характеру, тоді учні співають, слухають, беруть участь у 

вікторинах, іграх» – 20 % респондентів; «До слухання» – 17 % респондентів; 

«До сприймання відомостей» – 10 % опитуваних. Контент-аналіз зазначених 
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відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 3 міру поінформованості 

студентів у видах навчальної діяльності, що реалізується в музично-

просвітницькій роботі з учнями. 

Далі, на четверте запитання анкети «Чи можуть самі учні 

загальноосвітньої школи брати активну участь у музично-просвітницькому 

заході?» студенти відповіли: «Так, можуть» – 25 % опитуваних; «Можуть, 

але це потребує підготовки» – 42 % студентів; «Так, у будь-якій школі 

навчаються учні, які відвідують позашкільні заклади. Таких учнів можна 

залучити до участі в музично-просвітницькому заході» – 20 % опитуваних. 

Решта студентів відповіли «ні». Контент-аналіз зазначених відповідей 

дозволив нам оцінити в балах від 0 до 3 міру поінформованості студентів у 

ролі самих учнів у здійсненні музично-просвітницької діяльності. 

Наступне запитання анкети «Чи може сприяти музично-

просвітницький захід набуттю учнями загальноосвітньої школи нових знань 

із музичного мистецтва?» – 50 % студентів відповіли «так». При цьому деякі 

студенти (15 %) відповіли: «Тільки за умов умілої організації». Також ми 

отримали такі відповіді: «Вважаю, що музично-просвітницький захід 

повинен передбачати закріплення знань учнів» – 22 % студентів; «Так, 

подання вчителем музичного мистецтва цікавих відомостей із використанням 

проєктора, відеоматеріалу може цьому посприяти» – 13 % студентів. 

Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 

3 міру поінформованості студентів у дидактичному призначенні музично-

просвітницької діяльності. 

Шосте запитання даної анкети «Які вміння, на вашу думку, може 

формувати вчитель музичного мистецтва під час музично-просвітницького 

заходу у школярів?» не викликало труднощів у студентів, які відповіли: «Це 

вміння слухати музичні твори» – 18 % студентів; «Слухати, співати шкільні 

пісні» – 25 % студентів; «Важливе вміння аналізувати твори мистецтва» – 

12 % студентів; «Ті ж самі вміння, що формуються під час уроку музичного 
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мистецтва» – 45 % студентів. Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив 

нам оцінити в балах від 0 до 3 міру поінформованості студентів у значущості 

музично-просвітницької діяльності у формуванні в учнів спеціальних 

навичок і вмінь. 

На сьоме запитання анкети «З якою метою вчитель музичного 

мистецтва готує наочні засоби навчання для проведення музично-

просвітницького заходу?» студенти відповіли: «Щоб учням було цікаво» – 

58 % опитуваних; «Для того, щоб учні опрацювали подане поняття» – 15 % 

опитуваних; «Навчальні види ігрової діяльності передбачають використання 

наочних засобів навчання» – 25 % опитуваних; «Не знаю» – 2% опитуваних. 

Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 

3 міру поінформованості студентів у функціях і значущості наочності в 

музично-просвітницькій діяльності. 

Таким чином, міра обізнаності майбутніх учителів музичного мистецтва 

в сутності музичного просвітництва представлена трьома рівнями: високим 

(17–21 бали) – 17 % досліджуваних студентів, середнім (8–16 балів) – 69 % 

студентів, та низьким (0–7 балів) – 14 % студентів (див. рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Розподіл студентів за рівнями розуміння сутності музично-

просвітницької діяльності (за даними анкетування) 



291 
 
 

Отже, аналізуючи результати проведеного анкетування зазначимо, що 

студенти не чітко уявляють змістовність і мету музично-просвітницької 

діяльності вчителя музичного мистецтва. Свою думку щодо музично-

просвітницького заходу студенти виявляють уривчасто з використанням 

загальних фраз, і тому ми зробили висновок, що студенти не володіють 

знаннями щодо організації музично-просвітницького заходу, а також щодо 

видів навчальної діяльності, до якої вчитель музичного мистецтва може 

залучити учнів. Про це також свідчать і відповіді на запитання щодо активної 

взаємодії учителя музичного мистецтва з учнями під час такої 

позааудиторної діяльності для набуття ними нових знань із музичного 

мистецтва. Стосовно вмінь, які вчитель музичного мистецтва має формувати 

в учнів, студенти називали лише поодинокі вміння. 

Далі, ми мали на меті з’ясувати, чи розуміють студенти особливість 

музично-просвітницької діяльності вчителя музичного мистецтва в 

загальноосвітній школі. Для цього ми запропонували студентам відповісти на 

запитання анкети (додаток Ґ.2). На перше запитання «Якими знаннями має 

володіти вчитель музичного мистецтва для того, щоб вдало здійснювати 

музично-просвітницьку діяльність у школі?» студенти відповіли таким 

чином: «Учитель музичного мистецтва повинен володіти художніми 

знаннями» – 58 % опитуваних; «Знаннями щодо організації позаурочної 

діяльності учнів» – 12 % опитуваних; «Знаннями щодо відомих українських 

композиторів» – 7 % студентів; «Знаннями з музичного мистецтва» – 5 % 

опитуваних; «Мистецькими знаннями» – 3 % студентів. Контент-аналіз 

зазначених відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 3 міру 

поінформованості студентів у вимогах щодо обізнаності вчителя в музично-

просвітницькій діяльності. 

На друге запитання анкети «Які вміння має виявляти вчитель 

музичного мистецтва для здійсненя музично-практичної діяльності?» 

студенти відповіли: «Вміння організовувати позаурочну діяльність учнів» – 
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62 % студентів; «Грати на музичному інструменті» – 20 % студентів; 

«Співати музичні твори» – 18 % студентів. Контент-аналіз зазначених 

відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 3 міру поінформованості 

студентів у вимогах щодо інструментальній озброєності вчителя в музично-

просвітницькій діяльності. 

На третє запитання анкети «Чи обов’язково залучати електронні музичні 

інструменти для проведення зі школярами музично-просвітницького заходу?» 

студенти надали різні відповіді, а саме: «Ні» – 18 % опитуваних; «Для цього 

необхідна певна кількість інструментів, які не кожна школа має» – 55 % 

студентів; «Усіх учнів не залучити до цієї діяльності» – 2 % студентів; «Так, 

існують форми музично-просвітницького заходу, де залучення електронних 

музичних інструментів сприятиме зацікавленню учнів» – 20 % студентів; 

«Так» – 5 % студентів. Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив нам 

оцінити в балах від 0 до 3 міру поінформованості студентів у вимогах щодо 

обізнаності вчителя в застосуванні електронних інструментів у музично-

просвітницькій діяльності. 

Четверте запитання даної анкети «Яким чином може залучити вчитель 

музичного мистецтва електронний музичний інструмент під час проведення з 

учнями музично-просвітницького заходу?» також спонукало студентів до 

виявлення різних думок. Так, 25 % опитуваних відповіли: «Вчитель грає на 

електронному музичному інструменті». Поряд із тим, 18 % опитуваних 

відповіли: «Деякі учні можуть виконувати музичний супровід виконання 

музичних творів»; «Можна озвучувати музично-театральні шкільні вистави» – 

25 %; «За допомогою цих інструментів вивчати нові поняття» – 15 % студентів; 

«Імітувати звуки звірів, птахів, казкових персонажів» – 17 % опитуваних. 

Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 3 

міру поінформованості студентів у можливостях застосування електронних 

інструментів у музично-просвітницькій діяльності. 
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На п’яте запитання анкети «Чи обов’язково вчителю музичного 

мистецтва під час здійснення музично-просвітницької діяльності 

використовувати можливості комп’ютеру?» студенти одностайно надали 

відповідь «Так». Далі на запитання «Чи доцільно залучати школярів до 

ігрової навчальної діяльності під час проведення музично-просвітницького 

заходу?» ми отримали такі відповіді: «Так» – 45 % студентів; «Ні» – 5 % 

студентів; «Можливо» – 12 % студентів, «Учні полюбляють брати участь у 

навчальній грі» – 22 % студентів; «Доцільно, якщо гра для учнів цікава» – 

10 % студентів; «Не знаю» – 6 % студентів. Контент-аналіз зазначених 

відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 3 міру поінформованості 

студентів у можливостях застосування комп’ютеру в музично-просвітницькій 

діяльності. 

На останнє запитання цієї анкети студенти довгий час вагалися щодо 

того, яким чином надати відповідь. Так, на запитання «Як можна скористатися 

вивченими учнями шкільними піснями на уроках музичного мистецтва під час 

проведення музично-просвітницького заходу в загальноосвітній школі?» 

студенти відповіли: «Залучити учнів до співу цих пісень під час музично-

просвітницького заходу» – 85 % студентів; «Дати для слухання пісні у 

виконанні відомих дитячих колективів чи солістів» – 9 %; «Не знаю» – 6 % 

студентів. Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив нам оцінити в балах 

від 0 до 3 міру поінформованості студентів у можливостях застосування 

вивчених пісень у музично-просвітницькій діяльності. 

Таким чином, міра обізнаності майбутніх учителів музичного 

мистецтва у специфіці музичного просвітництва зі школярами представлена 

трьома рівнями: високим (17–21 бали) – 26 % досліджуваних студентів, 

середнім (8–16 балів) – 50 % студентів, та низьким (0–7 балів) – 24 % 

студентів (див. рис. 4.3). 

Отже, отримані результати після проведення анкетування серед 

майбутніх учителів музичного мистецтва уможливили дійти висновку, що 
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більшість студентів знається на тому, якими знаннями повинен володіти 

вчитель музичного мистецтва для того, щоб здійснювати музично-

просвітницьку діяльність зі школярами. Однак, щодо вмінь, які має виявляти 

вчитель музичного мистецтва під час здійснення музично-просвітницької 

діяльності студенти відмітили лише організаторські й виконавські вміння. 

Такий результат, на нашу думку, впливає на показники рівня методичної 

підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої 

музично-просвітницької діяльності. 

 

 

Рис. 4.3. Розподіл студентів за рівнями розуміння специфіки музично-

просвітницької діяльності в школі (за даними анкетування) 

 

Студенти висловили обізнаність щодо сучасних електронних музичних 

інструментів, але й висловили мало думок щодо застосування цих 

інструментів у музично-просвітницькій діяльності зі школярами. Приємно 

було дізнатися, що студенти розуміють важливість використання 

можливостей комп’ютера під час позаурочної роботи вчителя музичного 

мистецтва з учнями.  

Поряд із тим, студенти зазначають про свою необізнаність щодо 

питання залучення учнів до ігрової навчальної діяльності. На просте ніби 

запитання щодо можливості використання вже вивчених пісень учнями під 
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час проведення музично-просвітницького заходу більшість студентів 

відповіли досить однозначно, а саме зазначили лише один вид роботи – 

проспівування пісень. Хоча існує багато форм активізації та зацікавлення 

учнів із використанням засвоєних ними знань.  

У подальшій роботі перед нами поставала необхідність з’ясувати, чи 

розуміють студенти особливості проведення вчителем музичного мистецтва 

музично-просвітницького заходу зі школярами. Тому ми запропонували 

студентам провести анкетування (додаток Ґ.3). Перше завдання цієї анкети 

передбачало виділення студентом основних вимог щодо проведення 

вчителем музичного мистецтва музично-просвітницького заходу. Отримані 

відповіді ми розподілили так: «Розпочати захід вчасно, організувати учнів, 

підготувати цікаві дані для учнів» – 72 % студентів; «Створити творчу 

атмосферу, зацікавити учнів» – 13 % студентів; «Обрати цікаву тему 

музично-просвітницького заходу, підібрати музичні твори для 

прослуховування учнями, активно провести цей захід» – 15 % студентів. 

Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив нам оцінити у балах від 0 до 

3 міру поінформованості студентів у вимогах до проведення музично-

просвітницького заходу в школі. 

На друге запитання цієї анкети «Які музично-просвітницькі заходи за 

тематичною спрямованістю вам відомі?» студенти відповіли: «Вчитель 

вибирає тематику календарних свят» – 15 % студентів; «Це можуть бути 

ювілейні дати відомих композиторів, діячів виконавців» – 63 % студентів; 

«Будь-яка тема підійде» – 20 % студентів; «Це може бути метою одного з 

уроків музичного мистецтва» – 2 % студентів. Контент-аналіз зазначених 

відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 3 міру поінформованості 

студентів у тематичній спрямованості музично-просвітницького заходу в 

школі. 

На третє запитання даної анкети «Чи відомий вам такий вид 

повідомлення даних учням як слайд-монолог?» студенти відповіли: «Ні» – 
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85 % студентів; «Можливо, це поєднання монологу вчителя музичного 

мистецтва з показом слайдів» – 10 % опитуваних; «Ніколи не стикався» – 5 % 

опитуваних. Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив нам оцінити в 

балах від 0 до 3 міру поінформованості студентів у слайд-монолозі як методу 

музично-просвітницької роботи зі школярами. 

Далі, на четверте запитання даної анкети «Як ви розумієте поняття 

«інформаційний меседж»?» студенти відповіли: «Ніколи не стикався з таким 

поняттям» – 92 % опитуваних; «Можливо це якесь повідомлення, але як його 

використовувати в музично-просвітницькій діяльності з учнями не знаю» – 

8 % студентів. Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив нам оцінити в 

балах від 0 до 3 міру поінформованості студентів у інформаційному меседжі 

просвітницького заходу. 

Наступне запитаня анкети «Чи відомий вам такий вид повідомлення 

даних учням як скрапбукінг?» студенти одностайно надали відповідь «Ні». 

Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 

3 міру поінформованості студентів у скрапбукінгу як методу музично-

просвітницької діяльності в школі. 

Шосте запитання поданої анкети «Що являє собою факт-бесіда?» також 

призвело до одностайного висловлення студентами відповіді «Ні». На 

наступне запитання анкети «Як відрізняються музично-просвітницькі заходи 

за характером взаємодії суб’єктів?» студенти відповіли: «Ці суб’єкти можуть 

активно взаємодіяти під час проведення музично-просвітницького заходу, а 

можуть бути активними лише декілька суб’єктів» – 65 % студентів; «Це є 

завданням учителя музичного мистецтва зацікавити учнів і спонукати їх до 

активної участі в музично-просвітницькому заході» – 22 % студентів; «Не 

знаю» – 13 % опитуваних. Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив 

нам оцінити в балах від 0 до 3 міру поінформованості студентів у факт-бесіді 

як просвітницькому заході. 
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На наступне запитання даної анкети «Що є стимулом для подальшої 

музично-просвітницької діяльності вчителя музичного мистецтва?» студенти 

надали такі відповіді: «Хороша заробітна плата» – 55 % студентів; «Гідно 

проведений музично-просвітницький захід» – 10 %; «Талановиті учні, яких 

можна залучить до музично-просвітницького заходу» – 35 % студентів. 

Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 

3 міру поінформованості студентів у стимулах і мотивах просвітницької 

діяльності вчителя. 

Таким чином, міра обізнаності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в специфіці музично-просвітницького заходу в школі 

представлена трьома рівнями: високим (17–21 бали) – 12 % досліджуваних 

студентів, середнім (8–16 балів) – 61 % студентів, та низьким (0–7 балів) – 

27 % студентів (див. рис. 4.4). 

 

 

Рис. 4.4. Розподіл студентів за рівнями розуміння специфіки музично-

просвітницького заходу в школі (за даними анкетування). 

 

Отже, проведене анкетування уможливило з’ясувати, що студенти не 

обізнані з вимогами щодо якісного проведення музично-просвітницького 
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заходу, хоча й виявили знання щодо тематичної спрямованості, за якою 

можуть бути проведені музично-просвітницькі заходи в загальноосвітній 

школі. На жаль, студенти зазначили, що не знають багатьох форм і 

проведення таких заходів. До того ж, студенти не ясно розуміють процес 

взаємодії суб’єктів під час організації та проведення музично-

просвітницького заходу. 

Наступну анкету ми запропонували для з’ясування того, чи розуміють 

студенти особливості методико-підготовчої роботи вчителя музичного 

мистецтва до проведення музично-просвітницького заходу (додаток Ґ.4). 

Перше запитання анкети «Як ви вважаєте, чи потрібно адаптувати відомості 

відповідно до шкільного віку учнів?» спонукало студентів до висловлення 

таких думок: «Потрібно» – 85 % студентів; «Так, це потребує знання вікових 

особливостей учнів» – 14 % студентів; «Не знаю» – 1 % студентів. Контент-

аналіз зазначених відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 3 міру 

поінформованості студентів у необхідності адаптації відомих методів 

музично-просвітницької діяльності до дітей учнівського віку. 

На друге запитання поданої анкети «Чи потрібно адаптувати музичний 

твір для прослуховування учнем певного шкільного віку?» студенти 

відповіли: «Так» – 22 % студентів; «Не знаю» – 4 % студентів; «Обов’язково, 

оскільки учні різного шкільного віку свідомо сприймають тільки відповідну 

до їх психічного розвитку інформацію» – 45 % студентів; «Потрібно для 

того, щоб учні зрозуміли сутність музичного твору» – 29 % студентів. 

Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 

3 міру поінформованості студентів у необхідності адаптації відомих 

музичних творів до дітей учнівського віку. 

Наступне запитання анкети є логічним продовженням від попереднього 

«Як саме здійснюється адаптація музичного твору для слухання учнями 

визначеного шкільного віку?». Студенти надали такі відповіді: «Обирається 

тільки фрагмент цього музичного твору для слухання школярами» – 70 % 
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студентів; «Учитель музичного мистецтва готує розповідь про цей музичний 

твір для того, щоб налаштувати учнів до слухання» – 15 % студентів; «Під час 

слухання учнями музичного твору вчитель демонструє на екрані відеоряд, який 

сприяє кращому розумінню учнями змісту музики» – 13 % студентів; «Не 

знаю» – 2 % студентів. Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив нам 

оцінити в балах від 0 до 3 міру поінформованості студентів у шляхах адаптації 

відомих методів музично-просвітницької діяльності до дітей учнівського віку. 

Наступне запитання анкети виявилося для студентів складним. Так, на 

запитання «Як називається адаптація шкільної пісні для зручного виконання 

учнями певного шкільного віку?» лише 21 % студентів відповіли 

«Аранжировка», 7 % студентів відповіли «Переклад», а решта студентів 

надали відповідь «Не знаю». Відповіді оцінювались у балах від 0 до 3.  

На п’яте запитання анкети «Якими знаннями повинен володіти вчитель 

музичного мистецтва для того, щоб здійснювати адаптацію шкільної пісні для 

співу учнями шкільного віку?» студенти відповіли: «Особливостями розвитку 

голосового апарату» – 25 % студентів; «Знаннями щодо того, як здійснюється 

аранжування шкільної пісні» – 21 % студентів; «Початковими знаннями 

композиторського письма» – 2 % студентів; «Необхідно знати функції, які 

використані композитором у шкільній пісні» – 47 % студентів; «Не знаю» – 5 % 

студентів. Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив нам оцінити в балах 

від 0 до 3 міру поінформованості студентів у знаннях щодо адаптації відомих 

методів музично-просвітницької діяльності до дітей учнівського віку. 

Шосте запитання даної анкети «Які прийоми вам відомі, що 

використовуються вчителем музичного мистецтва під час зацікавлення учнів 

даними в музично-просвітницькій діяльності?» викликало у студентів такі 

думки: «Не знаю» – 11 % студентів; «Думаю, що застосування музичних 

навчальних комп’ютерних ігор сприяє зацікавленню учнів» – 42 %; 

«Використання загадок, ребусів, кросвордів» – 35 %; «Залучення учнів до 

гри» – 12 % студентів. Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив нам 
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оцінити в балах від 0 до 3 міру поінформованості студентів у прийомах 

активізації уваги та інтересу учнів до музично-просвітницької діяльності. 

Сьоме запитання даної анкети «Яким чином можна залучити учнів до 

музично-творчої діяльності під час музично-просвітницького заходу?» також 

викликало у студентів різні висловлення: «Можна зацікавити учнів процесом 

виготовлення наочності» – 25 % студентів; «Оскільки учні полюбляють 

вгадувати й фантазувати, тому це можна використати в навчанні» – 14 %; 

«Так, можна» – 61 % студентів. Контент-аналіз зазначених відповідей 

дозволив нам оцінити в балах від 0 до 3 міру поінформованості студентів у 

засобах мотивування учнів до музично-просвітницької діяльності. 

Таким чином, міра обізнаності в особливостях методико-підготовчої 

роботи вчителя музичного мистецтва до проведення музично-просвітницького 

заходу представлена трьома рівнями: високим (17–21 бали) – 12 % 

досліджуваних студентів, середнім (8–16 балів) – 61 % студентів, та низьким 

(0–7 балів) – 27 % студентів (див. рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Розподіл студентів за рівнями розуміння особливостей 

методично-підготовчої роботи вчителя музичного мистецтва до проведення 

музично-просвітницького заходу (за даними анкетування) 

Отже, проведене нами анкетування уможливило дійти висновку про те, 

що студенти раніше не замислювалися над тим, що підготовча робота вчителя 



301 
 
 

музичного мистецтва включає адаптацію музичних творів для роботи з учнями 

в позаурочний час. Ми дізналися про те, що невеликий відсоток студентів 

обізнаний щодо того, як необхідно здійснювати адаптацію музичного твору для 

прослуховування учнями під час музично-просвітницького заходу. Тільки 

невеликий відсоток студентів зазначив про знання щодо процесу адаптації 

шкільної пісні для учнів певного шкільного віку. Запитання щодо прийомів 

зацікавлення учнів даними під час музично-просвітницької діяльності призвело 

до утруднень із відповідями у студентів. Поряд із тим, студенти розуміють те, 

що існує можливість залучення учнів до музично-творчої діяльності під час 

проведення музично-просвітницького заходу.  

Важливим на даному етапі для нас було дізнатися, чи розуміють студенти 

процес планування підготовки й організації вчителем музичного мистецтва 

музично-просвітницького заходу. Для цього ми запропонували наступне 

анкетування (додаток Ґ.5). На перше запитання цієї анкети «З чого слід 

розпочинати вчителю музичного мистецтва планування процесу організації 

музично-просвітницького заходу?» переважна більшість студентів (65 %) 

відповіли «не знаю». Поряд із тим, ми отримали такі відповіді: «З обрання теми 

музично-просвітницького заходу» – 5 % студентів; «З визначення часу й місця 

проведення музично-просвітницького заходу» – 8 % студентів; «З планування 

залучення учасників до цієї діяльності» – 3 % студентів; «З обрання музичних 

творів, які будуть використані» – 19 % студентів. Контент-аналіз зазначених 

відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 3 міру поінформованості 

студентів у підготовці до планування музично-просвітницького заходу. 

Наступне запитання анкети «Які смакові уподобання аудиторії необхідно 

враховувати під час організації музично-просвітницьких заходів?» викликало в 

студентів утруднення, і 92 % опитуваних відповіли «Не знаю». При цьому 5 % 

опитуваних відповіли «В учнів є улюблені мультфільми, художні фільми», а 

3 % студентів відповіли таким чином: «Необхідно враховувати ті напрями 

сучасної музики, що слухають учні». Третє запитання анкети «Чи відомі вам 
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етапи організації фасилітативної бесіди вчителя музичного мистецтва з учнями 

загальноосвітньої школи?» також викликало утруднення у студентів із 

відповіддю, оскільки 98 % опитуваних зазначили «Не знаю». Поряд із тим, 2 % 

опитуваних зазначили: «Визначення теми, оголошення проблеми, організація 

бесіди». На нашу думку, це також є неповною відповіддю на запитання. 

Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 3 

міру поінформованості в необхідності врахування смаків аудиторії у плануванні 

музично-просвітницького заходу. 

Наступне запитання анкети «Які способи зацікавлення аудиторії під 

час проведення музично-просвітницького заходу вам відомі?» спонукало 

студентів до висловлення своїх думок, а саме: «Яскраве оголошення – 

анонс» – 10 % студентів; «Запрошення гостей» – 35 %; «Оголошення щодо 

підготовлених сюрпризів, подарунків» – 38 % студентів; «Сучасна тема 

обрана для заходу» – 10 % опитуваних; «Використання фактів, пісень, 

образів, які вже відомі школярам» – 7 % опитуваних. Контент-аналіз 

зазначених відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 3 міру 

поінформованості у способах мотивування школярів до планування музично-

просвітницького заходу. 

П’яте запитання анкети «Напишіть відомі вам форми проведення 

вчителем музичного мистецтва музично-просвітницького заходу з учнями 

загальноосвітньої школи?» викликало утруднення у студентів під час 

виконання цього завдання. Так, лише 2 % студентів вказали: «Ігрова форма»; 

5 % студентів зазначили «Запрошення до участі в заході відомої 

особистості»; а решта (93 %) опитуваних зазначили «Не знаю». Контент-

аналіз зазначених відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 3 міру 

поінформованості у формах проведення музично-просвітницького заходу. 

Шосте запитання поданої анкети «Які засоби може використати вчитель 

музичного мистецтва для того, щоб активізувати учнів під час проведення 

музично-просвітницького заходу?» спонукало студентів до відповідей: 
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«Комп’ютери» – 58 % студентів; «Мультимедійна дошка, комп’ютер» – 25 % 

студентів; «Проєктор, комп’ютер» – 15 % студентів; «Електронні музичні 

інструменти, комп’ютер» – 2 % студентів. Контент-аналіз зазначених 

відповідей дозволив нам оцінити в балах від 0 до 3 міру поінформованості в 

засобах активізації учнів у музично-просвітницьких заходах. 

На сьоме запитання даної анкети «З якою метою застосовуються засоби 

мультимедіа вчителем музичного мистецтва в музично-просвітницькій 

діяльності зі школярами?» студенти відповіли так: «Для зацікавлення учнів» 

– 65 % студентів; «Для розвитку учнів» – 5 % студентів; «Для того, щоб учні 

навчалися працювати з даними» – 3 % студентів; «Для доступного подання 

інформації» – 4 % студентів; «Для озвучування проведення заходу, 

здійснення відео супроводу демонстрації творів мистецтва» – 23 % 

опитуваних. Контент-аналіз зазначених відповідей дозволив нам оцінити в 

балах від 0 до 3 міру поінформованості у специфіці застосування 

мультимедіа в музично-просвітницьких заходах. 

 

Рис. 4.6. Розподіл студентів за рівнями розуміння особливостей 

планування підготовки й організації вчителем музичного мистецтва музично-

просвітницького заходу (за даними анкетування) 

Отже, проведене анкетування й отримані результати свідчать про те, 

що існує необхідність забезпечення студентів знаннями щодо форм 

проведення музично-просвітницьких заходів, і засобів для активізації та 

зацікавлення учнів у цьому процесі. Ми обов’язково врахуємо в подальшому 
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дослідженні той факт, що студенти не обізнані щодо процесу планування й 

організації музично-просвітницького заходу, проведення з учнями 

фасилітативної бесіди, смакових уподобань сучасних школярів, можливостей 

сучасної інформаційної техніки, які вчитель музичного мистецтва може 

використовувати в музично-просвітницькій діяльності.  

Відповідно до визначених показників і критеріїв охарактеризовано та 

емпірично верифіковано три рівні сформованості готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності. 

У результаті діагностики студентів за критеріями виділених компонентів 

методичної підготовки до музично-просвітницької роботи зі школярами з 

подальшою математико-статистичною обробкою отриманих даних через 

застосування кластерного аналізу було отримано три кластерні профілі, що 

відповідають концептуалізованим рівням підготовки (рис. 4.7).   

 

Рис. 4.7. Кластерні профілі рівнів методичної готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами. 

Примітка: М-П – вмотивованість до музично-просвітницької роботи зі 

школярами за мотиваційно-пізнавальним комнонентом, К-Н – обізнаність у музичному 

просвітництві за когнітивно-направленим компонентом; КО – комунікативні та 

організаційні здібності за комунікативно-емпатійним компонентом; Е – емпатія за 

комунікативно-емпатійним компонентом; Р – рефлективність за рефлексивно-

усвідомлюваним компонентом, Т-Д – творчо-діяльнісні здібності, невербальна 

креативність та естетичні здібності за творчо-діяльнісним компонентом.  
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Високий рівень методичної готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності представлений 

першим кластерним профілем, що властивий 22,9 % досліджуваних 

студентів. Цей профіль характеризується високим ступенем розуміння 

виховних можливостей музично-просвітницької діяльності, чітким 

усвідомленням мети проведення музично-просвітницьких заходів з учнями 

загальноосвітньої школи, а також розуміння особливостей музично-

просвітницької діяльності вчителя музичного мистецтва. Цей рівень 

характеризує студентів з високою вмотивованістю на реалізацію музично-

просвітницької діяльності зі школярами, високу міру пізнавального інтересу 

до музичного мистецтва та усвідомлення власної ролі у трансляції молодому 

поколінню духовних цінностей національної та світової культури. Студентам 

з високим рівнем методичної готовності до творчої музично-просвітницької 

діяльності зі школярами характеризуються креативністю та естетичними 

здібностями, які забезпечують продуктивно-творчий рівень реалізації 

музично-просвітницьких заходів у школі. Високий рівень емпатії, 

комунікативних та організаційних здатностей, властивий цьому рівню 

методичної підготовки студентів, обумовлює їх спроможність організувати 

творчий колектив і створювати творчу атмосферу в ньому, забезпечує 

продуктивну взаємодію вчителя зі школярами. Майбутні вчителі цього 

профілю характеризуються високою абнотивністю, яка проявляється в 

широті сканування творчих здібностей учнів, умінні виявляти талановитих 

школярів, організувати творчу взаємодію з музично обдарованими дітьми. 

Високий рівень методичної готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності характеризується 

високим ступенем розуміння виховних можливостей музично-просвітницької 

діяльності. Цей рівень відзначається позитивним ставленням студентів до 

організації творчої музично-просвітницької діяльності в подальшій фаховій 

діяльності, а також передбачає наявність у майбутніх учителів музичного 
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мистецтва широкої мистецької ерудиції, осмислення власного досвіду 

опрацювання музичних творів, і перенесення його на музично-просвітницьку 

діяльність, сформованість умінь пошуку даних і їх адаптацію відповідно до 

шкільного віку учнів, прагнення до заглиблення в художньо-емоційний зміст 

музичного твору на тлі естетико-філософських узагальнень суспільних явищ, 

історико-біографічних відомостей. 

Студенти, яких нами віднесено до високого рівня проведення творчої 

музично-просвітницької діяльності, виявляють чітке усвідомлення мети 

проведення музично-просвітницьких заходів з учнями загальноосвітньої 

школи, а також розуміння особливостей музично-просвітницької діяльності 

вчителя музичного мистецтва. Серед студентів високого рівня методичної 

підготовленості лише 1,41 % виявляють повну обізнаність щодо способів і 

методів здійснення самостійної роботи над навчальним завданням, яке 

виконували правильно, та якомога швидше переходили до наступного 

завдання.  

Середній рівень методичної готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності кваліфікується 

неповною сформованістю цілісної структури музично-педагогічної 

діяльності вчителя. Студенти характеризуються недостатньою ціннісною 

мотивацією до здійснення в подальшому музично-просвітницької діяльності 

зі школярами. Визначено виявлення студентами недостатніх знань творів 

мистецтва, а також оволодіння музичною термінологією. Оволодіння 

методикою організації творчої музично-просвітницької діяльності з учнями 

загальноосвітньої школи було визначено на основі достатнього вияву 

показників уміння цілісного охоплення духовної сутності художніх образів 

музичного твору, усвідомлення основних аспектів музично-просвітницької 

діяльності вчителя музичного мистецтва.  

Середній рівень методичної готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності представлений 
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другим кластерним профілем, який властивий 42,3 % досліджуваних 

студентів. Профіль кваліфікується неповною сформованістю цілісної 

структури музично-педагогічної діяльності вчителя. Студенти 

характеризуються недостатньою пізнавальною мотивацією до здійснення в 

подальшому музично-просвітницької діяльності зі школярами, середнім 

рівнем розвитку комунікативних та організаційних здатностей, низькою 

абнотивністю, середнім рівнем рефлексивності, емпатії, естетичних 

здібностей, нижчою за середній рівень креативністю. Крім того, у даної 

групи студентів визначено недостатній рівень знань творів мистецтва, а 

також оволодіння музичною термінологією.   

У студентів, яких нами віднесено до середнього рівня проведення 

творчої музично-просвітницької діяльності виявляють достатні 

комунікативні вміння, що забезпечували взаємодію з іншими суб’єктами 

такої методичної підготовки в навчальній роботі над музично-творчими 

завданнями. Однак значних труднощів майбутні вчителі музичного 

мистецтва зазнавали у виявленні артистизму для передачі емоційно-

піднесеного характеру, не усвідомлювали власних недоліків під час 

організації художнього полісуб’єктного спілкування суб’єктів, що негативно 

позначалося на організації творчого процесу під час навчальної роботи над 

завданням (такі труднощі виявлено у 70,5 % студентів).  

Низький рівень методичної готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності відповідає третьому 

кластерному профілю (34,8 % досліджуваних студентів) і визначається 

частковою сформованістю окремих складових структурних компонентів 

підготовки студентів. Студенти цього рівня відзначаються негативним 

ставленням до процесу організації творчої музично-просвітницької 

діяльності та низьким рівнем здатності до неї, низькою вмотивованістю на її 

реалізацію, низьким рівнем емпатії, рефлективності, невербальної 
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креативності та естетичних здібностей, що стоять на заваді успішній 

реалізації музично-просвітницьких заходів у школі. 

Низький рівень методичної готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності визначається 

частковою сформованістю окремих складових структурних компонентів 

підготовки студентів. Студенти цього рівня відзначаються негативним 

ставленням до процесу організації творчої музично-просвітницької 

діяльності з учнями загальноосвітньої школи.  

У студентів, яких нами віднесено до низького рівня проведення творчої 

музично-просвітницької діяльності, не виявляють достатні комунікативні 

вміння. Виявлена студентами відсутність системності знань із методики 

проведення музично-просвітницьких заходів вплинула на результат їх 

навчальної роботи. Набуті інтелектуальні вміння не використовуються ними 

під час навчальної діяльності з даними, призначеними для музично-

просвітницької діяльності з учнями загальноосвітньої школи. Поряд із тим, 

відсутність у студентів даного рівня вмінь здійснювати самоконтроль, 

самооцінювання потребувало від викладача постійного керівництва над їх 

навчальними діями, що було зафіксовано стосовно 26,8 % від загальної 

кількості респондентів. 

Отже, констатувальний експеримент виявив домінування середнього та 

низького рівнів (77,1 %) методичної готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності. 

Отримані нами результати свідчать про те, що існуючий стан методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої музично-

просвітницької діяльності не відповідає сучасним вимогам і потребам 

мистецької освіти. Це вказує на доцільність побудови формувального етапу 

експерименту для виявлення динаміки розвитку методичної готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької 

діяльності. 
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Наступним завданням дослідження було виявлення того, як 

співвідносяться показники методичної підготовки студентів до реалізації 

музично-просвітницької роботи в школі (отриманими шляхом анкетування) з 

отриманими нами (шляхом кластеризації даних стандартизованих 

опитувальників) трьома рівнями готовності до цієї діяльності. З цією метою 

нами було визначено статистично значущі відмінності в показниках 

методичної підготовки (виражені в балах від 0 до 21 за кожним параметром) 

у трьох груп студентів з різними кластерними профілями, які відповідають 

трьом рівням готовності до реалізації просвітницької діяльності в школі 

(таблиця 4.2).   

Таблиця 4.2 

Показники методичної підготовки до просвітницької роботи зі 

школярами у студентів з різними кластерними профілями 

Показники методичної 

підготовки до просвітницької 

роботи зі школярами  

Рівні методичної готовності майбутніх 

учителів музики за кластерами 

Н
-

К
р
ас

к

ал
а 

У
о
л

іс
а 

Високий Середній Низький 

Обізнаність про сутність 

музично-просвітницької роботи 

зі школярами 

18,12±1,63 12,40±1,73 8,30±1,94 167 

Розуміння сутності музичного 

просвітництва в школі 
19,25±0,76 13,38±1,97 6,11±1,84 182 

Розуміння особливості 

проведення вчителем 

музичного мистецтва музично-

просвітницького заходу зі 

школярами 

17,81±2,1 13,17±1,04 6,49±2,55 178 

Розуміння особливостей 

методично-підготовчої роботи 

вчителя музичного мистецтва 

до проведення музично-

просвітницького заходу 

14,15±2,95 11,76±2,15 4,61±1,50 151 

Розуміння особливостей 

процесу планування підготовки 

й організації вчителем 

музичного мистецтва музично-

просвітницького заходу 

16,33±3,28 12,94±1,08 8,00±3,68 99 
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Отже, у студентів із високим рівнем готовності до музично-

просвітницької роботи зі школярами визначено найвищі показники 

методичної підготовки до такого виду діяльності, вираженого в показниках 

обізнаності про сутність музично-просвітницької роботи зі школярами, 

розуміння сутності музичного просвітництва у школі, розуміння особливості 

проведення вчителем музичного мистецтва музично-просвітницького заходу 

зі школярами, розуміння особливостей методично-підготовчої роботи 

вчителя музичного мистецтва до проведення музично-просвітницького 

заходу, розуміння особливостей процесу планування підготовки й організації 

вчителем музичного мистецтва музично-просвітницького заходу. Відповідно 

за цими показниками студенти із середнім рівнем готовності поступаються 

студентам із високим рівнем, утім перевищують студентів із низьким рівнем 

готовності до музично-просвітницької роботи в школі. Отже, психодіагностичні 

й тестові дані, на основі яких були отримані кластерні профілі, відповідають 

анкетним даним і вони у цілому описують рівень підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи в школі. 

 

4.2. Методика проведення інформаційно-організаційного та 

операційно-інтегрованого етапів формувального експерименту. 

 

Отримані результати констатувального експерименту призвели до 

формулювання висновку, що майбутні вчителі музичного мистецтва під час 

фахового навчання у педагогічному закладі вищої освіти не мають 

достатнього рівня методичної підготовленості до здійснення творчої 

музично-просвітницької діяльності, як необхідної для гармонійного розвитку 

учнів загальноосвітньої школи. Аналіз цих результатів доводить, що вони не 

відповідають сучасним вимогам, які поставило перед учителем музичного 

мистецтва суспільство. Показником недостатньої сформованості означеного 

феномена є дуже малий відсоток (від 1 до 25 %) високого рівня компонентів 
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готовності до музично-просвітницької роботи майбутніх учителів. Таким 

чином, виникає необхідність підвищення рівня методичної готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахового навчання. 

Для перевірки ефективності процесу методичної підготовленості 

майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької 

діяльності було проведено педагогічний експеримент, що постає провідним 

методом дослідження для отримання найбільш вірогідних фактів. Метою 

педагогічного експерименту стала перевірка ефективності функціонування 

розробленої авторської методики підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності. 

Програма формувального експерименту передбачала виконання таких 

завдань:  

- апробація методики формування методичної готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької 

діяльності з учнями; 

- добір методичних прийомів статистичної обробки експериментальних 

даних; 

- проведення діагностики результатів використання авторської методики;  

- зіставлення отриманих результатів експериментальної та контрольної 

груп для визначення динаміки формування методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва;  

- проведення вихідного діагностування та перевірка впливу розробленої 

методики на рівень формування методичної готовності студентів до 

творчої музично-просвітницької діяльності.  

Експериментальні завдання були адаптовані до застосування 

розробленої авторської методики в цілісній (збірній) експериментальній 

групі, до якої входило 210 студентів. Розробленні завдання реалізовувалися 

засобами впровадження моделі методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності. 
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Ураховуючи те, що специфікою здійснення музично-просвітницької 

діяльності є спрямованість як учителя музичного мистецтва, так і учнів на 

самореалізацію та саморозвиток, тому дослідна робота передбачала 

залучення студентів до позааудиторної роботи. Це відбувалося як через 

участь студентів у конкурсах, фестивалях, олімпіадах, майстер-класах, так і 

участь у концертно-просвітницьких заходах. Ці заходи сприяли виробленню 

емоційної стійкості, розвитку артистизму й показників музичної 

обдарованості студентів. Метою організації такої навчальної роботи 

поставало формування в студентів мотивації досягнення успіху, набуття 

музично-просвітницьких умінь. У процесі творчого самовиявлення студенти 

розвивали організаторські й комунікативні якості, що є важливими для 

якісного здійснення музично-просвітницької діяльності. 

Дослідно-експериментальна робота з формування методичної 

підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-

просвітницької роботи зі школярами представлена розгорнутим у часі 

процесом, який ми умовно розподілили на три етапи. Відповідно до 

структури методичної підготовленості ми розробили та планування 

формувального експерименту. У зв’язку з цим, перший етап формувального 

експерименту направлено на формування мотиваційно-пізнавального та 

когнітивно-направленого структурних компонентів методичної 

підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої 

музично-просвітницької діяльності з учнями. Другий етап даного 

експерименту було направлено на формування комунікативно-емпатійного 

компоненту, а третій етап відповідно – на формування рефлексивно-

усвідомленого та творчо-діяльнісного компонентів методичної 

підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Визначимо етапи формування методичної підготовленнності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької роботи: 

—інформаційно-організаційний етап; 
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—операційно-інтегрований етап;  

—творчо-репрезентаційний етап. 

Упродовж цих етапів ми використовували такі форми навчання, які 

сприяють підвищенню інтересу студентів до музично-просвітницької 

діяльності, а саме: міні-концерт, слайд-монолог, скрапбукінг, інформаційний 

меседж, концерт-бесіда, концерт-дискусія, концерт-співтворчість, концерт-

мікст, концерт-зустріч, студентські конференції з питань музично-

просвітницької діяльності вчителів музичного мистецтва.  

Під час формувального експерименту здійснено уточнення 

концептуальних положень та апробовано модель методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької 

діяльності з учнями. 

Важливим під час формування методичної підготовленості майбутніх 

учителів музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької роботи 

поставало забезпечення студентів психолого-педагогічною підтримкою з 

боку викладачів. Це включало створення ситуацій заохочення майбутніх 

учителів музичного мистецтва до творчої самореалізації в освітньому 

процесі, розкріпачення їх творчої енергії. Створення викладачем позитивного 

психологічного настрою дозволяло студентам виконувати навчальні дії в 

режимі комфортності, сприяло ствердженню впевненості щодо 

самовираження у творчій музично-просвітницькій діяльності. 

Одним із напрямів формувального експерименту даного 

експериментального дослідження є виховання музично-аналітичного 

мислення, оскільки майбутній учитель музичного мистецтва організовуючи 

музично-просвітницькі заходи в подальшій фаховій діяльності повинен уміти 

застосовувати вже знайомі йому твори мистецтва, вибудовувати 

послідовність їх представлення учням, проаналізувати доцільність 

включення інших, невідомих учням творів мистецтва з урахуванням мети й 
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завдань певного заходу, вікових особливостей учнів, які можуть бути як 

глядачами, так і виконавцями. 

На першому етапі, інформаційно-організаційному, формується 

мотиваційно-пізнавальний і когнітивно-направлений компоненти, що 

передбачають підвищення мотивації студентів до музично-просвітницької 

діяльності зі школярами, завдяки набуттю необхідних знань щодо організації 

позаурочної навчальної діяльності учнів, усвідомлення значення музично-

просвітницької діяльності для гармонії розвитку учнів загальноосвітньої 

школи, набуття ними вмінь виявляти творчу активність та ініціативність під 

час навчальної роботи з конкретними даними. Цей етап проводився з метою 

організації творчо-рефлексивного простору для студентів, що є джерелом 

інформації про широкі можливості застосування набутих знань і вмінь у 

музично-просвітницькій діяльності. 

У цьому просторі відбувається трансляція студентом знань про 

особливості організації позаурочної діяльності учнів загальноосвітньої 

школи, про способи залучення учнів до творчого саморозвитку під час 

позаурочної діяльності під керівництвом учителя музичного мистецтва. 

Створюються умови для самовизначення студентів у музично-просвітницькій 

діяльності, стимулюється їх прагнення спробувати себе і як організатора 

музично-просвітницької діяльності, і як музичного виконавця.  

На цьому етапі студенти знайомились із можливими варіантами 

організації музично-просвітницького заходу, ними осмислювалися цілі 

гуманістичного виховання учнів загальноосвітньої школи, опановувалися 

способи створення культурно-творчої атмосфери для сприйняття учнями 

даних, та способи залучення учнів до активної творчої взаємодії під час 

позаурочної діяльності. Процес організації позаурочного музично-

просвітницького заходу з учнями загальноосвітньої школи передбачає 

осмислення студентами певної сукупності послідовних музично-

педагогічних дій. Необхідним на даному етапі поставало ознайомлення 
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студентів із різними видами музично-просвітницької діяльності вчителя 

музичного мистецтва, що супроводжувалося стимулюванням і розвитком 

позитивного ставлення студентів до цієї діяльності. Наприкінці 

організаційного етапу уточнювався склад і диференціація рівневих груп 

студентів. 

На другому етапі, операційно-інтегрованому, способи педагогічного 

впливу спрямовуються на розвиток умінь студентів використовувати художні 

знання під час самостійної навчальної діяльності, здатності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до створення емоційно-пізнавального стану в 

процесі планування творчої взаємодії зі школярами. На цьому етапі 

студентам надається можливість удосконалити рівень оволодіння вміннями: 

оцінювати знаннєво-практичні надбання учнів; набувати вміння залучати 

учнів до художнього полісуб’єктного спілкування з інтерпретатором і 

музичним твором; виробляти здатність реагувати на зміни в емоційно-

пізнавальному стані учнів під час творчої взаємодії.  

Протягом даного етапу формувався комунікативно-емпатійний 

компонент, що передбачає здатність майбутніх учителів музичного 

мистецтва до створення емоційно-пізнавального стану в процесі творчої 

взаємодії зі школярами. Передбачалося сформувати в студентів психологічну 

установку на художнє полісуб’єктне спілкування з іншими учасниками 

експерименту, виявлення емпатії й артистизму в навчальній роботі над 

завданням. Крім того, передбачалося залучити студентів до оволодіння 

вмінням урізноманітнити засоби художнього впливу на учнів із 

використанням літературних текстів, елементів театралізації, інструментарію 

навчальної гри, можливостей комп’ютера та міжнародної мережі Інтернет. 

На третьому, творчо-репрезентаційному, етапі робота викладача 

спрямована на формування рефлексивно-усвідомленого та творчо-

діяльнісного компонентів. Даний етап направлений на розвиток мистецької 

рефлексії в майбутніх учителів музичного мистецтва, як здатності до 
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індивідуально-неповторного особистісного самовираження в музично-

творчій діяльності, а тому метою проведення творчо-репрезентативного 

етапу було створення педагогічних умов для усвідомлення студентами 

потреби в самовиявленні під час опрацювання навчальних творчих завдань. 

Ураховуючи те, що методична фахова підготовка майбутніх учителів 

музичного мистецтва до творчої просвітницької роботи в школі передбачає їх 

залучення до творчої навчальної діяльності з музичними творами з 

використанням художньо-образних можливостей творів інших мистецтв. Ці 

обставини зумовили врахування в організації навчальної роботи студентів 

використання засобів стимуляції естетичних почуттів і переживань у процесі 

усвідомленого сприймання художньо-музичних образів. Створювалися 

проблемні ситуації, з якими стикається майбутній учитель музичного 

мистецтва в процесі організайції музично-просвітницьких заходів зі 

школярами.  

На цьому етапі майбутні вчителі музичного мистецтва залучалися до 

вироблення навчальних наочних матеріалів із використанням ігрових 

прийомів навчальної роботи, де вони включалися до інтерактивної взаємодії 

в цьому процесі. Ці умови уможливлювали залучення студентів до творчої 

пошукової діяльності. Викладачами-консультантами заохочувалися студенти 

в процесі їх творчої самореалізації. Презентація студентами результатів 

навчально-творчої роботи передбачала спів або гру на музичному 

інструменті музичного твору, що давало змогу демонструвати набуті 

музично-виконавські компетентності, проявляти артистичні здібності. 

Поряд із цим, слід зазначити про розроблений нами спецкурс 

«Практикум з музично-просвітницької роботи майбутнього викладача 

музичного мистецтва» для набуття студентами необхідних знань і умінь 

щодо здійснення творчої музично-просвітницької діяльності з учнями 

загальноосвітньої школи. Основною метою даного спецкурсу є підготовка 

майбутніх учителів музичного мистецтва до організації музично-
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просвітницьких заходів для школярів, яка передбачає планування проведення 

заходу, залучення творчих особистостей, виготовлення наочного навчального 

матеріалу, використання можливостей сучасної інформаційної техніки, в 

тому числі й електропіано. Спецкурс сприяє ціннісному розумінню змісту 

музично-просвітницької діяльності вчителя музичного мистецтва. 

Завданнями спецкурсу «Практикум з музично-просвітницької роботи 

майбутнього викладача музичного мистецтва» стали:  

— застосовувати художньо-музичні знання під час планування 

проведення позаурочного заходу зі школярами; 

— застосовувати художньо-творчі роботи з інформаційними даними; 

— оволодіння засобами позаурочної роботи зі школярами, спираючись 

на принципи послідовності та наступності;  

— опанування сучасними інноваційними методами залучення учнів до 

музично-творчої діяльності; 

— виготовляти навчальну наочність для музично-просвітницького 

заходу за визначеною темою; 

— використовувати твори мистецтва, комбінувати й поєднувати їх із 

застосуванням можливостей сучасної інформаційної техніки. 

У результаті вивчення дисципліни студенти пізнають сутність поняття 

«музично-просвітницька діяльність». Це обумовлює розуміння змісту 

позаурочної діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва зі 

школярами відповідно до Концепцій та Державного шкільного стандарту в 

галузі «Мистецько-естетична культура». Через «Практикум з музично-

просвітницької роботи майбутнього викладача музичного мистецтва» 

студенти опановують раціональні прийоми й методи розвитку вмінь в учнів 

загальноосвітньої школи, зокрема вміння сприймати та оцінювати художньо-

музичні твори через вплив на емоційну сферу, а також методи та прийоми 

залучення учнів до музично-ігрової діяльності, творчої взаємодії з 

виконавцями музичних творів. 
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Ураховуючи основи методики поліхудожнього виховання учнів, 

студенти оволодівають інноваційними методами та прийомами активізації 

інтересу школярів до взірців мистецтва в умовах позакласної навчальної 

діяльності. Самостійне опрацьовування тематики позаурочних занять 

музично-просвітницької спрямованості забезпечує навчання студентів 

використовувати раціональні прийоми та методи організації музично-

просвітницької діяльності зі школярами різного шкільного віку. Цей процес 

передбачає залучення майбутніх учителів музичного мистецтва до 

навчальних завдань, спрямованих на розв’язання різних методичних завдань 

із проблем активізації пізнавального інтересу учнів навчальною роботою над 

творчими завданнями в напрямі музично-естетичного розвитку, а також 

організації творчої взаємодії учнів у позаурочній навчальній діяльності. 

Зазначимо, що на першому, інформаційно-організаційному, етапі 

формувального експерименту ми формували мотиваційно-пізнавальний і 

когнітивно-направлений компоненти за допомогою введення до процесу 

фахового навчання майбутніх учителів музичного мистецтва інноваційних 

методів навчання, а також шляхом залучення до різних форм навчальної 

діяльності. Ми виходили з того, що у фаховому навчанні майбутніх учителів 

музичного мистецтва важливо сприяти зростанню їх інтересу до музично-

просвітницької роботи з учнями загальноосвітньої школи. Студенти мають 

усвідомити значущість такої діяльності для успішного процесу музично-

естетичного розвитку школярів. Успішність музично-просвітницього заходу 

залежить від обрання цікавої та актуальної тематики, планування 

інтерактивної взаємодії учасників музично-просвітницької діяльності, вибору 

вдалої форми проведення позаурочного музично-просвітницького заходу. 

Реалізація розвитку мотиваційно-пізнавального компоненту готовності 

до музично-просвітницької роботи зі школярами передбачала впровадження 

в систему музичної освіти ведення «Особистого методично-просвітницького 
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посібника студента» (ОМППС). До особистого методико-просвітницького 

посібника студента входить декілька обов’язкових розділів:  

1) перелік усіх музичних творів, що вивчаються з предметів 

виконавських дисциплін: індивідуальних занять (музичного інструменту, 

концертмейстерського класу, диригування, постановки голосу тощо) та з 

оркестрового та хорового класу в період усіх років навчання студента, 

включно з магістерським навчанням; 

2) у тій самій послідовності, що вивчалися музичні твори по семестрах, 

та розташовані в переліку додаються скановані нотні тексти музичних творів; 

3) наступний розділ ОМППС – це художньо-просвітницький аналіз 

мистецько-просвітницького матеріалу або художньо-просвітницька анотація 

або лекторсько-просвітницька інтерпретація твору мистецтва;  

4) музично-просвітницький тезаурус, що об’єднується з музичним 

тезаурусом і переліком музичних термінів, які зустрічаються по ходу 

виконання музичних творів; 

5) художньо-образна партитура (ХОП) (якщо проводилися заняття зі 

студентами з її написання); 

6) методичні пропозиції, щодо використання вивчених музичних творів 

у шкільній практиці; 

7) перелік просвітницьких і взагалі всіх заходів, у яких ці твори 

особисто виконувалися студентом, у тому числі в школах, на практиці, в 

класі індивідуальних занять, факультетських, університетських заходах, на 

музичних конкурсах, фестивалях, у заходах філармонії школяра; 

8) перелік особистих нагород, звань, подяк, отриманих під час 

навчання. Дипломи та підтвердження участі в заходах; 

9) посилання на Інтернет, або додатки в дисками, аудіо та відео 

записами особистих виступів; 
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10) найкращі зразки записів музичних творів, що були виконані в 

естрадному варіанті за період навчання або у виконанні видатних музикантів 

та музичних колективів.  

Усі розділи роботи з ОМППС заповнюються поступово за період 

опрацювання музичних творів, переглядаються, доповнюються. 

Ця форма фіксування проведеної виконавської просвітницької 

методичної практичної роботи під час навчання майбутніх викладачів 

музичного мистецтва сприяє закріпленню на довгі роки професійної 

діяльності майбутнього викладача музичного мистецтва, володіння базовими 

компонентами знань, упевненість у своїх фахових компетенціях та справах 

тощо. Дає можливість доповнювати інформацію про музичні твори, що 

виконувались у стінах закладу освіти, та використовувати здобуті навички 

виконання музичного твору з перших днів педагогічної діяльності молодого 

фахівця в аудиторній та позааудиторній роботі, у виховному 

просвітницькому процесі, що має бути безперервним і наскрізним у 

професійній діяльності викладача музичного мистецтва. 

З метою розвитку мотиваційно-пізнавального компоненту готовності 

до музично-просвітницької роботи зі школярами нами було розроблено та 

впроваджено до експериментальної методики метод «покрокового 

опрацювання складових музично-просвітницького заходу». У цьому процесі 

ми використовували технологію О. Пометун «Карусель» (Сучасний урок. 

Інтерактивні технології навчання, 2004). Цей метод передбачає одночасне 

включення всіх учасників у активну роботу під час набуття вмінь планувати 

процес організації музично-просвітницької діяльності учнів. За даним 

методом викладач розташовує студентів у просторі аудиторії, та формує два 

кола. Викладач обирає сім студентів, які розташовуються на стільцях у 

внутрішньому колі спиною до центру. Кожному студентові викладач роздає 

папку, а саме: «Музичні твори», «Твори мистецтва», «Шкільні пісні», 

«Навчальні ігри», «Загадки», «Гості», «Музична хвилинка», а також декілька 
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жовтих карток. Останнє необхідно для того, щоб позначити відсутність 

результату пошукової діяльності. Кожен із вказаних студентів 

ознайомлюється з даними в темі. Решту студентів викладач розташовує в 

зовнішньому колі обличчям до центру. Цим студентам викладач роздає 

бланки з назвами тем музично-просвітницького заходу. За сигналом 

викладача учасники внутрішнього та зовнішнього кола створюють пари.  

Учасник зовнішнього кола повідомляє учаснику внутрішнього кола 

назву теми музично-просвітницького заходу. Після цього всі учасники 

внутрішнього кола допомагають здійснювати пошук відповідних даних із 

папки. Це супроводжується обміном точками зору, ідеями. Якщо необхідної 

інформації, на погляд учасника, немає, тоді він віддає своєму партнеру жовту 

картку. За сигналом викладача відбувається зміна партнерів у парах, і 

учасники зовнішнього кола пересуваються на один стілець уперед. До кінця 

кола кожен учасник зовнішнього кола добирає до певної теми необхідні дані. 

Даний метод передбачає обов’язкове обговорення навчального результату. 

Таким чином, навчальна робота за цим методом сприяє набуттю 

студентами досвіду спілкування з різними партнерами для збирання 

інформації із заданої теми. Така парна робота спрямована на інтенсивну 

перевірку обсягу та глибини фахових знань студентів. Поряд із тим, студенти 

внутрішнього кола пропонуючи своєму партнеру скористатися певними 

даними розвивають своє вміння аргументувати власну позицію, доводити 

доцільність використання певних даних саме в організації музично-

просвітницького заходу за заданою темою.  

Слід зазначити необхідність активізації інтересу учнів до творчої 

музично-просвітницької діяльності через вибір широкої тематики музично-

просвітницьких заходів, що уможливлює використання різних мистецьких 

творів, засобів навчання. Залучення студентів до участі в навчальній грі 

забезпечує практичне опрацювання набутих теоретичних знань, розширення 

обізнаності про організацію музично-просвітницьких заходів у подальшій 
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фаховій діяльності. Оригінальний метод «Музичний ярмарок» передбачає 

залучення студентів до навчальної гри. Розроблений нами метод передбачає 

підготовчий етап, на якому студенти розробляють теми для музично-

просвітницьких заходів. Викладач залучає студентів до обговорення, під час 

якого студенти висувають ідеї та обговорюють їх. 

У процесі цієї роботи важливо, щоб кожна затверджена тема 

передбачала проведення музично-просвітницького заходу з учнями 

визначеного шкільного віку. Кількість тем має відповідати кількості 

учасників навчальної гри. Назви тем студенти пишуть у рядок на великому 

аркуші паперу. Потім студенти цей аркуш перегортають, і разом 

розмальовують його кольоровими олівцями на тему «Музичний ярмарок». 

Далі, аркуш розрізається, і кожен студент навчання обирає собі тему для 

більш детального опрацювання. 

На наступному етапі за даним методом кожен студент самостійно 

опрацьовував певну тему музично-просвітницького заходу. Викладач 

зауважує про необхідність складання переліку творів мистецтва, які будуть 

слугувати основою для планування цього заходу. Враховуючи шкільний вік 

учнів, для яких здійснюється планування проведення музично-

просвітницького заходу студенти відшукують у мережі Інтернет загадки, 

ребуси й невеликі віршики, які доцільно було б запропонувати учням. Далі 

студенти складають свої теми до купи, і викладач розподіляє студентів на дві 

команди. Так, викладач зачитує одну з тем, а студенти кожної з груп по черзі 

висловлюють власну думку щодо проведення такого заходу. У разі якщо 

учасник погоджується, тоді команді присвоюється бал. Виграє та команда, 

яка отримала найбільшу кількість балів. Зазначимо, що під час навчальної 

роботи за даним методом у студентів виникали певні труднощі. Так, у 

студентів низького рівня методичної підготовленості до музично-

просвітницької діяльності виникали труднощі з підбором творів мистецтва до 

певної теми. Вони недостатньо володіють художніми знаннями щодо 
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музичних творів, які було б доцільно застосувати під час слухання 

школярами музичних творів, а також навичками оперативної робот із 

даними. Такі студенти не могли впевнено визначити мету й завдання 

проведення музично-просвітницького заходу. Прикро, що такі студенти не 

бачили необхідності подолання сформованих ускладнень під час навчальної 

роботи. Ці студенти також не виявляли вольових зусиль для доведення 

початого виконання завдання до кінця. 

У студентів, яких нами віднесено до середнього рівня методичної 

підготовленості до музично-просвітницької діяльності з учнями ускладнення 

поставали під час навчальної роботи з творами мистецтва. За незначної 

допомоги викладача студенти вибудовували черговість подання учнями 

інформації. Слід зазначити, що студенти виявили вміння самостійно 

використовувати різні інформаційні джерела для поетапного просування в 

ході вирішення завдання. Використовуючи художні знання студенти цікаво 

розкривали сутність музично-просвітницького заходу, а також використали 

короткі відомості для поетапного розкриття теми. У студентів, віднесених 

нами до високого рівня методичної підготовленості до музично-

просвітницької діяльності були ускладнення в плануванні естетичного 

оформлення навчальної аудиторії для проведення музично-просвітницького 

заходу. Доводилося звертати увагу студентів на важливість розроблення 

наочних засобів навчання. Разом з опрацюванням даних студенти набували 

теоретичної обізнаності з питань «використання інтерактивних методів 

навчання на уроках музичного мистецтва», «активізації творчої діяльності 

учнів», «залучення учнів до творчої взаємодії на уроках музичного 

мистецтва», «ефективного застосування інноваційних технологій навчання», 

тощо. У цьому процесі студенти набували вміння планувати навчальну 

діяльність учнів під час позаурочного музично-просвітницького заходу. 

Важливим у цьому процесі є дотримання відчуття міри у подачі інформації 

учням. Таким чином, викладач заохочує та розвиває за даним методом у 
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студентів бажання самостійно ставити й обґрунтовувати проблемні питання 

та завдання для того, щоб поетапно вирішити навчальну проблему. 

У фаховому навчанні одним із провідних постає завдання з розвитку 

інтелектуальних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва, що 

передбачає самостійну роботу з інформацією в процесі підготовки до 

музично-просвітницького заходу й потребує ретельного аналізу та 

систематизації інформації. Важливо, щоб студенти сприймали таку 

самостійну роботу як цікаву та пізнавальну діяльність, що сприяє їх 

особистісному розвитку. Це не рутинна робота, а цікава евристична 

діяльність. Так, учитель музичного мистецтва ставить перед собою завдання 

щодо проведення позаурочного музично-просвітницького заходу, а подальші 

його музично-педагогічні дії не мають обмежень. Головне – це дотримання 

концептуальних питань музичної освіти. З метою оволодіння студентами 

засобами реалізації самостійної роботи з підготовки до проведення музично-

просвітницького заходу для учнів загальноосвітньої школи нами було 

модифіковано метод «Прес» М. Гайдур (Гайдур, 2010, с. 67) Цей метод 

сприяє розвитку інтелектуальних умінь учнів у процесі навчальної роботи з 

даними. Спрямування студентів до висловлення власної думки під час 

групової роботи за даним методом сприяє виробленню в них уміння 

формувати аргументи й підбирати факти. Для поетапного оволодіння 

студентами цими вміннями, набуття нових фахових знань даний метод 

передбачає чотири етапи навчання. Організовуючи навчальну роботу 

студентів викладач формує чотири малі групи. 

Кожну групу викладач забезпечує папкою «Музично-просвітницька 

діяльність учителя музичного мистецтва», що містить: назви творів 

мистецтва, прізвища та імена композиторів, виконавців, художників, відомих 

особистостей культурного простору, збірку шкільних пісень. Попри це, група 

студентів № 1 опрацьовувала дані призначені для роботи з учнями першого –

третього класів загальноосвітньої школи. Група № 2 опрацьовувала дані 
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призначені для роботи з учнями четвертого-пятого класів. Групи № 3 та № 4 

опрацьовувала дані призначені для музично-просвітницької діяльності з 

учнями шостого – восьмого класів.  

На першому етапі студенти аналізували дані, що отримали разом із 

папкою «Музично-просвітницька діяльність учителя музичного мистецтва». 

На другому етапі студенти здійснювали пошук відсутніх даних, а саме: 

нотний запис музичних творів, про які заявлено в папці, зображення відомих 

особистостей. У цьому процесі студенти враховували шкільний вік учнів для 

яких планувалося розробка музично-просвітницького заходу. На третьому 

етапі викладач спрямовував студентів до аналізу наявних даних і заповнення 

картки № 1 (додаток В.1). Результатом такої навчальної роботи постає 

формулювання студентами теми музично-просвітницького заходу, що 

записується до картки № 1. На четвертому етапі навчальної роботи студентів 

за даним методом викладач спрямовує їх до вироблення навчальної 

наочності. Далі викладач залучає студентів до загального обговорення під 

час якого студенти: висловлюють свою думку, пояснюють причину її появи, 

узагальнюють, висловлюють висновки, наводять приклади та додаткові 

аргументи, використовують факти. Таким чином, залучення майбутніх 

учителів музичного мистецтва до навчальної роботи за даним методом 

передбачає підготовку чотирьох папок «Музично-просвітницька діяльність 

учителя музичного мистецтва». Використання групової форми навчальної 

роботи зі студентами забезпечує оперативне опрацювання великої кількості 

даних. У результаті студенти використовують набуті інтелектуальні вміння, 

розробляють навчальний матеріал для музично-просвітницького заходу. 

Важливо, що студенти, враховуючи певний шкільний вік учнів 

загальноосвітньої школи, розробляли навчальний наочний матеріал, 

адаптували відомості. 

Слід зазначити, що вчитель музичного мистецтва здійснюючи музично-

педагогічну діяльність з учнями загальноосвітньої школи стикається з 
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різними педагогічними ситуаціями. Це стосується і музично-просвітницької 

діяльності, яку він здійснює під час проведення позаурочних заходів. Так, 

наприклад, учитель музичного мистецтва може приготуватися до проведення 

музично-просвітницького заходу з учнями старших класів, але дирекція 

дозволяє його провести з учнями молодших класів. 

Також бувають випадки, коли вчитель музичного мистецтва 

розпочинає проведення музично-просвітницького заходу з використанням 

засобів мультимедіа та з’ясовується, що один із таких засобів із деяких 

причин не працює. Безумовно, вчитель має бути готовим до таких ситуацій. З 

цією метою нами було розроблено та введено до експериментальної 

методики метод «Комп’ютерний вірус». Цей метод передбачає залучення 

студентів до групової форми навчальної діяльності. Так, викладач розподіляє 

студентів на дві групи. Кожна група самостійно формує тему музично-

просвітницького заходу, визначає вік учнів для яких планується проведення 

музично-просвітницького заходу, характер взаємодії суб’єктів заходу, 

кількість запрошених гостей, які будуть брати активну участь у проведенні 

музично-просвітницького заходу, умови проведення цього заходу. Ці дані 

заносяться студентами кожної групи до картки № 2 (додаток В.2). Далі 

студенти в групах розробляють план проведення музично-просвітницького 

заходу. Викладач виділяє на це 20 хвилин навчального часу. Студенти 

повинні розподілити функції та заповнити картку № 2 під час розробки плану 

музично-просвітницької діяльності. При цьому студенти здійснюють пошук 

даних використовуючи можливості мережі Інтернет, користуються музичною 

літературою. Після цього викладач оголошує завдання, що постає в занесенні 

«комп’ютерного вірусу» до картки № 3 іншої групи (додаток В.3). Тобто 

студенти однієї групи повинні внести зміни до одного з пунктів плану 

проведення музично-просвітницького заходу, окрім теми цього заходу. Далі 

викладач залучає студентів обох груп до загального обговорення щодо 

особливостей проведення такої самостійної роботи вчителем музичного 
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мистецтва, необхідності розроблення декількох додаткових варіантів плану 

проведення музично-просвітницького заходу, наслідків до яких призводять 

певні зміни. Таким чином, залучення студентів до навчальної роботи за 

даним методом сприяє їх усвідомленню сутності музично-просвітницької 

діяльності вчителя музичного мистецтва.  

Опрацювання запропонованих карток сприяло підвищенню інтересу 

студентів до такої навчальної діяльності, що виражалось у їх активності, 

взаємодії один із одним у створених групах, творчому представленні своїх 

планів, відстоюванні своєї думки. 

Учителі-практики зазначають, що кожен урок музичного мистецтва має 

бути неповторним для того, щоб учням було цікаво. За умови 

систематичного виховання вокального голосу, музичного ритму, музичного 

слуху та інших музичних здібностей учнів учитель музичного мистецтва 

повинен кожен урок будувати по-іншому використовуючи різні форми 

навчальної роботи з учнями, по-різному подавати відомості залучаючи учнів 

до різних видів навчальної діяльності на уроці. Це переноситься й на 

позаурочні заходи, які вчитель музичного мистецтва проводить з учнями 

загальноосвітньої школи. Вказана неповторність бере свій початок із 

привітання вчителя з учнями, або інших суб’єктів залучених до уроку чи 

позаурочного заходу музично-просвітницького спрямування. З метою 

усвідомлення студентами необхідності ретельної підготовки до початку 

музично-просвітницького заходу, а також необхідності активізації інтересу 

учнів запропонованою темою нами було розроблено та впроваджено до 

експериментальної методики метод підготовчої новизни в проведенні 

музично-просвітницького заходу. Цей метод спрямований на активізацію 

уваги студентів на плануванні початку музично-просвітницького заходу з 

учнями загальноосвітньої школи.  

Залучаючи студентів до загального обговорення викладач формує 

мікрогрупи для опрацювання навчальних завдань. Викладач нагадує 
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студентам, що до процесу організації та проведення музично-

просвітницького заходу вчитель може залучати різних суб’єктів. Ці суб’єкти 

можуть бути двох типів: істоти та неістоти До перших належать: учитель 

музичного мистецтва, учитель з інших дисциплін, учень з іншого класу цієї 

школи, учень з іншої загальноосвітньої школи, батьки учнів, рідні учнів, 

учитель з іншої загальноосвітньої школи, учитель позашкільного закладу 

освіти, представник міської (сільської) чи обласної ради, відома особистість 

міста (села), викладач закладу вищої освіти, гість з інших країн світу тощо. 

До неживих суб’єктів, залучених учителем музичного мистецтва до музично-

творчої навчальної діяльності з учнями, відносять: будь-яку іграшку 

(відповідно до шкільного віку учнів), віртуальний суб’єкт, із яким учні 

взаємодіють за допомогою засобів мультимедіа. Виходячи з цього, першим 

завданням для учасників створених мікрогруп постає обговорення щодо 

суб’єктів, яких можна залучити до проведення музично-просвітницького 

заходу. Викладач кожну групу забезпечує темою музично-просвітницького 

заходу. Студенти в мікрогрупах висувають ідеї, висловлюють власну думку, 

обґрунтовують власну точку зору й заповнюють картку № 4 (додаток В.4). 

На наступному етапі за даним методом викладач зазначає про 

необхідність урахування вчителем музичного мистецтва характерних 

особливостей суб’єкта, що залучається до проведення музично-просвітницького 

заходу, а також визначення функцій та ролі цього суб’єкта в побудові загальної 

композиції плану заходу. Навчальна робота студентів на цьому етапі постає в 

«оживленні» визначених суб’єктів. Тобто студенти повинні визначитись із 

характерними особливостями зазначених суб’єктів, їх функціями в музично-

просвітницькому заході. Ці дані студенти заносять до цієї самої картки № 4. 

Далі викладач зауважує, що поява вказаних суб’єктів перед учнями може бути 

підготовленою чи непідготовленою. Ці типи введення суб’єктів до музично-

просвітницького заходу можуть супроводжуватися вступним словом учителя 

музичного мистецтва, музичним супроводом, відеорядом, використанням 
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сценічних костюмів та ефектів світла й тіні. Так, наступний етап навчальної 

роботи студентів за даним методом передбачає з’ясування типу введення 

певних суб’єктів і створення плану. 

Ці плани групи представляли для загального обговорення. Таким 

чином, завдяки залученню студентів до навчальної роботи за даним методом 

вони оволодівали вмінням планувати початковий етап проведення музично-

просвітницького заходу, введення суб’єктів до такого заходу, планування їх 

активної взаємодії з учнями. Працюючи в мікрогрупах кожен учасник мав 

можливість активно виявляти себе в навчальній діяльності. Студенти набули 

нових знань у процесі обговорення ходу навчальної роботи за даним 

методом. Конкурентність між групами сприяла зацікавленню студентів у 

досягненні найкращого навчального результату. 

Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до здійснення 

музично-просвітницької діяльності обов’язково передбачає вмотивувння їх 

до набуття необхідних знань і вмінь для якісного виконання музично-

педагогічних дій. Усвідомлюючи важливість музично-просвітницької 

діяльності вчителя музичного мистецтва для гармонійного розвитку учнів 

загальноосвітньої школи, студенти вивчають історію музичного 

просвітництва в Україні, а також ознайомлюються із засобами, за допомогою 

яких відомі особистості здійснювали музично-просвітницьку діяльність. 

О. Михайличенко наголошує: «Українська нація за своїми ознаками має 

художньо-емоційні риси, які відрізняють її від інших своєрідними проявами 

музично-естетичного характеру в повсякденному житті» (Логвіненко, 

Мазуренко, Медведєв, 2019, с. 4). 

Музично-просвітницька діяльність містить у своїй основі 

комунікативний процес для передачі даних. Посередником цієї передачі 

виступає вчитель музичного мистецтва, який адаптує інформацію для 

сприймання школярами певного шкільного віку. Сучасні школярі із 
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задоволенням беруть участь у пізнавально-розвивальних заходах, якщо 

відомості є цікавими, а атмосфера є творчою, невимушеною.  

Оригінальний метод перехресного опрацювання даних був 

розроблений, ураховуючи вимоги до міри атрактивності музично-

посвітницького заходу. Зазначений метод спрямований на активізацію 

інтересу студентів до навчальної діяльності з оволодіння знань і вмінь щодо 

здійснення музично-просвітницької діяльності. Метод передбачає залучення 

студентів до використання комунікативних умінь у навчальній роботі над 

проблемним навчальним завданням. Викладач оголошує назви трьох тем 

музично-просвітницьких заходів, шкільний вік учнів, для яких розробляється 

захід, і розподіляє студентів на дві команди, а саме «Музика» та «Відомості». 

Так, учасники команди «Музика» здійснюють пошук із різних інформаційних 

джерел щодо музичних творів, які доцільно було б використати в музично-

просвітницьких заходах за вказаними темами. Для оперативного пошуку 

даних учасники цієї групи розподілялися на декілька підгруп, у яких 

здійснювався пошук інформаційних джерел. Студенти кожної підгрупи 

подавали дані до картки № 5 (додаток В.5). Поряд із тим, учасники групи 

«Відомості» також розподілялися на підгрупи, здійснювали пошук 

відомостей відповідно до теми, і музичних творів, які внесені учасниками 

команди «Музика». Скорочені назви відомостей учасниками команди 

«Відомості» були також вписані до картки № 5, що прикріплено викладачем 

на дошці. При цьому викладач зауважує, що біля дошки лежать кольорові 

маркери. За правилами, кожна команда повинна використовувати дані 

здобуті іншою командою. У разі, якщо дані використано, то учасники цієї 

команди малюють маркером стрілочку від однієї графи до іншої. Доцільно 

відзначити, що студенти із зацікавленістю беруть активну участь у процесі 

пошуку даних. При цьому учасники команд активно взаємодіють між собою, 

встановлюють логічний зв’язок між відомостями та музичним твором, 
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висловлюють думку щодо розвивального впливу віднайдених даних щодо 

учнів загальноосвітньої школи. 

Слід зазначити, що планування вчителем музичного мистецтва 

проведення музично-просвітницького заходу передбачає застосування 

набутих фахових знань. Будь-якого типу музично-просвітницький захід 

передбачає використання музичних творів для прослуховування, виконання, 

аналізу, а також у якості супроводу відомостей для учнів. Таке використання 

передбачає знання вчителем визначеного кола музичних творів, які б 

доцільно було залучити до музично-естетичного розвитку учнів під час 

музично-просвітницької діяльності. Також важливим є вміння вчителя 

музичного мистецтва самостійно опрацювувати дані, а саме: обирати 

необхідні фрагменти музичних творів, їх поєднувати, комбінувати, 

використовувати в цьому процесі можливості комп’ютера щодо 

використання музичних творів у різних видах музично-творчої роботи учнів. 

З урахуванням цього нами було вирішено розробити та ввести до 

експериментальної методики щодо методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької роботи 

метод «Музичний ерудит». 

Метод «Музичний ерудит» дозволяє залучати студентів до 

застосування набутих мистецьких знань і набуття нових у процесі активного 

пошуку необхідних музичних творів. Даний метод сприяє активізації 

пізнавального інтересу студентів до самостійної роботи вчителя музичного 

мистецтва з підготовки до проведення музично-просвітницького заходу, 

розширюючи коло обізнаності щодо музичних творів. Даний метод включав 

методичну гру «Музичний ерудит» на знання музичних творів, яку 

розроблено Л. Копко (Копко, 2015, с. 6-8). На першому етапі проведення 

навчальної роботи студентів за даним методом викладач оголошує тему 

музично-просвітницького заходу. Далі залучаючи студентів до групової 

роботи для оперативного опрацювання даних викладач розподіляє їх на п’ять 
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підгруп, а саме: «Шукачі музичних творів для прослуховування», «Шукачі 

музичних творів для виконання», «Шукачі музичних творів для аналізу», 

«Шукачі відомостей для проведення музично-просвітницького заходу», 

«Шукачі музичних творів у якості музичного супроводу музично-творчої 

діяльності учнів». Кожна підгрупа здійснює опрацювання навчального 

завдання самостійно. Викладач визначає навчальний час для роботи 

студентів на даному етапі. 

На наступному етапі за даним методом викладач спонукає учасників 

створених підгруп до представлення результату самостійної навчальної 

діяльності. Це передбачає використання можливостей засобів мультимедіа та 

міжнародної мережі Інтернет. Після цього викладач спонукає студентів до 

загального обговорення щодо заповнення «Плану використання музичних 

творів у музично-просвітницькому заході для учнів загальноосвітньої 

школи». У цьому процесі студенти доводили доцільність використання 

запропонованих музичних творів за даною темою музично-просвітницького 

заходу, і заповнювали картку № 6 (додаток В.6). 

Отже, організація навчальної діяльності студентів за даним методом 

була націлена на їх зацікавлення підготовчою роботою до використання 

музичних творів у музично-просвітницькій діяльності. Формування 

вмотивованості студентів до якісного здійснення музично-просвітницької 

діяльності відбувалося через зацікавлення високохудожніми музичними 

творами, прийомами навчальної роботи з даними за допомогою комп’ютера 

та відповідних комп’ютерних програм, а також створення творчої атмосфери 

навчальної діяльності. 

Необхідно зазначити, що під час демонстрації учням творів мистецтва 

під час проведення музично-просвітницького заходу вчитель використовує 

коментування. Останнє може бути таких видів як коротке (інформаційного 

характеру), розгорнуте (пояснювального характеру чи евристичного 

характеру). Це обумовлюється необхідністю розвитку в студентів уміння 



333 
 
 

інтуїтивного осягнення змісту художніх образів творів мистецтва, що 

пов’язане зі специфікою музично-педагогічної діяльності вчителя музичного 

мистецтва. Спираючись на це, нами було розроблено та введено до 

експериментальної методики метод коментованої демонстрації творів 

мистецтва. Викладач оголошував тему музично-просвітницького заходу й 

розподіляв студентів на малі групи. Кожна група визначалась із навчальною 

темою з навчальної програми «Музичне мистецтво». За даною темою 

викладач пропонує учасникам кожної групи підібрати три твори мистецтва, і 

здійснити пошук інформації щодо одного з цих творів для того, щоб 

розробити коментування за зазначеними видами. Важливо, щоб 

представлення кожного наступного твору було пов’язане з темою музично-

просвітницького заходу. Таке представлення також повинно 

супроводжуватися використанням розроблених студентами наочних засобів. 

Ці обставини спонукають студентів до складання плану демонстрації творів 

мистецтва, розподілу функцій між учасниками заходу, визначення 

послідовності викладення віднайдених даних.  

Отже, студенти через зазначений метод долучаються до евристичної 

діяльності з інформацією, навчаються здійснювати пошук даних, 

опрацьовувати їх, набуваючи вміння інтуїтивно осягати змісту творів 

мистецтва.  

На першому етапі формувального експерименту ми також ураховували 

завдання когнітивно-направленого компоненту розробленої нами моделі 

формування методичної підготовленості майбутніх учителів музичного 

мистецтва. На даному етапі ми враховували необхідність підготовки 

кваліфікованих спеціалістів до здійснення музично-просвітницької роботи з 

учнями загальноосвітньої школи в закладі вищої освіти, та спонукали студентів 

до набуття досвіду емоційно-ціннісного ставлення до творів мистецтва. 

Оскільки в подальшій творчій музично-просвітницькій діяльності майбутні 

вчителі музики будуть поширювати високохудожні зразки мистецтва, активно 
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впливати на формування музично-естетичного досвіду учнів, тому виникає 

необхідність їх культуро-творчого розвитку, розширення ерудиції, формування 

вибіркового ставлення до явищ мистецького життя. З цього приводу 

Л. Рапацька зазначала, що потрібно навчити вчителів «аналізувати різноманітні 

явища художньої культури, виявляти загальні закономірності розвитку музики і 

літератури, музики і образотворчого мистецтва, виокремлюючи при цьому 

проблеми, що пов’язані з тематизмом… шкільної програми з музики» 

(Рапацкая, 1994, с. 27). 

Одним із провідних методів розвитку когнітивно-направленого 

компоненту була реалізація студентами просвітницького узагальнення в 

заходах з особистим виконанням музичних творів, участь у мистецьких 

заходах. Доцільним під час їх реалізації постає прищеплення їм уміння щодо 

інтуїтивного осягнення змісту художніх образів під час опрацювання творів 

мистецтва. Це потребує поступового розвитку художньої інтуїції як рушійної 

сили, що дозволяє особистості правильно виконувати поставлені художні 

завдання. 

Основою такої інтуїції постають художні знання майбутнього вчителя 

музичного мистецтва, а також його особистісний досвід щодо вивчення 

творів мистецтва. Завдяки методу використання художніх знань у процесі 

осягнення творів мистецтва стає можливим набуття студентами вміння 

демонструвати твори мистецтва школярам. Цей метод передбачає залучення 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до створення інтерпретації 

музичних творів шкільної програми під час індивідуальних занять із 

«Музичного інструменту» та «Хорового та оркестрового диригування», 

«Практикуму шкільного репертуару», «Концертмейстерського класу». 

Викладач спонукає студента до використання набутих художніх знань під час 

підбору творів мистецтв для розкриття змістовної сутності шкільних 

музичних творів за навчальною програмою. При цьому викладач допомагає 

студентові сплановувати позааудиторну самостійну навчальну діяльність для 
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пошуку необхідної інформації. Цей метод сприяє актуалізації художніх 

знань, розвитку інтелектуальних умінь у процесі навчальної роботи над 

шкільним репертуаром. 

Учитель музичного мистецтва сьогодні розуміється як ерудована 

особистість, яка здатна до творчого самовиявлення, саморозвитку, а також 

здатна впливати на музично-естетичний розвиток учнів. Музично-

педагогічною діяльністю вчителя музичного мистецтва викликає інтерес 

учнів до музики залучаючи їх до пізнання та засвоєння загальнолюдських 

цінностей музичної культури. Л. Масол зазначає, що сьогодні в суспільстві 

«актуалізована потреба в ініціативних людях з нестандартним мисленням, 

здатних до гнучкого реагування на виклик часу, виявляти й повноцінно 

реалізувати власний творчий потенціал» (Масол, 2006, с. 111). 

Ураховуючи вказані вимоги до вчителя музичного мистецтва процес 

методичної підготовки студентів до творчої музично-просвітницької 

діяльності передбачає актуалізацію художніх знань під час навчальної роботи 

над музичними творами. Однак, як показує практика, студент занурюючись у 

процес музично-теоретичного аналізу, навчальною роботою над 

специфічними виконавськими технічними труднощами в музичному творі не 

використовує при цьому тієї потужної сили, що закладено в художньо-

образній сфері музичного твору. Враховуючи це, нами було розроблено 

метод пошуку незвичайних аналогій, який дозволяє майбутнім учителям 

музичного мистецтва  проаналізувати інформаційні джерела, 

використовуючи інтелектуальні вміння з метою рефлексивного оцінювання 

змістової сутності музичного твору. Навчальна робота за даним методом 

здійснюється під час індивідуального заняття з дисципліни «Основний 

музичний інструмент», «додатковий музичний інструмент». Для такої 

навчальної роботи викладач пропонує студентові обрати один із музичних 

творів за навчальною програмою. 
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На основі здійснення музично-теоретичного аналізу музичного твору 

викладач пропонує студентові скористатися фондом бібліотеки факультету 

або закладу вищої освіти, можливостями мережі Інтернет із метою 

використання фонду електронної бібліотеки, інформаційних каталогів, 

пошукових систем для віднайдення даних. Після цього викладач спрямовує 

студента до використання чотирьох типів розумових операцій у роботі з 

даними, а саме: особистісне уподібнення, пряма аналогія, символічна 

аналогія, фантастична аналогія. Це уможливлює здійснення студентом 

пошуку прямої та суб’єктивної аналогії творів мистецтва з даним музичним 

колективом. Залучення студента до пошуку символічних аналогій викликає, 

зазвичай, труднощі під час визначення коло символів, із якими необхідно 

здійснювати інтелектуальні операції.  

Цей метод сприяє також пошуку й фантастичних аналогій, що не тільки 

сприяє зацікавленню студента процесом навчальної роботи над музичним 

твором, але й висвітленню тих аспектів, що не розглядались раніше. Процес 

методичної підготовки студентів до творчої музично-просвітницької 

діяльності передбачає не тільки актуалізацію художніх знань під час 

навчальної роботи над музичними творами, але і структрізацію цих знань, 

поліхудожнє творче мислення. Для цього нами було впроваджено метод 

створення «художньо-образної партитури» (ХОП). Він включає декілька 

етапів. 

Підготовчий етап: Студент ознайомлюється з музичним твором, 

досконально його вивчає, створює аналіз музичного твору, аналізує стильові 

й художні особливості музичного твору, вибудовує структуру та драматургію 

музичного твору за задумом композитора. Досліджує історію створення 

музичного твору, культурологічні особливості історичних обставин регіону, 

в якому створювався музичний твір, яким історичним та біографічним подіям 

було присвячено створення цього музичного твору, які філософські чи 

естетичні течії опановував композитор.  



337 
 
 

І етап: Після цього підготовчого етапу студент власноруч починає 

створення художньо-образної партитури:  

- Сканується та друкується нотний текст музичного твору; 

- Нумеруються всі такти; 

- Відмічаються всі структурні розділи музичного твору в 

роздрукованому текст: за аналізом музичної форми; музично-теоретичному 

аналізу, аналізу художньо-стильових особливостей музичних творів;  

- Студент виконує музичний твір по нотам; 

- Наступне виконання – студент записує своє виконання на відео або 

аудіо носій; 

- Прослуховується виконання музичного твору у виконанні відомих  

виконавців (якщо є такі записи); 

- Додається сфантазована студентом додаткова програмна назва 

музичного твору, може та його частинам (виходячи з музичної форми); 

- На окремому папері записується по тактам або групах тактів художні 

образи, акценти, асоціації (наприклад: 1–8 такти: таємна атмосфера, щось 

рухається на нас); 

- Знов слухається музичний твір; 

- Проводиться координація зі створеної (ХОП) художньо-образною 

партитурою (нотатками на окремому папері); 

- Виправляються неточності, додаються нові помітки; 

- Після цього етапу декілька днів перерва. Твір не виконується, ані 

прослуховується. Так званий «підсвідомий перетравлювальний етап»; 

ІІ етап: Самостійна робота з нотним текстом за стандартним планом 

вивчення музичного твору, згідно з методикою викладання музичного 

інструменту. 

ІІІ етап: Знов проводиться запис власного виконання музичного твору 

-   Додаються ремарки до створеної ХОП; 
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- До сканованого та роздрукованого нотного тексту олівцем лаконічно 

вписуються нотатки створеної художньо-образної партитури (ХОП); 

- Підбір – перелік фото- відеоряду до музичного твору, нотатки (СХОП) 

створеної художньо-образної партитури; 

- Створену художньо-образну партитуру (ХОП) використовують в 

обговоренні з викладачем, у самостійній підготовці безпосередньо 

опрацьовують до концертного виступу; 

- Концертний виступ обов’язково записують на медіа-носії; 

- Після концертного виступу створену художньо-образну партитуру та 

відеозапис власного виконання додають до Особистого методичного 

просвітницького посібника студента (ОМППС). 

Ураховуючи значення комунікативної функції музично-просвітницької 

діяльності вчителя музичного мистецтва, що передбачає діалогічний контакт 

із мистецтвом через залучення учнів до обміну думками, враженнями, 

судженнями, переживаннями під час методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності 

необхідно спрямовувати до взаємодії із творами мистецтва, іншими 

суб’єктами. І. Полякова зазначає про важливість взаємодії між 

пропагандистом і аудиторією для того, щоб створити умови вільного вибору 

учнів під час залучення їх до музичних цінностей (Полякова, 1991). 

У процесі проведення дослідно-експериментальної роботи нами було 

враховано те, що музично-просвітницька діяльність учителя музичного 

мистецтва передбачає здійснення комплексного впливу на школярів, тому 

така позаурочна діяльність не замінює традиційних уроків музичного 

мистецтва, а є діяльністю, що потребує розвитку емоційно-чуттєвої сфери 

учнів для належного сприйняття творів мистецтва.  

Ця діяльність передбачає планомірне залучення учнів до творчої 

взаємодії у процесі пізнання змісту творів мистецтва, та формування 

естетичного ставлення до різних видів мистецтва. Однак, за навчальну 



339 
 
 

годину в загальноосвітній школі вчитель музичного мистецтва встигає 

представити учням твори мистецтва у стислому вигляді, і тому необхідним 

під час фахового навчання студентів постає набуття ними вміння короткого 

представлення учням декількох творів мистецтва. Методом створення 

художньої тріади було вирішено залучити студентів до навчальної роботи 

над музичними творами, їх аналізу й виявленням спорідненості з іншими 

творами мистецтва. 

Зазначимо, що практично в усіх студентів це завдання не викликало 

атрактивного почуття, і тому нами було вирішено внести зміни, що 

поставали в проведенні міні змагань із розподілом учасників на малі групи. 

Кожну групу викладач забезпечує музичним твором, що є об’ємним за 

розміром. Студенти повинні прослухати цей музичний твір, і здійснити 

пошук двох творів мистецтва, що є подібними за тематикою. Далі, викладач 

зауважував, що учні загальноосвітньої школи не здатні сприймати великий за 

розміром музичний твір. Тому, завданням учасників малих груп постає в 

повторному прослуховуванні даного музичного твору, й вибору 

найяскравішого фрагменту для прослуховування учнями шкільного віку. 

На наступному етапі навчальної роботи за даним методом учасники 

кожної групи представляли визначену мистецьку тріаду. Після кожного 

такого представлення решта студентів виставляла оцінки за критеріями: 

«вдалий фрагмент музичного твору», «доцільний підбір інших творів», 

«логічна послідовність представлення творів мистецтва», «активність усіх 

учасників групи під час представлення», «артистизм учасників». 

Максимально за кожним критерієм команда може отримати 3 бали. Викладач 

зауважував, що перемогу отримає та команда, що набере найбільшу кількість 

балів. Таким чином, за допомогою використання методу створення 

мистецької тріади студенти набували вміння добирати художній 

ілюстративний матеріал високої якості, та представляти його аудиторії. 

Взаємодіючи один з одним учасники кожної групи навчались оперативно 
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опрацьовувати дані, доповнювати один твір мистецтва іншими. 

Використовуючи набуті художні знання студенти залучали твори мистецтва 

до взаємодії за визначеною тематикою мали змогу продемонструвати 

художню тріаду творів мистецтва для музично-естетичного розвитку учнів 

загальноосвітньої школи. 

Творча природа музично-просвітительської діяльності реалізовується в 

різноманітних формах: концертах, абонементних циклах, музичних 

лекторіях, творчих зустрічах та ін. Доцільно виділити кілька блоків, які 

об’єднують різноманітні форми музично-просвітительської діяльності: 

—блок концертно-лекційних форм (лекторії, бесіди, тематичний 

концерт, лекція-концерт та ін.); 

—блок креативних форм організації музичного дозвілля (музичні 

вечори, музичні зустрічі, музичні проєкти та ін.); 

—блок наочних форм музичного просвітництва (конференції, 

фестивалі та ін.). 

Кожна з означених форм музично-просвітницької діяльності 

передбачає серйозну попередню підготовку: пошук, обробку й 

систематизацію інформації, роботу над виконавською та сценічно-

концертною інтерпретацією музичних творів, вирішення організаційних 

питань. Глибокий аналіз і синтез, передбачуваний на кожному з етапів 

здійснення музично-просвітительської діяльності, сприяє розвиткові 

пізнавального інтересу учасників музичного просвітительства, активізує 

їхній творчий потенціал. Беручи участь в організації та проведенні лекцій, 

концертів, музичних вечорів, організатори й учасники проєктів отримують 

необмежені можливості для самоосвіти й самопізнання; розвивають здібності 

до саморефлексії та самодіагностики, оволодівають внутрішніми ресурсами 

психофізичного самовдосконалення. Як наслідок, творчо орієнтований 

суб’єкт музично-просвітительської діяльності може здійснювати цей вид 

діяльності в модусі творчості. 
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Необхідно зазначити, що розвиток емоційно-чуттєвої сфери 

студентів під час формування художньо-інформаційної компетентності є 

необхідним, оскільки в майбутній фаховій діяльності студенти повинні 

вміти зацікавлювати учнів навчальним матеріалом. Це також передбачає 

створення умов на уроках музичного мистецтва в позаурочній музично-

просвітницькій діяльності для набуття учнями досвіду емоційно-

ціннісного ставлення до творів мистецтва. Ми спиралися на думку 

Б. Теплова, що виокремив виразність як основну функцію музики, зміст 

якої насичений емоційними переживаннями (Теплов, 1985, с. 335). Через 

метод побудови образних характеристик реалізується залучення студентів 

до навчальної роботи з розкриття образних характеристик 

інструментальних, вокальних, оркестрових та хорових творів за програмою 

навчального оркестру й хору. Викладач робить короткий вступ, і за цим 

методом пропонує кожному студентові обрати для навчальної роботи один 

з оркестрових або хорових творів. Студентам надається максимальна 

свобода інтелектуальної діяльності під час якої вони використовують 

засоби мультимедіа, інформаційну мережу Інтернет, музичну літературу, 

енциклопедії, словники, підручники. Можливим постає залучення творів 

інших видів мистецтва. На основі музично-теоретичного аналізу студенти 

визначали особливості поданого художнього образу, обирали фрагменти 

твору, де найяскравіше композитор розкриває ці особливості. 

Представлення кожним студентом навчального результату здійснюється 

під час навчальних занять. Після кожного такого представлення учасники 

інструментального ансамблю використовували цей твір. 

Отже, даний метод спрямований на розвиток у студентів вміння 

опрацьовувати музичні твори за навчальною програмою. Через визначення 

основних характеристик музичного твору студенти здійнювали музично-

теоретичний аналіз оркестрової партитури. Цей процес супроводжувався 

використанням різних джерел інформації, застосовування засобів 
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мультимедіа. Зазначений метод уможливлював розкриття художньо-образної 

сфери мистецького твору, залучав студентів до емоційних переживань, що 

відіграє важливу роль у методичній підготовці студентів до музично-

просвітницької діяльності.  

Під час фахового навчання майбутніх учителів музичного мистецтва 

важливо спонукати їх до розвитку інтелектуальних умінь і творчих 

здібностей, оскільки вчитель музичного мистецтва здійснюючи музично-

просвітницьку діяльність опрацьовує велику кількість інформації, а згодом 

застосовує її у розроблених позаурочних шкільних заходах. Важливо, щоб 

студенти навчалися визначати мету музично-просвітницького заходу, і 

виходячи з цього здійснювати поетапно підготовчу роботу до проведення 

заходу. З цією метою нами було модифіковано метод наведення Б. Асаф’єва. 

Цей метод спрямовано на активізацію студентів під час творчої діяльності з 

даними, що призначено для використання в музично-просвітницькій 

діяльності з учнями загальноосвітньої школи. Організовуючи навчальну 

діяльність студентів, викладач подає їм такі дані, що уможливлюють 

виконання студентами навчального завдання в оптимальному напрямі. 

Спонукаючи студентів до самостійного опрацювання навчального завдання, 

а далі до загального обговорення та групової роботи. Викладач наводить 

студентів до вироблення власного творчого продукту. Так, на початковому 

етапі викладач демонструє студентам кошик із вирізаними з паперу нотних 

знаків трьох кольорів, а саме: зелені, жовті й червоні. Кожен студент обирає 

для себе паперовий нотний знак і витягує його з кошику. Далі викладач 

зауважує, що студенти мають 20 хвилин навчального часу, щоб попрацювати 

самостійно, але перед цим вони повинні переглянути відеоматеріал.  

Представлений відеоматеріал містить назву теми музично-

просвітницького заходу та перелік етапів самостійної роботи студентів над 

навчальними завданнями. Викладач оголошує, що студенти, які обрали 

зелені нотки, здійснюють пошук для проведення музично-просвітницького 
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заходу з учнями молодших класів. Студенти, які обрали паперові нотні знаки 

жовтого кольору, опрацьовують дані призначені для учнів середніх класів. 

Студенти, що обрали нотні знаки червоного кольору опрацьовують дані для 

позаурочної діяльності з учнями старшого шкільного віку.  

Обов’язковим є використання можливостей всесвітньої мережі 

Інтернет за допомогою будь-яких засобів мультимедіа. Студенти факультетів 

мистецтв зберігають посилання, заносять необхідну інформацію до 

інформаційного носія, виписують необхідні відомості. 

На наступному етапі за даним методом викладач формує три групи:  

«Зелені», «Жовті», «Червоні». Студенти отримують 10 хвилин навчального 

часу для загального обговорення в групах, і заповнюють картку № 7 

(додаток В.7). 

Після цього викладач оголошує наступний етап навчальної роботи 

студентів за даним методом, на якому вони добирають необхідні дані для 

розкриття заданої теми музично-просвітницького заходу. Працюючи в групі, 

студенти дотримуючись принципу активної співтворчості, взаємодіють один 

з одним. У цей час викладач почергово опрацьовує з кожною групою план 

проведення музично-просвітницького заходу. Цей план зафіксовується 

кожною групою до картки № 7. Під час складання такого плану студенти 

записують до даної картки наочні засоби навчання, які необхідно залучити до 

процесу проведення музично-просвітницького заходу. До графи «Музичні 

інструменти» студенти записують як музичні інструменти, так і шумові 

інструменти, що планується використати в музично-просвітницькому заході. 

Також студенти планують використання засобів мультимедіа під час 

музично-просвітницької діяльності з учнями. Обов’язковим є заповнення 

графи «Музичні твори». 

Викладач зауважує, що в музично-просвітницькому заході, окрім 

учителя музичного мистецтва, може й не бути учасників, а можна 

запланувати задіяння декількох учасників заходу. Заповнюючи графу 
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«Етапи», студенти повинні ще раз проаналізувати здобуті дані. Таким чином, 

викладач, безпосередньо організовуючи навчальну роботу студентів, надає їм 

можливість працювати як самостійно, так і в групі, мінімально обмежуючи 

навчальною темою їх творчі дії. Слід зазначити, що кожна група подає 

оригінальний план проведення музично-просвітницького заходу з учнями 

загальноосвітньої школи.  

Слід зазначити, що музично-просвітницькі заходи для учнів 

загальноосвітньої школи проходять у позаурочній навчальний час, і повинні 

бути різноманітними, цікавими. Обираючи одну тему для музично-

просвітницького заходу, вчитель музичного мистецтва іноді стикається з 

такою ситуацією, що за цією темою налічується велика кількість даних, є 

можливість запросити багато гостей, виконавців, підготувати й організовати 

заходи, за якими можна залучити учнів до різних видів діяльності. За 

об’ємом це передбачає проведення кількох музично-просвітницьких заходів. 

У таких випадках учитель музичного мистецтва, як правило, планує 

проведення циклу музично-просвітницьких заходів за однією темою. З цією 

метою нами було розроблено та введено до експериментального дослідження 

метод планування циклу музично-просвітницьких заходів, який орієнтований 

на підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва до проведення циклу 

музично-просвітницьких заходів за однією темою, а також набуття вміння 

аналізу художньо-музичних творів, ґрунтуючись на естетико-філософських 

узагальненнях суспільних явищ, історико-біографічних відомостях.  

Організовуючи навчальну діяльність студентів, викладач зауважує про 

важливість залучення учнів до різних видів навчальної діяльності під час 

проведення музично-просвітницького заходу. Так, до циклу музично-

просвітницьких заходів за однією темою можна залучити учнів до участі в 

тематичній бесіді, навчальній грі, КВК, віртуальній екскурсії, концерті. 

Останнє можна запланувати як: монографічний концерт, присвячений 

творчості одного композитора, концерт-лекція історичного плану (розгляд 
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певного музичного стилю чи напряму музичного мистецтва, розгляд 

взаємозв’язку музичного мистецтва з іншими видами мистецтва); концерт до 

ювілею чи визначних дат; концерт-мікст (музика попередніх століть і сучасна 

музична та її виконавці, слухачі); концерт-зустріч. Такий цикл має бути 

спрямований до збагачення знань учнів, сприяти розвитку компонентів їх 

музичної обдарованості. Для того, щоб цикл музично-просвітницьких заходів 

був цілісним усі заходи об’єднуються однією темою. Викладач розподіляє 

студентів на дві групи та пропонує кожній групі на вибір теми циклів 

музично-просвітницьких заходів. Із запропонованих тем студенти кожної 

групи обирають лише одну тему для навчальної роботи. На наступному етапі 

за даним методом студенти самостійно здійснюють пошук інформації. Такий 

пошук здійснюється з використанням можливостей всесвітньої мережі 

Інтернет, та ресурсів музичної бібліотеки. У цьому процесі студенти 

планують залучення музичних виконавців. Критеріями відбору таких 

виконавців постають: спроможність взяти участь у музично-просвітницькому 

заході; музичний репертуар; поєднання сольних і ансамблевих форм 

музикування.  

На третьому етапі навчальної роботи студентів за методом планування 

проведення циклу музично-просвітницьких заходів студенти заповнювали 

картку № 8 (додаток В.8). До цієї картки студенти записували назву циклу 

музично-просвітницьких заходів для учнів загальноосвітньої школи. На 

підставі аналізу отриманих даних під час самостійного пошуку студенти 

узагальнювали ці дані й розподіляли їх на п’ять підтем.  

Ці підтеми є темами музично-просвітницьких заходів, які входять до 

цього циклу. Студенти записують визначені підтеми до цієї картки. Виходячи 

із загальної мети проведення кожного музично-просвітницького заходу з 

учнями загальноосвітньої школи, занотовують це до картки № 8. На 

останньому етапі навчальної роботи студентів за даним методом студенти 

кожної групи обирали одного з учасників на роль капітана, який представляв 



346 
 
 

решті результати навчальної роботи групи. Після таких представлень 

викладач залучав студентів до загального обговорення, під час якого 

студенти висловлювали свої думки та пропозиції.  

Таким чином, залучення студентів до навчальної роботи за методом 

планування проведення циклу музично-просвітницьких заходів уможливлює 

зацікавлення їх процесом пошуку даних для таких заходів. Студенти 

залучають набуті художні знання під час відбору необхідних відомостей, 

музичних творів і взірців інших видів мистецтва. Усвідомлюючи широкі 

можливості розкриття загальної теми циклу, студенти навчаються 

узагальнювати, поєднувати, комбінувати дані, і виходячи з цього визначати 

підтеми даного циклу. Вміння планувати організацію та проведення циклу 

музично-просвітницьких заходів є практично необхідним для майбутніх 

учителів музичного мистецтва.  

Сучасні засоби масової інформації створили умови для доступного 

прослуховування музики під час робочого дня, побутових справ, дозвілля. 

Дослідники зауважують, що протягом останніх років у людей виробився 

рівень сприйняття музики як фону під час виконання повсякденних справ. 

Такий споживчий і поверхневий тип музичної культури не передбачає 

розуміння сутності музики, виявлення естетичного ставлення до музичних 

творів. У зв’язку з цим І. Аушева вважає, що вчитель музичного мистецтва, 

плануючи музично-просвітницьку діяльність, повинен ураховувати реальне 

соціокультурне становище (Аушева, 1990). 

Під час музично-естетичного розвитку учнів загальноосвітньої школи 

вчителю музичного мистецтва важливо виховувати їх музичний смак. З цього 

приводу О. Апраксіна зазначає, що добре розвинений «музичний смак 

означає, що його володар здатен відчувати естетичну радість, насолоду від 

дійсно прекрасних творів. Інші твори можуть викликати активну неприязнь 

(якщо вони претендують на свою значимість) або сприйматись не залишаючи 

жодного політичного сліду в душі слухача» (Апраксина, 1983, с. 174). 
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Варто зазначити, що практична діяльність учителя музичного 

мистецтва з метою повідомлення інформації та поширення музичної 

культури забезпечує збереження й розвиток позитивних тенденцій 

саморозвитку особистості кожного учня, формування ідеалів. Б. Асаф’єв 

зазначав, що від інтелектуального рівня тямущих і культурних слухачів 

залежить прогрес нашої музики (Асафьев, 1985, с. 138). 

Ураховуючи це, нами було розроблено та впроваджено до 

експериментального дослідження метод «Логічний місток». Цей метод 

спрямований на вироблення в студентів уміння цілісного охоплення духовної 

сутності художніх образів музичних творів. Оскільки музично-просвітницька 

діяльність передбачає самостійну позицію слухацької аудиторії у виборі 

музично-ціннісних орієнтацій, тому завданням викладача постає спрямувати 

студентів до набуття вміння створювати для цього сприятливі умови. 

Викладач зауважує, що в цьому процесі обов’язково враховувати вікові 

особливості учнів. Під час організації навчальної діяльності студентів 

викладач пояснює таке явище, що для того, щоб учні сприймали належним 

чином невідомий музичний твір необхідно представити їм уже знайомий 

образ, але, можливо, у виконанні іншої ролі. 

Для навчальної роботи студентів за даним методом викладач 

розподіляє їх на малі групи. Кожну таку створену групу викладач забезпечує 

музичним твором для навчальної роботи. Оскільки важливим є врахування 

шкільного віку учнів, тому викладач заздалегідь розробляє різнокольорові 

картки, на яких з іншого боку позначено шкільний вік учнів. Кожна група 

учасників обирає одну з карток, прилюдно зачитує шкільний вік учнів, і за 

допомогою будь-якого засобу мультимедіа та навушників прослуховують 

даний музичний твір. У цьому процесі учасники кожної групи заповнюють 

картку № 9 (додаток В.9). Виходячи з особливостей зазначеного в 

навчальному завданні шкільного віку учнів, студенти підкреслюють одне зі 

слів «цілком», «фрагментарно». Для того, щоб віднайти образ, за допомогою 
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якого відбудеться наближення учнів до розуміння змістової сутності 

музичного твору, студенти визначають особливості його звучання  й 

занотовують ці дані до графи «Особливості». Далі викладач пояснює 

студентам, що важливо встановити зв’язок між звучанням музичного твору з 

уже відомим учням. Таким чином, у навчальній роботі за малими групами 

студенти мали змогу самостійно попрацювати над навчальним завданням.  

Під час організації навчальної діяльності ми враховували креативну 

функцію музично-просвітницької діяльності, що реалізується через уміння 

майбутнього вчителя музичного мистецтва перетворювати дійсність, уміння 

аналітично мислити. У цьому процесі студенти обмінювалися думками, 

аналізували, порівнювали узагальнювали дані. Студенти зацікавлено 

аналізували представлені образи іншими групами, брали активну участь в 

обговоренні. 

Відомо, що вчителі музичного мистецтва використовують музичні 

твори в позаурочній діяльності з учнями для того, щоб розкрити змістову 

сутність творів інших видів мистецтва. Це можна використовувати й у 

музично-просвітницькій діяльності з учнями. У цьому процесі вчитель 

музичного мистецтва може використовувати педагогічну імпровізацію, що 

полягає у вільному використанні даних для досягнення поставленої мети 

музично-просвітницького заходу. Для того, щоб студенти набули вміння 

використовувати музичні твори для розкриття змістової сутності творів 

інших видів мистецтва, застосовувати це вміння в музично-просвітницькій 

діяльності з учнями загальноосвітньої школи нами до експериментальної 

методики було введено метод «Шифрограма». Цей метод спрямований також 

на вироблення в студентів уміння поєднувати змістово-інтелектуальні та 

емоційно-почуттєві характеристики сприйняття як музичного твору, так і 

даних взірців інших видів мистецтва. За даним методом викладач пропонує 

студентам прослухати звучання певного музичного твору. Далі кожен 
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студент самостійно обирає три схожих за тематикою твори мистецтва та 

вносить їх у картку. 

Завдяки встановленню зв’язку з іншими видами мистецтва відбувається 

проникнення у зміст творів мистецтва, інтеграція видів мистецтва. Таким 

чином, навчальна робота студентів за даним методом сприяє розвитку 

зацікавленості студентів у застосуванні своїх знань, здібностей і досвіду під 

час музично-просвітницької діяльності. 

На другому етапі, операційно-інтегрованому, ми формували 

комунікативно-емпатійний компонент, ураховуючи те, що методична 

підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої музично-

просвітницької діяльності потребує розвитку їх емоційної сфери. Адже 

вчитель музичного мистецтва під час музично-просвітницької діяльності 

власним прикладом показує належне ставлення до творів мистецтва, авторів і 

виконавців цих творів, навчальної роботи над музичним твором, роботи над 

шкільним репертуаром. Завдяки дбайливому ставленню вчителя музичного 

мистецтва до музичного інструменту, музичного звуку, до дитячих голосів 

учнів виховується подібне ставлення до різноманітної роботи вчителя. 

Безумовно, вміння вчителя музичного мистецтва виразною мімікою виявляти 

своє ставлення до музики, логічно побудованим коментарем до твору 

мистецтва сприяє об’єднання учнів ідеєю художнього виконання музичних 

творів. 

Першим завданням на цьому етапі було формування організаційно-

комунікативних здібностей майбутніх учителів музики. З цією метою 

впроваджено інтерактивний метод «Світове кафе» (The World Café) – це 

технологія й мистецтво розмови у відкритій атмосфері. The World Café 

дозволяє залучити до процесу обговорення колективний інтелект учасників і 

закликає до багаторівневого діалогу. Це технологія та мистецтво розмови у 

відкритій атмосфері, що дозволяє залучити до процесу обговорення 

колективний інтелект учасників і закликає до багаторівневого діалогу. 
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Світове кафе – це зручний і простий процес взаємодії учасників 

тренінгу, що спрямований на обмін думками, ідеями й досвідом. Учасники 

сідають за столики, розмовляють і після закінчення певного часу переходять 

до інших столиків. Такі раунди створені для обговорення проблеми, 

реалізації живої «мережі» обміну думками й розширення та поглиблення 

колективних знань. Метафоричне ототожнення всього світу з кафе 

підкреслює важливість мережі вербального обміну й особистих стосунків, які 

створюють умови для пізнання, але часто залишаються невидимими. Цей 

метод був заснований на припущенні того, що учасники вже мають мудрість 

і уявлення для розв’язання навіть найскладніших завдань. «Світове кафе» дає 

змогу отримати й використати глибокі знання про сутність речей (Фоменко, 

2016). Прикладом застосування «Світового кафе» в системі підготовки 

майбутніх учителів музики є розгляд у групах трьох завдань, що стосуються 

проведення музично-просвітницького заходу: перший стіл розглядає 

проблему використання засобів наочності, другий – музичний репертуар, 

третій – сценарій заходу.    

У процесі розвитку комунікативно-емпатійного компоненту готовності 

майбутніх педагогів-музикантів до просвітницької роботи зі школярами була 

застосована трансформаційна гра «Креативність» (Фоменко, 2016), метою 

якої був розвиток вербальної та невербальної креативності, здатності до 

дивергентного мислення в ситуаціях групової та індивідуальної творчої 

роботи. Про потенціал трансформаційних настільних ігор дуже чітко 

зазначено в А. Большакової (Большакова, 2019), яка вказує на розвивальний, 

діагностичний, корекційний та рекреаційний ресурси гри як особливої форми 

людської діяльності. Автором також було доведено ефективність 

застосування Т-ігор у психологічній допомозі клієнтам. У віковій психології 

доведено позитивне значення гри як провідного виду психічної діяльності в 

дошкільному віці, завдяки якому в психіці дитини формуються основні 

новоутворення віку (Райкрофт, 1995). У процесі навчання в школі гра також 
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відіграє суттєву роль як метод і форма навчання й виховання, у той час як у 

дорослому віці спеціально створені та організовані психологічні ігри 

використовують з метою формування й розвитку комунікативних і 

професійних навичок особистості, згуртування колективів, з діагностичною 

та психокорекційною метою (Большакова, 2019).  

Ефективність застосування гри як специфічної форми діяльності 

дорослої людини в практиці надання психологічної допомоги зумовлюється 

такими її особливостями, як: вільний характер (студенти музичних 

спеціальностей у процесі Т-ігри мали змогу вільно висловлювати власні 

думки, розкривати творчі здібності під час виконання завдань, не пов’язаних 

із сутністю фахової підготовки вчителя-музиканта), психологічна безпека 

(можливість за власним бажанням обирати зміст, тривалість, глибину 

занурення в ігровий процес та інші обставини надають студентам відчуття 

контрольованості подій); простір для проєкцій (застосування допоміжних 

матеріалів, спеціальних вправ і виконання ігрових дій сприяє відтворенню у 

свідомій ігровій діяльності неусвідомлюваних проблем, труднощів творчої 

діяльності, комплексів, сценічних бар’єрів та ін.); уявний характер (ігрова 

ситуація у Т-грі передбачає поведінку людини «не по-справжньому», в 

результаті відбувається послаблення дії захисних механізмів, які зазвичай 

цензурують вчинки та висловлювання людини (Эльконин, 1989)). 

З метою оволодіння комунікативними засобами підготовки до музично-

просвітницького заходу студентами було запропоновано підготувати 

художньо-просвітницьці анотації. Художньо-просвітницька анотація 

включає: І етап – художньо-педагогічний аналіз, музично-просвітницькі 

проєкції музичного твору, музично-просвітницький тезаурус, короткий огляд 

художньо-образної партитури, медіа-ряд фото та образотворчих картин до 

виконання музичних творів, стисло висловлюється просвітницька мета 

виконання музичного твору в конкретній слухацькій аудиторії; ІІ етап – 

підбирається образ-перлинка щодо художньої інтерпретації  узичного твору в 
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просвітницькому заході, надається саме просвітницький виступ та сценарій 

художньо-просвітницького заходу, акцентується увага на декількох музично-

просвітницьких тезах заходу, виявляються елементи музично-

просвітницького тезаурусу до конкретного музичного твору; ІІІ етап – стислі 

висновки щодо перспективи вивчення музичного твору задля здійснення 

просвітницької мети, підбір-перелік фото-відеоряду до музичного твору, 

відеозапис особистого виступу. 

Для того, щоб студенти набували вміння виявляти своє естетичне 

ставлення до твору мистецтва, нами було вирішено розробити й упровадити 

до експериментальної методики формування методичної готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької 

діяльності метод «Звукові хвилі музичного просвітництва». Метою 

впровадження даного методу постає виявлення методологічного каркасу 

сприймання майбутніми вчителями музичного мистецтва й реагування на 

музичне звучання й на цій основі здійснювати формування художньо-

інформаційної компетентності. 

Основним завданням цього методу постає сконцентрування поняття 

емоційної гнучкості як необхідної складової музично-педагогічної діяльності 

вчителя музичного мистецтва. Для цього викладач пропонує студентам 

прослухати три висококласні музичні твори, написані сучасними 

українськими композиторами, та заповнити картку «Моє ставлення до 

музичного твору». Під час прослуховування кожного запропонованого 

викладачем музичного твору студент записує назву цього твору, його 

авторів. Виявляючи особливості в написанні цього музичного твору, студент 

занотовує їх. При цьому у графі «Виявлені протилежності» студенти 

записувалиють дані в результаті порівняння цих творів.  

Таким чином, у результаті навчальної роботи студентів із даними 

створювалася певна тематична конструкція, за якою здійснювалось 

обговорення змістової сутності прослуханих творів. У цьому процесі 
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викладач залучав студентів до фрагментарного прослуховування обраних 

музичних творів, обміну думками. Виконуючи одночасно декілька розумових 

операцій таких, як запам’ятовування, зіставлення, аналіз, узагальнення, 

студенти емоційно відгукувалися на звучання музики, висловлювали власні 

пропозиції щодо подальшої організації музично-просвітницьких заходів із 

використанням цих творів мистецтва. Враховуючи когнітивну функцію 

музично-просвітницької діяльності вчителя музичного мистецтва, необхідно 

відзначити про його активний саморозвиток. Оцінюючи рівень 

зацікавленості учнів поданими даними, навчальною роботою, вчитель 

музичного мистецтва також оцінює свої педагогічні дії та отриманий 

результат організації позаурочного заходу. Поряд із зацікавленістю учнів 

пізнанням нового, інтерактивною колективною діяльністю в позаурочний час 

спрямованість музично-просвітницької діяльності вчителя музичного 

мистецтва постає у вихованні вимогливих слухачів, які спроможні критично 

сприймати музичні твори та явища художньої творчості. 

Для того, щоб студенти не тільки усвідомили таку спрямованість 

музично-просвітницької діяльності вчителя музичного мистецтва, але й 

практично опрацювали навчальні завдання з метою вироблення вміння 

самостійної роботи над музичним твором для його використання в музично-

просвітницькій діяльності з учнями загальноосвітньої школи нами було 

модифіковано метод І. Дьяченко – метод порівняльного аналізу музичних 

творів. Цей метод передбачає залучення студентів до навчальної роботи з 

використанням можливості співставлення двох музичних творів різних 

композиторів, що мають однакові чи майже однакові назви, але яскраво 

відрізняються за емоційно-образним змістом і засобами виразності. На думку 

І. Дьяченко, цей метод дає змогу: створити проблемно-пошукову ситуацію, 

яка сприяє більшій зацікавленості учнівської аудиторії та підвищенню їх 

уваги; активізувати процес педагогічного спілкування на уроці; краще 

виявити деякі риси стилів композиторів та їх світосприймання; з’ясувати те, 
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яким чином відбилися в даному творі епоха, національність, доля, 

особливості характеру й темпераменту композитора; глибше ознайомити з 

персоналіями композиторів як реальних особистостей; не обмежуючись 

хрестоматійними даними про них (залучення цікавих подробиць їх біографії, 

мемуарних та епістолярних свідчень; підвищити рівень слухацької культури 

через ознайомлення з кращими зразками музичної класики, а також сприяти 

пробудженню інтересу до сприймання шедеврів музичного мистецтва) 

(Дьяченко, 2015, с. 265). 

Таким чином, залучення студентів до навчальної роботи за даним 

методом сприяє виробленню їх свідомості й активності під час формування 

музично-слухових уявлень щодо музичного твору, що планується 

використовувати під час музично-просвітницької діяльності зі школярами. 

Завдяки залученню студентів до слухового самоконтролю під час навчальної 

роботи над музичним твором здійснюється виховання їх слухової уваги. 

Залучення студентів до активної взаємодії в цьому процесі дозволяє їм 

набути вміння здійснювати педагогічне спілкування з учнями в музично-

просвітницькій діяльності з метою підвищення рівня їх слухацької культури. 

Здійснюючи музично-просвітницьку діяльність зі школярами, вчитель 

музичного мистецтва повинен уміти виявляти свої артистичні здібності для 

того, щоб цікаво провести музично-просвітницький захід.  

В. Ражников розглядає здатність музиканта-просвітника до виявлення 

артистизму як уміння захоплювати аудиторію емоціями, переживаннями, 

діями. Ця здатність, на думку дослідника, постає як «виконавське 

перевтілення особливого виду – воно здійснюється у внутрішньому плані, а 

художнє звучання виростає як результат цього перевтілення» (Ражников, 

1980, с. 52). 

Планування музично-просвітницької діяльності вчителя музичного 

мистецтва передбачає включення до сценарію музично-просвітницького 

заходу літературних текстів, елементів театралізації, що сприяє розумінню 
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учнями сутності твору мистецтва. Для того, щоб зацікавити учнів процесом 

пізнання, вчитель музичного мистецтва у своїй педагогічній роботі зі 

школярами використовує розповідь, спів, гру на музичному інструменті. 

Включення методу артистичного подання даних до процесу методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої музично-

просвітницької діяльності передбачає залучення студентів до творчого 

самовиявлення під час навчальної роботи над музичним твором як одного з 

виду діяльності, до якої вчитель залучає школярів.  

У цьому процесі викладач пояснює студентам, що демонстрація 

вчителем музичного мистецтва музичного твору учням повинна бути 

яскравою. Учням завжди цікаво спостерігати за тим, як учитель інтонує на 

музичному інструменті, вимовляє репліки героя, використовуючи елементи 

костюму, засобами музичного мистецтва висловлює характерні особливості 

головного героя. За даним методом викладач залучає студентів до парної 

навчальної роботи. Кожну створену пару викладач забезпечує музичним 

твором: шкільною піснею, ансамблевим або оркестровим твором тощо. 

Працюючи в парі, студенти аналізують отримані дані, здійснюють пошук 

необхідної інформації для артистичного подання твору шкільної програми: 

пісні, інструментального, симфонічного або хорового твору. Студентам, 

окрім музичного інструменту, дозволяється використовувати засоби 

мультимедіа. Під час позааудиторної та навчальної діяльності учасники 

кожної пари взаємодіють один з одним, використовуючи сучасні 

інформаційні технології. Для виконання навчального завдання студенти 

аналізують шкільний музичний твір, намагаючись у створеній парі 

продемонструвати спів, розповідь, гру шкільного твору на музичному 

інструменті, використовуючи набуті під час фахового навчання знання й 

уміння. 

Таким чином, залучаючи студентів до навчальної роботи в парах 

викладач спонукає їх до самоконтролю, висловлення власних думок, виявлення 
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недоліків і шляхів їх усунення. У самостійній роботі в парах студенти разом 

опрацьовують дані, але кожен по своєму намагається висловити емоції, 

переживання під час художнього виконання музичного твору. Разом із 

використанням набутих знань і вмінь студенти засобами музики намагаються 

розвивати свої артистичні здібності для виявлення їх у подальшій музично-

просвітницькій діяльності з учнями загальноосвітньої школи. 

Далі, з метою вироблення власної позиції студента з приводу музично-

виконавського втілення художнього образу під час навчальної роботи над 

музичним твором нами було модифіковано метод особистісної аналогії 

М. Князян, який розглядаючи цей метод зазначає про те, що навчальна 

робота студента за методом особистісної аналогії «спричинює необхідність 

ідентифікації себе з експериментальною моделлю, надання останній певних 

якостей людини» (Князян, 2006, с. 150). Експериментальною моделлю цього 

методу ми вбачали партитуру хорового або оркестрового твору як дані, що 

підлягають аналізу, усвідомленню, переосмисленню. 

Виходячи з того, що вивчення музичного твору сприяє збагаченню 

емоційно-чуттєвої сфери особистості, що в цьому процесі виробляє власне 

суб’єктивне ставлення до цього музичного твору, важливим для викладача 

під час індивідуального заняття з дисциплін «Хорове або оркестрове 

диригування», «Основний музичний інструмент» постає спонукання студента 

до набуття вміння використовувати власний емоційно-чуттєвий досвід 

сприймання музичних явищ. Спочатку, викладач спонукає студента до 

здійснення музично-теоретичного аналізу, що також включає аналіз 

літературного тексту музичного твору. Це передбачає розгляд поданого 

автором художнього образу з ідентифікацією себе.  

У цьому процесі викладач за допомогою евристичних запитань 

спрямовує думку студента в ході визначення характерних особливостей 

музичного твору. Важливо з’ясувати, чи властиві студентові ці виявлені 

особливості, яке його ставлення до певного художнього образу. 
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Таким чином, навчальна робота студента за даним методом 

уможливлює залучення його як до рефлексії над музичним твором, так і до 

саморефлексії. Така навчальна робота сприяє розвитку інтелектуальних умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва. Використовуючи художні та 

музично-теоретичні знання, студент набуває вміння самостійної роботи над 

музичним твором для застосування його в музично-просвітницькій 

діяльності зі школярами. 

Виходячи з практики зазначимо, що використовуючи навчальну гру в 

педагогічній роботі зі студентами викладачі, як правило, стикаються з тим, 

що студенти не виявляють активності під час участі в навчальній грі, не 

вміють взаємодіяти один з одним, самостійно опрацьовувати дані. Нерідко 

один з учасників команди розпочинає активно виявляти себе самостійно, 

обираючи спосіб вирішення навчального завдання. Необхідність активізації 

всіх студентів під час навчальної гри обумовлюється практичною потребою 

вчителя музичного мистецтва активно виявляти себе в музично-педагогічній 

роботі з учнями для організації навчальної гри під час музично-

просвітницької діяльності. Застосування навчальної гри в процесі методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої музично-

просвітницької діяльності передбачає спонукання їх до самостійного 

застосування інструментарію навчальної гри, знаходити нестандартні 

рішення в проблемних ситуаціях, використовувати музичні закони, 

реалізовувати набуті фахові знання, засоби для вирішення задач музично-

просвітницької діяльності. 

З метою зацікавлення майбутніх учителів музичного мистецтва 

творчим процесом над шкільним репертуаром нами до експериментальної 

методики було залучено метод «Зміни позицію». За даним методом викладач 

розподіляє студентів на дві команди для здійснення ігрової навчальної 

діяльності. Розпочинає навчальну гру одна з команд, яка розташовується в 

іншій аудиторії. Викладач забезпечує цю команду нотним матеріалом 
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шкільного репертуару. Аналізуючи даний твір, учасники команди обирали 

способи розкриття сутності цього твору для школярів, висвітлюючи 

характерні особливості художнього образу в тому руслі, у якому вони 

розуміли виконання цього навчального завдання. У цьому процесі в іншій 

команді визначався учасник на роль «розвідника», що вільно входив до іншої 

команди для збирання даних, які занотовував у картку. Порівняно з тим, як 

перша команда готувалася до представлення навчального результату, інша 

команда, враховуючи результат навчальної роботи «розвідника», повинна 

була розробити план музично-педагогічної діяльності вчителя музичного 

мистецтва над формуванням зовсім інших умінь учнів. Цікавим поставало 

почергове представлення команди результату навчальної діяльності. 

Отже, здійснюючи навчальну діяльність за даним методом студенти 

навчалися взаємодіяти один з одним, колективно визначати спосіб вирішення 

навчального завдання. Слід відзначити, що учасники обох команд брали 

активну участь у навчальній грі та представляли якісний результат 

навчальної діяльності. 

Під час фахового навчання майбутні вчителі музичного мистецтва 

навчаються опрацьовувати дані й цікаво подавати їх. У цьому процесі вони 

навчаються оцінювати інформацію, визначати її достовірність і доцільне 

застосування в музично-просвітницькій діяльності зі школярами. 

Ю. Логвіненко визначає властивості інформації: зміст і якість інформації при 

оптимальному її використанні має сприяти отриманню позитивних 

результатів функціонування й розвитку освітньої установи; цінність 

інформації з часом не повинна втрачатися, якщо не враховувати ефект її 

старіння; джерела інформації мають накопичувати активні й достовірні 

повідомлення для прийняття оптимального рішення; на заміну застарілої 

інформації мають своєчасно надходити нові перевірені на достовірність 

повідомлення; надходження нових повідомлень має здійснюватись у 

сприйнятному вигляді для користувача, без додаткового оброблення, але 
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обов’язковим повинно бути виконання попередньої умови; інформація має 

поширюватися на всі рівні управління в необхідному обсязі та за 

призначенням у формі придатній до використання (Логвіненко, Мазуренко, 

Медведєв, 2019, с. 21). Спираючись на це, ми розробили метод «Крокуй 

підказками». Цей метод спрямовано на вироблення в студентів активного 

ставлення до навчальної роботи з опрацювання даних, призначених для 

музично-просвітницької діяльності з учнями загальноосвітньої школи. 

Організовуючи навчальну діяльність студентів, викладач обирає на роль 

вчителя музичного мистецтва одного зі студентів. Цей студент самостійно 

обирає тему для музично-просвітницького заходу та знаходить необхідну 

інформацію. Решту студентів викладач розподіляє на дві команди, а саме: 

«Позитиви» й «Недоліки». Далі вчитель музичного мистецтва подає 

відомості, а учасники команд аналізують подані дані, занотовують потрібну 

для аргументації інформацію. Після повідомлення учасники команди 

«Позитиви» висловлюють виявлені позитивні сторони та присуджують за 

кожну виявлену таку сторону 1 бал. Учасники іншої команди «Недоліки» 

висловлюють виявлені недоліки. У разі якщо недолік виявлено, учасникам 

команди надається 1 бал. Разом із тим, кожна з команд має можливість 

висловити пропозиції щодо підвищення рівня якості поданої інформації. 

Якщо пропозиція доречна, тоді дана команда отримує 1 бал. 

Таким чином, усі учасники команд почергово виконують роль «учителя 

музичного мистецтва». Цікаво, що з кожним наступним виступаючим 

студенти набували навчальний досвід опрацювання й подання даних, 

уникаючи вже зазначених помилок. Викладач радив студентам орієнтуватися 

на певний шкільний вік учнів. 

Слід зазначити, що вчитель музичного мистецтва під час підготовки до 

проведення музично-просвітницького заходу планує демонстрацію учням 

художнього виконання музичного твору. Це виконання не передбачає одразу 

представлення учням повністю усього музичного твору. Так, 
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використовуючи методи пояснення, показу, зіставлення, порівняння тощо, 

вчитель музичного мистецтва представляє учням даний музичний твір 

фрагментарно, і в цьому процесі між грою на музичному інструменті чи 

співом музичного твору вчитель подає відомості про цей твір. 

Безумовно, наприкінці, таке представлення передбачає цілісний 

показ учням виконання музичного твору. У цьому процесі підготовки 

вчитель музичного мистецтва визначає мету представлення такої 

демонстрації, відповідність даного музичного твору шкільному вікові 

учнів. Для того, щоб студенти набули вміння здійснювати таку підготовчу 

роботу до проведення музично-просвітницького заходу нами було введено 

до експериментальної методики модифікований метод інтерпретаційно-

педагогічного аналізу, запропонований В. Гевал, у метод фрагментарного 

доопрацювання музичного твору. 

На думку В. Гевал, цей інтегруючий метод сприяє художньо-творчому 

розвитку студентів. «Основне завдання інтерпретаційно-педагогічного аналізу 

полягає в пошуку виконавських засобів у роз’ясненні їх художнього смислу й 

вибору технічних прийомів для досягнення професійного досконалого втілення, 

для цього використання таких методів, як: пояснення, показ, зіставлення, 

порівняння. Особливо ефективним вважається ілюстрація виконавських засобів 

чи технічних прийомів шляхом їх порівняння, що активізує творчий пошук 

студентів» (Гевал, 2011, с. 142). Цей метод передбачає націлення студентів на 

фрагментарну навчальну роботу над музичним твором. Викладач пронує 

студентам обрати будь-який музичний твір із навчальної програми та внести 

його в картку. Разом із зазначенням назви й авторів музичного твору студент, 

аналізуючи нотний матеріал, розподіляє цей твір на фрагменти. Ці фрагменти 

можуть бути у вигляді мотиву, фрази, частини музичної форми. Обов’язково в 

картці необхідно вказати такти фрагменту, а далі зазначити про особливості 

його художнього виконання. Опрацьовуючи нотний матеріал музичного твору 

самостійно, студент здійснює пошук даних щодо авторів цього музичного 
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твору, епохи та історії його написання, будь-яких цікавих даних, пов’язаних із 

даним музичним твором. До графи «Методи» студент може записати методи, 

пояснення, показу, зіставлення, порівняння. Цікавим є також використання 

різних сучасних інтерактивних методів із застосуванням можливостей засобів 

мультимедіа та міжнародної мережі Інтернет. Зазначимо, що визначених 

фрагментів може бути менше чи більше вказаних у картці. За необхідністю 

студент може заповнити і дві картки на один і той самий музичний твір. 

Отже, залучаючи студентів до навчальної роботи над музичним твором 

за методом фрагментарного доопрацювання музичного твору, студенти 

набувають уміння здійснювати підготовчу роботу до проведення музично-

просвітницького заходу. Студенти наприкінці навчальної роботи за даним 

методом виконували обраний музичний твір, і користуючись здобутими 

даними, представляли його як фрагментарно, так і цілісно. Слід відзначити, 

що студенти використовували і відеофрагменти, і навчальну гру, взірці 

інших видів мистецтва. Це активізувало студентів під час обговорення 

результатів навчальної діяльності. 

Слід зазначити, що вчитель музичного мистецтва є організатором 

позаурочної навчальної діяльності учнів, і тому повинен створювати в 

загальноосвітній школі культурно-просвітницьке середовище. Залучаючи 

учнів до процесу пізнання кращих зв’язків світової музичної культури, 

традицій народно-інструментального виконавства й музикування, що 

ґрунтується на історичних зразках української художньої творчості, тим 

самим учитель музичного мистецтва виконує музично-просвітницьку 

діяльність. 

Одним із важливих завдань просвітництва є поширення знань про 

музику як вид художньої творчості. Під час такої діяльності вчителя 

музичного мистецтва важливим є створення емоційного ідейного настрою 

учнів, шо впливає на вироблення їх самостійної позиції щодо творів 

мистецтва. Для того, щоб студенти під час методичної підготовки до творчої 



362 
 
 

музично-просвітницької діяльності з учнями загальноосвітньої школи 

навчилися залучати їх до інтерактивної навчальної діяльності, нами було 

розроблено та введено до експериментальної методики метод складання 

мистецького пазлу. Цей метод спрямований на урізноманітнення змісту 

позакласних заходів для накопичення учнями досвіду сприймання творів 

мистецтва та збагачення їх емоційно-культурного досвіду новими музичними 

враженнями. Під час організації навчальної роботи студентів викладач 

розподіляє студентів на малі групи. Кожну групу викладач забезпечує назвою 

теми музично-просвітницького заходу та карткою (для заповнення в процесі 

навчальної роботи над поставленим завданням). Останнє передбачає підбір 

п’яти творів мистецтва для розкриття певної теми музично-просвітницького 

заходу. Кожен твір мистецтва студенти розглядають окремо з метою 

віднайдення найяскравішого фрагменту. 

Ці фрагменти призначаються для представлення учням під час 

музично-просвітницького заходу, і тому необхідно їх відокремити від цілого 

за допомогою можливостей комп’ютера. Якщо це музичний твір, то за 

допомогою комп’ютерного інструментарію студенти відокремлюють 

потрібний фрагмент, виділяють його, вирізають і переносять до окремого 

файлу зі збереженням. У разі, якщо це твори інших видів мистецтва, тоді 

студенти у всесвітній мережі Інтернет знаходять зображення цього твору, 

збільшують потрібний фрагмент, виділяють, вирізають, переносять до 

окремого файлу, зберігають. Далі, до кожного отриманого фрагменту 

студенти повинні підібрати супровідні дані й занотувати їх до картки. 

Такими даними є: загадки, кросворди, ребуси, навчальний відеоматеріал. 

Такий широкий вибір сприяє набуттю студентами вміння підбирати 

дидактичний матеріал для художнього спілкування з аудиторією, 

викликаючи в учнів зацікавлене ставлення до творів мистецтва.  

Отже, метод складання мистецького пазлу сприяє активізації 

художньо-образного мислення майбутніх учителів музичного мистецтва та їх 
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ставлення до процесу підготовлення проведення музично-просвітницького 

заходу. Надання студентам свободи вибору щодо творів мистецтва сприяє 

розширенню світогляду, мистецькій ерудиції. Музично-просвітницький 

інтерес майбутніх учителів музичного мистецтва посилюється навчальною 

роботою саме над фрагментом твору мистецтва. Наприкінці навчальної 

роботи за даними методами студенти представляли результат навчальної 

діяльності, решта студентів із цікавістю аналізувала процес такого 

представлення. 

 

4.3. Творчо-репрезентативний етап формування методичної 

підготовленності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької роботи зі школярами 

 

Продовження дослідно-експериментальної роботи з формування 

методичної підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва 

здійснювалося на третьому, творчо-репрезентаційному етапі, основним 

завданням якого було формування рефлексивно-усвідомленого та творчо-

діяльнісного структурних компонентів.  

Провідним методом розвитку рефлексивно-усвідомлюваного 

компоненту є впровадження методу лекторсько-просвітницької інтерпретації 

творів мистецтва в позашкільній роботі. 

Лекторсько-просвітницька інтерпретація творів мистецтва включає: 

І етап: Художньо-педагогічний аналіз. Художньо-педагогічний аналіз 

складається з: аналізу музичної форми, музично-теоретичного аналізу, аналізу 

художньо-стильових особливостей музичних творів, художньо-педагогічної 

інтерпретації музичного-твору, методичних пропозицій щодо використання 

музичного твору в дидактичному процесі, методичних вказівок щодо вивчення 

музичного твору, методичних зауважень щодо виконавських особливостей під 

час використання музичного твору в просвітницькому процесі. 
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ІІ етап: музично-просвітницькі проєкції музичного твору, музично-

просвітницький тезаурус, короткий огляд художньо-образної партитури, 

медіа-ряд фото та образотворчих картин до виконання музичних творів, 

стисло висловлюється просвітницька мета виконання музичного твору в 

конкретній аудиторії; 

ІІІ етап: образ-родзинка щодо художньої інтерпретації в 

просвітницькому заході на демонстрації твору мистецтва, саме 

просвітницький виступ та сценарій художньо-просвітницького заходу, 

акцентується увага на декількох музично-просвітницьких тезах заходу, 

виявляються елементи художньо-просвітницького тезаурусу до конкретного 

твору мистецтва;  

ІV етап: стислі висновки щодо перспективної просвітницької мети 

вивчення твору мистецтва, підбір-перелік відеоряду до музичного твору, 

тематичні картини, музика, поезія, відеозапис особистого виступу.  

Для вироблення власної позиції в майбутнього вчителя музичного 

мистецтва з приводу музично-виконавського втілення художнього образу ми 

також долучали їх до ігрової діяльності методом «Довіряй-перевіряй». Цей 

метод було нами розроблено та введенено до експериментальної методики з 

метою зацікавлення студентів навчальною роботою над музичним твором. За 

даним методом викладач розподіляв студентів на малі групи по 4–5 

учасників. Від кожної групи обирався капітан команди. З обраними 

капітанами викладач проводить підготовчу роботу. Під час цієї підготовчої 

роботи капітани повинні підібрати дані до музичного твору з навчальної 

програми оркестру, хору, основного музичного інструменту та свідомо 

закласти в ці дані помилки. 

У цьому процесі капітани відшукували інформацію з різних 

інформаційних джерел і передавали учаснику іншої команди дані у вигляді 

музичної літератури, тексту з енциклопедій, музичних енциклопедій, 

словників, підручників, відеофрагментів. На бланку «Заплановані помилки» 
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кожен капітан записує помилки, які він навмисно заклав у дані. Викладач 

збирає ці бланки, а учасники кожної команди разом зі своїм капітаном 

аналізують надані капітаном іншої команди дані, знаходять помилки й 

невідповідності закладені в цих даних, і занотовують це до наданої картки. 

Якщо команда здійснила це навчальне завдання, то капітан піднімає руку й 

вимовляє слово «Знайдено!». Викладач перевіряє цей результат навчальної 

діяльності групи відповідно до заповненого бланку капітаном іншої команди. 

Виграє та команда, яка правильно вказала на помилки закладені в даних. 

Таким чином, залучення майбутніх учителів музичного мистецтва до 

ігрової навчальної діяльності сприяє розвиткові їх інтелектуальних умінь, 

набуттю вміння відбору доцільних відомостей. Аналізуючи дані з різних 

інформаційних джерел, студенти, виходячи з музично-теоретичного аналізу, 

музичного твору встановлювали їх відповідність завдяки використанню 

набутих художніх знань, інтелектуальних умінь.  

Необхідно відзначити той факт, що ігрова діяльність викликала азарт у 

студентів, які виявили жагу до перемоги, зацікавленість навчальною роботою 

з даними. Учитель музичного мистецтва здійснюючи музично-просвітницьку 

діяльність, як правило, використовує декілька творів мистецтва для 

залучення учнів до різних видів діяльності. Однак, така діяльність потребує 

від учителя музичного мистецтва виявлення вміння здійснювати пошук, 

поєднувати, комбінувати інформацію, а також адаптувати відповідно до 

вікових особливостей учнів, для яких планується проведення музично-

просвітницького заходу. Методом штучного вживлення, який нами було 

розроблено та введено до експериментальної методики вбачалося залучення 

студентів до навчальної роботи як із відомими даними, так і до пошуку нової 

інформації. Викладач за даним методом розподіляє студентів на дві групи. 

Кожну групу він забезпечує відеорядом, на якому зображено твір мистецтва, 

що є відомим для студентів із навчальної програми «Світова художня 

культура». Учасники створених груп аналізують цей твір зображувального 
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мистецтва, а також художній образ закладений автором цього твору. Далі 

викладач кожну групу студентів забезпечує нотним записом хорової або 

оркестрової партитури, інструментальної п’єси, що є незнайомою, а також 

звукозаписом цього твору. 

Навчальним завданням учасників кожної групи постає вживити образ 

із твору зображувального мистецтва у твір музичного мистецтва. 

Обов’язковим є виконання студентами фрагменту цього твору. Залежно від 

індивідуального рівня розвитку учасників групи студенти відтворювали на 

музичному інструменті звучання цього музичного твору, співали його, 

здійснювали доцільне коментування. Таким чином, залучення студентів до 

навчальної роботи методом штучного вживлення уможливлює опрацювання 

ними незнайомого музично-інструментального або вокально-хорового 

твору, що сприяє збагаченню репертуару для подальшого використання в 

музично-професійної діяльності. Опрацювання студентами твору 

зображувального мистецтва потребує використання вже відомих художніх 

знань. Навчальне завдання щодо вживлення художнього образу сприяло 

активізації студентів, оскільки отриманий навчальний результат поставав 

зовсім несподіваним, неочікуваним. Під час обговорення отриманого 

результату студенти грали фрагменти цього твору на музичному 

інструменті, співали партії, диригували. 

Учням загальноосвітньої школи, які тільки володіють співацькими 

вміннями, необхідно закладати вміння емоційно висловлювати художній 

образ пісні. Так, учитель музичного мистецтва під час вокально-хорової 

роботи з учнями забезпечує їх такими навчальними вправами, які поряд із 

розвитком співацького дихання, голосового апарату учнів сприяють і 

розвитку їх емоційно-чуттєвої сфери. Останнє постає необхідним складником 

художнього виконання учнями шкільної пісні. Дотримуючись принципу 

активної співтворчості з учнями, вчитель музичного мистецтва за основу 

таких вправ може включати мотиви відомих українських пісень, таким чином 
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здійснюючи пропаганду українського музичного мистецтва. Цікавим є 

введення до цього процесу ритмічних вправ і використання простих 

музичних інструментів. Виходячи з цього, нами було вирішено розробити та 

ввести до експериментальної методики метод втілення художнього образу у 

вокально-хорову вправу. За цим методом викладач пропонує кожному 

студенту записати нотними знаками відомі йому дві вокально-хорові вправи 

для учнів будь-якого шкільного віку та розробити план роботи з учнями над 

кожною із запропонованих вправ. Обов’язковим є включення сценічних 

рухів у виконання учнями даної вправи, подання нової назви вправи, опис 

характеру звуковедіння під час співу мелодійної лінії вправи, використання 

учнями міміки. Далі кожен студен грав на музичному інструменті супровід 

такої вокально-хорової вправи й демонстрував спів цієї вправи. 

Таким чином, включення методу втілення образу у вокально-хорову 

роботу уможливлює залучення студентів до творчої навчальної діяльності 

над вокально-хоровими вправами. У цьому процесі студенти закріплюють 

навичку супроводжувати спів учнів грою на музичному інструменті. 

Студенти навчаються здійснювати самостійну роботу над вокальною 

розспівкою, розробляти план вокально-хорової роботи з учнями над 

емоційним висловленням художнього образу під час співу в позаурочний час, 

і разом із тим, прослуховуючи демонстрацію співу вокально-хорових 

розспівок іншими студентами, кожен із них набуває знань щодо процесу 

здійснення вокально-хорової роботи з учнями загальноосвітньої школи. 

Доцільним у процесі залучення студентів до виконавсько-творчої 

діяльності в процесі методичної підготовки до творчої музично-

просвітницької діяльності постає зацікавлення їх процесом підготовки до 

концертного виконання учнями шкільного репертуару. Важливо, щоб 

студенти відчували себе не просто виконавцями навчального обов’язку, але й 

активними учасниками такої методичної підготовки. Методом «Мозковий 

штурм», який свого часу розробив А. Осборн уможливлюється залучення 
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студентів до творчої роботи над музичним твором завдяки виробленню ними 

цікавих ідей. Так, викладач розподіляє студентів на малі групи й розташовує 

їх у різних аудиторіях. Кожна група утворює ансамбль. Викладач забезпечує 

кожну групу нотним матеріалом. 

У створених групах учасники висувають ідеї щодо розподілу партій 

(голосу та інструментів), і в разі необхідності між групами відбувається 

обмін учасниками. До того ж, студенти висловлюють власну думку щодо 

підбору сценічних рухів для учнів, інтерпретації шкільної пісні. Всі висунуті 

ідеї спочатку практично опрацьовуються в групі, а через визначений 

викладачем навчальний час виконання шкільних пісень представляється для 

загального прослуховування. Далі викладач залучає студентів до загального 

обговорення, під час якого студенти пропонують тематику музично-

просвітницьких заходів, де можна використати спів та гру учнів у ансамблі. 

Таким чином, навчальна діяльність майбутніх учителів музичного 

мистецтва за даним методом спрямована до вироблення учасниками ідей 

щодо художнього виконання музичного твору. При цьому студенти 

виявляють специфічні технічні труднощі музичного твору, використовують 

художні знання, творчі вміння. Під час такої навчальної діяльності 

виникають проблемні ситуації, що постають перепоною у вирішенні 

навчального завдання. Завдяки висуненню студентами ідей, контрідей 

відбувається творча взаємодія між учасниками, що сприяє їх фаховому 

розвитку. 

Слід зазначити, що коли вчитель музичного мистецтва під час 

розучування шкільної пісні на уроках музичного мистецтва робить учням 

зауваження вказуючи на помилки, то учні, як правило, не усвідомлюють 

того, чому саме їх спів невірний. На учнів справляє враження невірний спів 

інших людей. Вони в такому разі висловлюють незадоволення 

прослуховуванням невірного співу. Важливо створити умови для аналізу 

учнями вокального виконання під час музично-просвітницького заходу. 
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Відзначаючи необхідність розвитку логічного мислення студентів у 

процесі навчальної роботи над творами музичного мистецтва, ми вбачали 

такий розвиток завдяки залученню студентів до аналізу даних.  

Так, метод елементів музичної критики, модифікований за методом, 

розробленим Н. Андрійчук (Андрійчук, 2013, с. 187–172), було введено до 

експериментальної методики для набуття студентами вміння 

використовувати дані вилучені з різних інформаційних джерел для 

застосування в подальшому музично-просвітницької діяльності. За цим 

методом викладач забезпечував студентів навчальним завданням, яке 

поставало в розгляді нотного тексту твору музичного мистецтва. На цій 

основі студенти здійснювали пошук у мережі Інтернет декілька зразків 

звукозапису звучання даного твору. Далі викладач залучав студентів до 

обговорення прослуханих музичних творів. Необхідно відзначити, що 

студенти беруть участь у такому обговоренні, висловлюють власні думки, 

взаємодіють один з одним аналізуючи нотний запис твору, а також 

порівнюють відеозапис із представленою інтерпретацією. 

Отже, навчальна робота студентів за даним методом сприяє 

зосередженню їх уваги на необхідності вироблення критичного мислення для 

набуття вмінь критично оцінювати музично-творчі дії учнів і спонукати їх до 

усвідомлення щодо правильного виконання музичного твору. 

Створення ситуації вибору припускає проведення студентами 

рефлексивного аналізу власних навчальних дій щодо корекції інтонації, 

гучності звучання, тривалості тощо. 

Учителі-практики зазначають, що учні загальноосвітньої школи 

полюбляють виконувати на уроках роль дослідників. Завданням учителя 

музичного мистецтва постає створити для цього умови. Під час музично-

просвітницької діяльності вчитель музичного мистецтва також може 

зацікавити учнів навчальним матеріалом, залучаючи їх до виконання ролі 

дослідників. Для того, щоб майбутні вчителі музичного мистецтва навчились 
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організовувати дослідницьку діяльність школярів під час музично-

просвітницького заходу, необхідно їм набути досвід здійснення 

дослідницької діяльності під час методичної підготовки до творчої музично-

просвітницької діяльності. 

В. Андрєєв визначає дослідницький метод як метод продуктивної 

навчальної діяльності студентів, де застосування основних прийомів 

наукового методу домінує під час переважно самостійного розв’язання 

навчальних проблем, виконання навчальних дослідницьких завдань 

(Андреев, 1975, с. 70). 

Виходячи з цього, нами було модифіковано дослідницький метод 

В. Андрєєва в метод спрямування до дослідницької роботи під час музично-

просвітницької діяльності. Цей метод передбачає забезпечення студентів 

об’єктом дослідження. За цим методом викладач спочатку оголошує 

студентам тему музично-просвітницького заходу та пропонує студентам 

висловити власну думку щодо об’єкту дослідження до якого можна було б 

залучити школярів. Із висловленого для навчальної роботи обирається одна з 

ідей. Викладач у ході дослідження пропонує студентам застосувати 

операційний прийом, що передбачає: спостереження за обраним об’єктом, 

аналіз і порівняння отриманих даних у ході спостереження. У цьому процесі 

студенти формуюють дослідницьке завдання для школярів, а згодом 

самостійно доходити висновку. 

Для того, щоб набути досвід організації дослідницької діяльності 

школярів під час музично-просвітницького заходу викладач залучає 

студентів до використання організаційного прийому в навчальній роботі. 

Так, студенти разом складають план спрямування учнів під час 

дослідницької діяльності на конкретно визначений результат. Кожен пункт 

такого плану передбачав визначення навчального часу для виконання певної 

дослідницької дії. У цьому процесі студенти заповнювали надану їм картку. 

Викладач зауважує, що вчитель музичного мистецтва постійно здійснює 
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контроль над навчальними діями учнів, які зазвичай захоплюються 

дослідницьким процесом, і можуть перейти до виконання наступної дії. На 

наступному етапі викладач залучає студентів до застосування технічного 

прийому. Так, за розробленими пунктами плану студенти виготовляють 

наочні засоби навчання для того, щоб школярі мали змогу ними 

користуватися під час дослідження. Важливо також виготовити наочний 

засіб для занесення результатів поетапної роботи школярів. 

Отже, представлений метод спрямування школярів у процесі 

дослідницької діяльності під час музично-просвітницького заходу 

спрямований до набуття студентами досвіду здійснення підготовчої роботи 

для проведення музично-просвітницького заходу. Під час навчальної роботи 

студенти опрацьовували дані, виготовляли цікаві та практично необхідні 

наочні засоби навчання. Використовуючи набуті фахові знання, студенти 

планували дослідницьку діяльність учнів за визначеною темою музично-

просвітницького заходу. 

Зазначимо, якщо вчитель музичного мистецтва повідомляє учням 

відомості про цікаву особистість, то вони, як пасивні учасники цього 

процесу, запам’ятовують лише невелику кількість інформації. Проблема 

активізації учнів під час сприймання даних повинна аналізуватися 

студентами в процесі методичної підготовки до творчої музично-

просвітницької діяльності. З огляду на це нами було розроблено та введено 

до експериментальної методики метод «Біографічне лото для музично-

просвітницького заходу». Цей метод передбачає залучення студентів до 

групової роботи над творчим завданням. На підготовчому етапі викладач 

розподіляє студентів на дві групи й оголошує тему музично-просвітницького 

заходу для учнів загальноосвітньої школи. Цей захід передбачає 

ознайомлення учнів із відомою особистістю в мистецтві. Завданням для 

студентів першої групи постає віднайдення даних, що містять інформацію 

про певну особистість. До таких даних належать: світлини; відеозапис 
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концерту, виставки; статті в мистецьких журналах; звукозапис; демонстрація 

гри чи співу музичного твору. Обов’язковим є дотримання прив’язки 

віднайденої інформації до визначних дат у творчому житті особистості. 

Поряд із тим, студенти іншої групи здійснюють пошук декількох творів 

мистецтва певного митця, а також загадок, ребусів, евристичних запитань і 

навчальних ігор, які уможливлюють активізацію учнів під час позаурочної 

діяльності в музично-просвітницькому заході. 

На наступному етапі за даним методом викладач пропонує учасникам 

створених груп об’єднатися для виготовлення біографічного лото. Для цього 

обирається студент, який із використанням комп’ютеру створює 

відеоматеріал, а решта студентів у цей час, використовуючи загальні здобуті 

дані, визначають порядок подання інформації учням, і залучення їх до 

інтерактивної навчальної діяльності. Отже, навчальна діяльність студентів за 

даним методом сприяє набуттю ними досвіду планування активної діяльності 

учнів під час повідомлення про відому в мистецтві особистість. 

Використання можливостей комп’ютеру, всесвітньої мережі Інтернет, 

інноваційних методів, інтерактивної навчальної гри розширює діапазон 

можливостей майбутніх учителів музичного мистецтва у створенні творчої 

атмосфери під час музично-просвітницької діяльності з учнями 

загальноосвітньої школи. 

Виховні можливості музично-просвітницького заходу досить широкі. 

Однак, представлення учням даних повинно передбачати вплив на їх 

емоційно-образну сферу. Для того, щоб майбутні вчителі музичного 

мистецтва навчилися здійснювати такий вплив на учнів нами було 

розроблено та введено до експериментальної методики метод «Оживлення 

дійства музично-просвітницького заходу». За даним методом студенти 

ознайомлювалися зі способами активізації музично-слухових уявлень учнів. 

Для організації навчальної роботи студентів викладач розподіляє їх на дві 

групи «Звучання» та «Візуалізація». Викладач двох груп оголошує тему 
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музично-просвітницького заходу. Учасники групи «Звучання» підбирають 

музичні твори для проведення цього музично-просвітницького заходу. 

Порівняно з тим, учасники групи «Візуалізація» здійснюють пошук 

відеоматеріалу, що сприяв би розкриттю певної теми. 

На наступному етапі навчальної роботи студентів за даним методом 

викладач спонукав їх до «оживлення» віднайдених даних. Так, студенти 

відтворюють художні образи музичних творів за допомогою інших видів 

мистецтва. Тембри музичних інструментів охарактеризують і поєднують у 

дидактичній казці. Відомості повідомляються від імені улюблених героїв 

мультфільмів, іграшок, віртуальних героїв з екрану. Викладач зауважував, 

що студенти можуть планувати і використання елементів костюму, і 

розроблених наочних засобів навчання, можливості сучасної інформаційної 

техніки, електронних музичних інструментів. Отже, метод оживлення дійства 

музично-просвітницького заходу надає вчителю музичного мистецтва широкі 

можливості для зацікавлення учнів.  

Інструментарій цього методу дозволяє активізувати дії перцептивно-

рефлексивних механізмів майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Визначена нами необхідність формування творчо-діяльнісного 

компоненту на творчо-репрезентаційному етапі формувального експерименту 

передбачає впровадження комплексу методів. Зазначимо, що музично-

просвітницький захід будь-якої тематичної спрямованості розроблений для 

учнів загальноосвітньої школи може бути різним за специфікою оформлення. 

Так один і той самий захід можна спланувати у вигляді театралізованого 

концерту, концерту-експозиції, концерту-поетичної сторінки (художній вплив 

справляє і музика, і поезія), концерт-дистанційний зв’язок. Учитель музичного 

мистецтва, враховуючи можливості суб’єктів, залучених до участі в музично-

просвітницькому заході, вікові особливості учнів, для яких планується 

проведення такого позаурочного заходу, умови проведення заходу, планує 

використання мультимедійних засобів навчання, а також розроблення 
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необхідних наочних засобів навчання. Н. Красовська вважає, що «питання про 

творчий характер музично-просвітницької діяльності вчителя включає, з одного 

боку, адекватність його розуміння музики авторському замислу, а з іншого – 

особисте творче ставлення до неї» (Красинська, 2004, с. 93). 

Провідними методами на цьому етапі були написання студентами 

художньо-образної партитури на всі музичні твори, що виконуються, а також 

індивідуальний просвітницький підбор репертуару до занять із музичного 

інструменту. 

Необхідність готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

організації та проведення таких музично-просвітницьких заходів з учнями 

загальноосвітньої школи нами було введено до експериментальної методики 

метод комплексного опрацювання даних. Основою даного методу постав 

модифікований метод творчого застосування отриманих знань і вмінь, 

розроблений Н. Гуз (Гуз, 2007, с. 157). Цей метод спрямований до 

комплексного вивчення поставленої навчальної проблеми, а саме 

розроблення музично-просвітницького заходу з урахуванням специфіки 

сценічного оформлення. При цьому відзначимо про важливість підвищення 

інтересу учнів до мистецтва, а також про важливість взаємозв’язку між 

учасниками музично-просвітницького заходу й учнів, як глядачів. Метод 

комплексного опрацювання даних побудований на принципах проблемного 

навчання. Даний метод сприяє набуттю студентами вміння самовиявлення, 

самопрояву в груповій роботі з даними, а також виховує творче ставлення до 

музично-просвітницької діяльності. 

Навчальна робота студентів за даним методом вимагає від викладача 

створення умов для прояву студентами творчої активності під час 

опрацювання навчального завдання. Тому викладач розподіляє студентів на 

дві групи і зауважує, що кожен учасник групи є ініціатором цікавих ідей. При 

цьому, у кожній групі призначаються студенти на виконання таких ролей, як 

«ентузіаст» (здійснює пошук цікавих ідей у мережі Інтернет); «фахівець» 
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(оперує знаннями щодо психологічних і фізіологічних особливостей учнів); 

«консультант» (консультується з будь-яких питань, що виникають, із 

викладачем); «керівник» (планує діяльність групи, розподіляє ролі, 

контролює виконання учасниками групи поставлених завдань); 

«координатор» (ставить під сумнів якість отриманого навчального 

результату, формулює завдання для перевірки усунення недоліків). 

Далі викладач спрямовує учасників кожної групи до обрання музично-

просвітницького заходу за тематичною спрямованістю. Студенти, яких 

обрано на вказані ролі, скеровують процес пошуку даних і навчальної роботи 

групи з даними. Обов’язково студентам необхідно продумати проведення 

запланованого заходу за визначеною специфікою сценічного оформлення. 

Після представлення кожною групою отриманого навчального результату 

викладач залучав студентів до загального обговорення. 

Виходячи з того, що концерти, які організовуються вчителем музичного 

мистецтва під час творчої музично-просвітницької діяльності розрізняють за 

тематичною спрямованістю: концерт-казка, концерт-біографія, концерт-загадка, 

концерт-спогад, концерт-ілюстрація, слід зазначити про необхідність 

оволодіння студентами вмінням організувати проведення таких музично-

просвітницьких заходів з учнями загальноосвітньої школи. Кожен із таких 

концертів має бути неповторним і суттєво відрізнятися від інших. Таке 

різноманіття вчитель музичного мистецтва використовує на практиці для того, 

щоб залучити учнів під час музично-просвітницької діяльності до різних видів 

музично-творчої діяльності. Адже від кожного позаурочного заняття з учнями 

вчитель музичного мистецтва очікує емоційного відгуку, активної та 

зацікавленої участі в музично-просвітницькому заході. 

На думку О. Мельник, написання сценарію музично-просвітницького 

заходу – це «завжди процес створення нового, раніше не існуючого. І, як будь-

який творчий процес, він передбачає вміння бачити проблему та здатність 

мобілізувати власний досвід для визначення шляхів, способів її рішення, 
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оформлення й доведення думок-образів до стану довершеного творчого 

продукту. Разом із цим, що кожна стадія означеної роботи розкриває різні грані 

творчості музиканта-просвітника. Так, на стадії зародження задуму – це 

оригінальність у виборі сюжету, на стадії літературного оформлення – пошук 

відповідної форми, нестандартний підхід у підборі музичного репертуару та 

його компануванні з літературним текстом, винайдення авторського стилю» 

(Мельник, 2013, с. 114). Для того, щоб майбутні вчителі музичного мистецтва 

навчалися планувати проведення музично-просвітницьких заходів для учнів 

загальноосвітньої школи ознайомились із особливостями концертів різної 

тематичної спрямованості, нами було модифіковано метод О. Горбенко у метод 

художньо-творчих проєктів (Горбенко, 2010). Цей метод передбачає залучення 

студентів до навчальної роботи з даними для створення художньо-творчого 

проєкту у вигляді представлення проєкту проведення музично-просвітницького 

заходу. Така організація навчальної роботи студентів передбачає розподіл 

студентів на дві групи для цілеспрямованого виконання навчального завдання. 

Метод проєктів розглядається як інтегративний спосіб розвитку навчання й 

виховання, що допомагає розвивати специфічні вміння й навички: «формування 

проблеми та постановки завдань, що випливають із цієї проблеми, планування 

діяльності; самоаналіз і рефлексію; пошук необхідної інформації; проведення 

дослідження й самоаналіз, синтез, висування гіпотези, деталізація й 

узагальнення; відбір освоєння й використання адекватної технології; 

презентація ходу своєї діяльності й результатів уміння готувати матеріал для 

презентації в наочній формі; практичне застосування знань, умінь і навичок у 

різних, у тому числі й нетипових ситуаціях» (Мельник, 2013, с. 145). 

Спираючись на це, організація навчальної роботи студентів передбачає 

обрання однієї з форм музично-просвітницької діяльності. Викладач спонукає 

студентів кожної групи до формування навчальної проблеми й постановки 

завдань, які необхідно виконати. Визначаються твори мистецтва, які необхідно 

залучити до процесу планування даного заходу, студентами розподіляються 
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ролі, виконуються доручення, проводяться експерименти під час навчальної 

роботи. Викладач зауважує, що під час групової роботи над навчальним 

завданням кожній групі необхідно заповнити картку. Презентуючи свій проєкт, 

студенти кожної групи оголошують занотоване до цієї картки. Отже, залучення 

студентів до навчальної роботи за методом художньо-творчих проєктів 

дозволяє залучити їх до музично-творчого процесу. Максимально 

використовуючи набуті знання й уміння, студенти разом створюють 

принципово новий творчий продукт, при цьому викриваючи ідеї, гіпотези. 

Поряд із самоконтролем, самоаналізом, рефлексією студентами здійснювалася 

зовнішня оцінка проєктів. Завдяки цьому студенти могли вчасно коригувати 

процес представлення проєкту, відслідковувати зв’язок між обраним способом 

подання даних і активною роботою учнів на уроці. 

Необхідно враховувати той факт, що під час підготовки до творчої 

музично-просвітницької діяльності зі школярами вчитель музичного 

мистецтва повинен запланувати використання таких музичних творів, які б 

сприяли зацікавленню учнів. Інструментальне або вокальне виконання 

вчителем музичного мистецтва музичного твору повинно бути артистичним, 

яскравим. У той самий час учитель музичного мистецтва повинен подбати 

про створення сприятливих умов для належного сприйняття учнями звучання 

музичного твору. До таких умов належать і посилення зорового ряду під час 

слухового сприйняття інформації. Це уможливлюється завдяки 

використанню засобів мультимедіа. Посилення інтересу учнів до звучання 

музичного твору відбувається завдяки використанню вчителем музичного 

мистецтва інтерактивного відеоматеріалу. Безумовно, розробка та створення 

такого відеоматеріалу передбачає врахування шкільного віку учнів, для яких 

готується демонстрація вчителем художнього виконання твору музичного 

мистецтва. Тому студенти під час фахового навчання у закладі вищої освіти 

мають набути необхідних умінь навчальної роботи з даними, а також досвіду 
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самостійної підготовчої роботи до концертного виступу перед слухацькою 

аудиторією. 

На думку І. Лернера, важливим є розвиток готовності особистості до 

пошуку способів вирішення творчих проблем (Лернер, 1981, с. 48). У зв’язку 

з цим, до експериментальної методики було введено метод підготовленої 

демонстрації художнього виконання музичного твору. Цей метод 

орієнтовано на самостійну діяльність студентів – індивідуальну й органічно 

поєднується з груповим підходом до навчання. Він припускає вирішення 

навчальної проблеми щодо підготовки демонстрації художнього виконання 

вокального твору з використанням прийомів і засобів навчання та 

спонукання студентів до інтегрування фахових знань і вмінь. Ураховуємо те, 

що демонстрація художнього виконання музичного твору – це сукупність 

вокального виконання та необхідність інструментального виконання 

визначених акторських дій виконавців, ідеї вокального твору, застосування 

музичного інструменту (музичних інструментів), елементів костюму, засобів 

мультимедіа, розробленого наочного матеріалу. Тому підготовча робота 

студентів потребує педагогічно-психологічної підтримки з боку викладачів 

вокального та інструментального класів. Далі студент самостійно визначає 

тематику позаурочного заняття з учнями загальноосвітньої школи, під час 

якого буде здійснюватися музично-просвітницька діяльність. Аналізуючи 

особливості мелодійної лінії музичного твору, літературний текст студенти 

глибше розуміють художньо-образну змістовність цього твору. Така робота 

також передбачала пошук фрагментів звучання музичного твору, що 

потребують посилення зорового ряду. 

Подальша творча робота поставала у здійсненні самостійної роботи за 

допомогою комп’ютера та можливостей Інтернету. Під час такої самостійної 

роботи студенти здійснювали пошук у міжнародній мережі Інтернет світлин 

або уривків із відеокліпів, що відповідають визначеним характеристикам 

уявного партнера. Кожен студент має представити спів вокального твору, 
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протягом якого на екрані демонструвався відеоматеріал. Далі викладач 

залучає студентів до показу результату самостійної роботи. У той час, коли 

один зі студентів здійснює показ демонстрації художнього виконання 

музичного твору, інші спостерігають і оцінюють. 

Під час обговорення студенти відзначають, що така навчальна робота 

впливає на учасників, оскільки під час виконання їх рухи відрізнялися 

пластичністю та були природними, а міміка виразною. Оцінювання й 

визначення рейтингу виступів здійснюється учасниками експериментальної 

групи й викладачами. 

Отже, метод підготовленої презентації сприяв розвитку вміння 

майбутнього вчителя музичного мистецтва самостійно творчо працювати над 

сценічним образом у процесі підготовки до художнього виконання 

музичного твору. У цьому процесі студенти працювали з музичним і 

літературним пластами музичного твору, аналізуючи, співставляючи 

виокремлюючи та узагальнюючи дані. Студенти вчилися використовувати 

можливості комп’ютера та мультимедійного середовища під час навчальної 

роботи над музичним твором. Така підготовча робота сприяла набуттю 

студентами досвіду концертного виступу перед слухацькою аудиторією, що є 

необхідним у творчій музично-просвітницькій діяльності. 

Ураховуючи те, що творчість пронизує всі етапи роботи вчителя 

музичного мистецтва, В. Кан-Калик творчість розглядає як необхідну умову 

якісної діяльності вчителя (Кан-Калик, 1990). С. Сисоєва серед основних рис 

творчості виокремлює оригінальність, нестандартність, інноваційність 

процесу й результату педагогічної діяльності, вихід за межі відомого в 

педагогічній науці та практиці (Сисоєва, 1998). 

З метою розвитку творчих здібностей у процесі музично-

просвітницької діяльності майбутніх учителів було впроваджено технологію 

SCAMPER – методика креативності, яка пропонує список змін, які можна 

здійснити в роботі над певним об’єктом. Сутність вправ за цією технологією 



380 
 
 

полягає в тому, щоб послідовно відповісти на питання про модифікацію 

поставленого завдання. Використання методики SCAMPER передбачає такі 

модифікації зміни, комбінування, адаптації, додовання, застосування для 

чогось іншого, в іншій галузі, видалення, спрощення, перетворення на 

протилежне (Михалко, 1991). Прикладом вправи із застосуванням SCAMPER 

може бут така: студентам запропонували ознайомитись із відеозаписами та 

сценаріями готових і раніше вже впроваджених музично-просвітницьких 

заходів і створити на їх основі нові через прийоми технології SCAMPER. 

З метою розвитку емоційно-чуттєвої сфери майбутніх учителів 

музичного мистецтва під час формування музично-просвітницької 

компетентності нами до експериментальної методики було введено метод 

«Творчий ланцюжок». За цим методом викладач пропонував студентам 

проаналізувати партитуру або музичний текст і прослухати звукозапис цього 

музичного твору. Далі викладач залучав студентів до самостійної навчальної 

діяльності для пошуку даних. Навчальним завданням для студентів поставало 

самостійно здійснити пошук творів інших видів мистецтв, які б поставали 

схожими за змістом. Дозволялося використовувати різні джерела інформації, 

засоби мультимедіа. Створення такого «творчого ланцюжка» передбачало 

логічну побудову даних, а також створення доречних коментарів, які б 

забезпечували логічний зв’язок переключення уваги учнів з одного твору 

мистецтва на інший. Таким чином, студенти за даним методом, 

використовуючи набуті знання, добирали твори інших видів мистецтва. 

Цікаво, що студенти до одного й того самого твору музичного мистецтва 

добирали принципово різні твори інших видів мистецтва. Це пов’язане з тим, 

що кожна творча особистість у процесі аналізу твору мистецтва виробляє 

своє особистісне ставлення до цього твору. Саме тому під час демонстрації 

студентами результатів навчальної діяльності було проаналізовано безліч 

варіантів поєднання декількох творів мистецтва. 
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Під час творчої музично-просвітницької діяльності вчителі музичного 

мистецтва часто використовують «нарізку» звучання різних шкільних 

музичних творів, що є найулюбленішими в учнів. Однак, таке комбінування 

різних фрагментів має враховувати мелодико-гармонічні особливості 

шкільного твору, особливості літературного тексту, характеристику 

художнього образу. Це також передбачає об’єднання різних фрагментів 

шкільних творів однією ідеєю, що відповідає темі позаурочного заняття з 

учнями музично-просвітницького спрямування. До того ж, учитель 

музичного мистецтва повинен спланувати таке подання даних для учнів, за 

яким відбудеться яскрава кульмінація. З іншого боку вчитель музичного 

мистецтва, залучаючи музичний твір до просвітницької роботи з учнями 

загальноосвітньої школи, здійснює аналіз цього твору, визначає доцільність 

його використання саме на конкретному етапі художнього розвитку учнів. 

Разом із цим, це потребує творчого переосмислення вчителем музичного 

мистецтва даного музичного твору, що передбачає адаптацію твору 

відповідно до виконавчих можливостей учнів, особливостей їх шкільного 

віку, умов виконання. Н. Красовська вважає, що питання про творчий 

характер музично-просвітницької діяльності включає «з одного боку, 

адекватність його розуміння музики авторськму замислу, а з іншого – 

особисте творче ставлення до неї» (Красовская, 1991, с. 93). 

З урахуванням цього нами було розроблено та введено до 

експериментальної методики метод творчого переосмислення даних. Цей 

метод спрямований до залучення студентів до творчої роботи над творами 

шкільного репертуару. За даним методом викладач розподіляє студентів на 

декілька малих груп, а також забезпечує їх музичною літературою, з якої 

студенти самостійно обирають для навчальної роботи шкільні твори. 

Дозволяється застосовувати засоби мультимедіа та навушники. Так, 

студенти обирають декілька шкільних музичних творів у нотному записі. 

Далі обмірковують, яку саме тему позаурочного заняття необхідно обрати 
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для того, щоб об’єднати фрагменти визначених шкільних творів єдиною 

ідеєю. Здійснюючи пошук звукозапису даних шкільних творів студенти 

аналізують музичний пласт кожного твору та визначають доцільність її 

комбінування з іншими музичними творами. Викладач зауважує, що обрані 

фрагменти творів шкільного репертуару не повинні бути дуже короткими. У 

кожному такому фрагменті має бути логічно викладено й закінчено думку, 

що своє логічне продовженя матиме в наступному фрагменті.  

Таким чином, залучення студентів до навчальної роботи за даним 

методом сприяє здійсненню інтуїтивного осягнення змісту художніх образів 

музичного твору через усвідомлення його художньої значимості. 

Використовуючи мистецтвознавчі знання, студенти здійснювали навчальну 

роботу за допомогою комп’ютера та мультимедійного середовища. 

Ураховуючи голосові можливості учнів певного шкільного віку, 

студенти намагалися здійснити зручний перехід під час співу від одного 

музичного твору до іншого. Незважаючи на те, що під час комбінування 

даних студентами використовувались як твори викладені у швидкому темпі, 

так і в повільному темпі, однак студенти мали дотримуватися завдань такої 

нарізки пісень з шкільного репертуару. Під час демонстрації навчального 

результату студенти кожної створеної групи із задоволенням співали, грали 

на музичному інструменті, використовували прості музичні інструменти, 

елементи костюму, комп’ютер. 

Під час методичної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до здійснення творчої музично-просвітницької діяльності 

необхідним постає ознайомлення їх із формами цієї діяльності та спонукання 

до використання цих форм у навчальній діяльності над завданнями. 

Важливо, щоб студенти зрозуміли особливості кожної з форм музично-

просвітницької діяльності та доцільність їх застосування з кожною віковою 

категорією учнів загальноосвітньої школи. О. Мельник зазначає про те, що 

«творчість музиканта-просвітника буде полягати у віднайденні доцільних для 
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певної ситуації педагогічних прийомів і методів або адаптації, модернізації 

методів розроблених музикантами попереднього покоління» (Мельник, 2013, 

с. 114). З цією метою нами було впроваджено до експериментальної 

методики метод моделювання змісту музично-просвітницького заходу. Цей 

метод сприяє розвиткові інтелектуальних умінь студентів, які аналізують 

дані, узагальнюють, роблять висновки. Завдяки навчальній роботі за даним 

методом студенти усвідомлюють, що творча музично-просвітницька 

діяльність учителя музичного мистецтва різноманітна. Так, поряд із 

тематичною бесідою, дискусією, музичними вечорами, віртуальною 

оповідкою, скрапбукінгом, слайд-монологом учителі музичного мистецтва 

використовують таку форму музично-просвітницької діяльності з учнями 

загальноосвітньої школи, як концерт. Викладач повідомляє студентам, що 

концертну форму розрізняють: за тематичною спрямованістю: концерт-казка, 

концерт-біографія, концерт-загадка, концерт-спогад, концерт-ілюстрація; за 

характером взаємодії суб’єктів концерту: концерт-лекція, концерт-бесіда, 

концерт-дискусія; за кількістю учасників концертного дійства: моноконцерт; 

концерт-діалог; концерт-співтворчість; за специфікою сценічного 

оформлення: театралізований концерт, концерт-експозиція, концерт-

поетична сторінка (художній вплив справляє музика й поезія). Далі викладач 

повідомляє студентам тему музично-просвітницького заходу та зазначає, що 

вибір учителем музичного мистецтва форм музично-просвітницького заходу 

залежить від шкільного віку учнів, умов проведення музично-

просвітницького заходу, вміння вчителя музичного мистецтва залучити учнів 

до активної взаємодії під час організації музично-просвітницького заходу. 

На підготовчому етапі викладач розподіляє студентів на малі групи по 

3–5 чоловік. Далі для всіх груп оголошується одна тема, а форму проведення 

музично-просвітницького заходу кожна група обирає самостійно. Учасники 

кожної створеної групи заповнюють картку. На першому етапі за даним 

методом студенти розробляють план проведення музично-просвітницького 
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заходу. Далі студенти визначаються з видом самостійної роботи, яку 

необхідно виконати. Викладач нагадує про необхідність здійснення адаптації 

віднайденої інформації відповідно до зазначеного шкільного віку учнів. 

Поряд із тим студенти розподіляли ролі, які кожен учасник буде виконувати 

під час проведення музично-просвітницької діяльності. На другому етапі за 

даним методом кожна група по черзі коротко представляє свій творчий 

продукт. Кожній групі для такого представлення викладач надає до 

10 хвилин навчального часу.  

Бажано під час представлення продемонструвати будь-який цікавий 

фрагмент заходу. У процесі такого представлення студенти інших груп 

заповнюють картку. 

Таким чином, завдяки методу моделювання змісту музично-

просвітницького заходу студенти усвідомили особливості форм проведення 

музично-просвітницьких заходів. Цей метод передбачає набуття студентами 

вміння враховувати вікові особливості учнів, рівень їх розвитку, підбирати 

відповідні форми позакласних занять, доступний музичний, літературний і 

відеоматеріал. Використання групової роботи зі студентами забезпечило 

оперативність виконання навчального завдання. Головне, студенти 

переконалися, що на одну й ту саму тему музично-просвітницького заходу 

можна розробити різні та цікаві позаурочні заняття з учнями 

загальноосвітньої школи. 

У процесі формування рефлексійно-усвідомленого компоненту 

методичної підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва до 

творчої музично-просвітницької діяльності важливим поставало спонукання 

студентів до оцінювання отриманої інформації, а також до виявлення 

усвідомленого сприймання мистецьких образів. З цією метою нами 

розроблено авторський метод «Інформаційний меседж». За даним методом 

викладач розподіляє студентів на дві групи та повідомляє про кінцевий 

результат навчальної роботи, якого студенти повинні досягти, а саме: кожна 
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створена група, отримуючи інформаційні повідомлення, повинна розробити 

та представити позаурочне заняття з учнями загальноосвітньої школи. 

Підготовчий етап за даним методом полягає в залученні студентів кожної 

групи до пошуку цікавої тематики для учнів загальноосвітньої школи. 

Викладач пропонує студентам відшукати таку тематику для проведення 

позаурочного заняття, яка була б не тільки корисною, впливала б на 

загальномузичний розвиток учнів, але й відповідала їх інтересам. 

Пропонуючи іншій команді тему, студенти повинні обов’язково вказати вік 

учнів, для яких призначено позаурочне заняття в загальноосвітній школі. 

Така пропозиція надсилається в електронному вигляді завдяки використанню 

можливостей інформаційних технологій. 

Перший етап за даним методом передбачає здійснення студентами 

аналізу отриманої теми позаурочного заняття та складання плану здійснення 

творчої музично-просвітницької діяльності з урахуванням вікових 

особливостей учнів. Студенти визначаються із формою проведення 

позаурочної діяльності. Наприклад, бесіда, дискусія, концерт, слайдшоу, 

інтерактивна гра тощо. Далі викладач повідомляє про необхідність 

надсилання команді-супернику електронного повідомлення із загадкою.  

Останнє передбачає натяк учасникам іншої команди щодо характерних 

особливостей «гостя», який буде брати участь у запланованій творчій 

музично-просвітницькій діяльності. Спрямовуючи студентів до розгадки, 

викладач зауважує, що «гостем» може бути: іграшка (якщо заняття 

планується провести з учнями молодшого шкільного віку); інший 

композитор (уявне спілкування з елементами театралізації); будь-який вид 

мистецтва; прибулець з іншої планети; гість-невидимка, який засобами 

музики та за допомогою загадок, кросвордів, ребусів сприяє складанню 

учнями цілісного образу; вчитель, який викладає будь-яку дисципліну в 

загальноосвітній школі тощо. Учасники іншої команди, отримавши 
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електронне повідомлення, включають запропонованого «гостя» до плану 

проведення музично-просвітницького заходу. 

На наступному етапі в кожній команді обирається капітан, який 

повинен розподілити навчальну роботу над завданням між учасниками. Так, 

учасники кожної команди здійснюють пошук необхідної інформації для 

коротких повідомлень, пошук музичного матеріалу, цікавих навчальних 

завдань для учнів, музичної гри, музичного твору зі шкільного репертуару 

для розучування чи виконання. Наступний етап за даним методом передбачає 

розробку наочного навчального матеріалу для проведення музично-

просвітницької діяльності. Планується використання можливостей засобів 

мультимедіа, простих музичних інструментів, уже вивчених учнями 

шкільних музичних творів за навчальною програмою дисципліни «Музичне 

мистецтво». Представлення розробленого позаурочного заняття для учнів 

загальноосвітньої школи відбувається кожною групою почергово. Викладач 

зауважує, що в той час, коли одна група студентів представляє результат 

своєї самостійної роботи, студенти іншої групи виконують роль «учнів». 

Завданням «діючої» команди постає залучити «учнів» до взаємодії під час 

такого представлення. Таким чином, за даним методом студенти навчають 

сприймати інформацію, переробляти її, здійснювати пошук способів 

урізноманітнення змісту позакласних заходів музично-просвітницької 

спрямованості. Кожна зі створених нами груп мала можливість виконувати 

як роль організаторів музично-просвітницького заходу, так і роль «учнів», які 

сприймали дані, оцінювали їх, взаємодіяли з учителями, висловлювали свою 

думку. 

Отже, на формувальному етапі дослідження ми впровадили розроблену 

експериментальну методику формування методичної готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності. 

У цьому процесі ми враховували можливість залучення студентів до різних 

форм навчальної діяльності, заохочення до виготовлення навчальної 
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наочності, застосування сучасної інформаційної технології та технічних 

приладів, у тому числі й електроклавішних музичних інструментів 

(електропіано). 

 

4.4. Результати формувального етапу дослідно-експериментальної 

роботи з методичної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до просвітницької роботи зі школярами 

 

Для перевірки ефективності експериментальної методики формування 

методичної готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-

просвітницької роботи з учнями нами проведені контрольні зрізи серед 

студентів експериментальних (ЕГ) та контрольних (КГ) груп. Контрольний 

етап дослідно-експериментальної роботи був спрямований на виявлення 

ефективності впровадження експериментальної методики формування 

методичної готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої 

музично-просвітницької діяльності зі школярами. Метою проведення цього 

етапу було виявлення майбутніми вчителями музичного мистецтва рівнів 

набутих методичних знань, сформованої здатності до усвідомленого 

сприйняття художньо-музичних образів, умінь планування процесу 

організації музично-просвітницького заходу з урахуванням вікових 

особливостей школярів, умінь творчої навчальної роботи з даними з 

виявленням творчої активності й ініціативності. 

У дослідно-експериментальному дослідженні брали участь 

210 студентів, із них 104 – контрольна група, 106 – експериментальна група. 

До контрольної групи (КГ) ми віднесли студентів, навчання яких 

проводилося за традиційною методикою. Студентів, яких ми залучили до 

навчання за розробленою автором методикою, було занесено до 

експериментальної групи (ЕГ). 
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Для визначення динаміки показників за кожним компонентом та рівнем 

сформованості методичної готовності досліджуваних до творчої музично-

просвітницької діяльності ми провели підсумкову зрізову контрольну роботу.  

План дослідження був такий: 

1. Контрольна група (КГ)  О1 О2 

2. Експериментальна група (ЕГ) О3 Х О4 

 

Де Х – педагогічний вплив програми, О1 – попереднє тестування 

першої групи, О2 – підсумкове тестування першої групи, О3 – попереднє 

тестування другої групи, О4 – підсумкове тестування другої групи. 

Порівняння результатів дослідження О1- О2, О3- О4 в експериментальній 

та контрольній групах дає можливість виявити ефект розвивальної програми. 

Значущість відмінностей у вираженні рівня показників готовності до 

реалізації музично-просвітницької роботи в школі учасників до та після 

проведення програми перевірялася за допомогою параметричного критерію t-

Стьюдента. 

Порівняння досліджуваних характеристик у представників 

експериментальної та контрольної груп до початку експерименту дозволяє 

говорити про відсутність значущих відмінностей між ними. Результати 

порівняння представлені в табл. 4.3.  

Визначено, що статистичних відмінностей у показниках готовності до 

реалізації музично-просвітницької роботи майбутніх учителів музики зі 

школярами на початку проведення експерименту не було. Отже, 

експериментальна та контрольна групи є ідентичними за рівнем підготовленості 

до музично-просвітницької роботи, що дає нам змогу впроваджувати 

розвивальні впливи з експериментальною групою та здійснювати подальший 

порівняльний аналіз зі студентами контрольної групи. 
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Таблиця 4.3 

Показники сформованості компонентів методичної підготовки до 

музично-просвітницької роботи зі школярами (констатувальний зріз) 

 

Компонент 

методичної 

підготовки  

Критерій оцінки  Групи досліджуваних, 

M±σ 

t-
к
р

и
те

р
ій

 

С
ть

ю
д

ен
та

 

КГ ЕГ 

Мотиваційно-

пізнавальний 

Вмотивованість на 

музично-просвітницьку 

діяльність 

50,39±19,39 46,08±21,78 0,13 

Когнітивно-

направлений 

Обізнаність у музично-

просвітницькій роботі зі 

школярами 

28,05±10,43 28,06±9,74 0,99 

Комунікативно-

емпатійний 

Комунікативні й 

організаційні 

схильності  

22,96±8,03 21,70±8,98 0,28 

Емпатія 38,60±19,61 40,45±17,10 0,46 

Рефлексивно-

усвідомлений 

Рефлексивність 
47,30±24,22 41,37±27,65 1,63 

Творчо-

діяльнісний 

Абнотивність 5,71±2,55 5,37±2,53 0,98 

Невербальна 

креативність 
39,02±18,08 36,60±19,97 0,91 

Естетичні здібності 6,99±3,70 6,87±3,78 0,24 

 

Примітка: КГ – контрольна група, ЕГ – експериментальна група. 

 

На рисунку 4.8 показано динаміку показників вмотивованості на 

здійснення музично-просвітницької роботи зі школярами у студентів 

експериментальної та контрольної груп протягом реалізації програми. 
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Рис. 4.8. Динаміка показників вмотивованості на музично-

просвітницьку роботу зі школярами 

 

Розвивальні впливи програми позитивно позначилися на показниках 

вмотивованості на музично-просвітницьку роботи зі школярами. У студентів 

експериментальної групи показники мотивації зростали від констатувального 

до контрольного зрізів (від початку до кінця програми) та продовжували 

зростати до моменту підсумкового зрізу, проведеного після проходження 

виробничої практики в школі. У контрольній групі показники вмотивованості 

протягом реалізації програми не змінилися.  

На рисунку 4.9 показано динаміку показників обізнаності в музично-

просвітницькій роботі зі школярами у студентів експериментальної та 

контрольної груп протягом реалізації програми. Показники обізнаності в 

музично-просвітницькій діяльності, її умовах, методах та шляхах реалізації в 

контрольній групі не змінилися протягом впровадження програми, натомість 

у студентів експериментальної програми, які були залучені до розвивально-

педагогічних впливів, обізнаність у музично-просвітницькій діяльності 

зросла на статистично значущому рівні. 
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Рис. 4.9. Динаміка показників обізнаності у музично-просвітницькій 

роботі зі школярами 

 

На рисунку 4.10 показано динаміку показників рефлексивності у 

студентів експериментальної та контрольної груп протягом реалізації 

програми. 

 

Рис. 4.10. Динаміка показників рефлексивності студентів 
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На рисунку 4.11 показано динаміку показників емпатії у студентів 

експериментальної та контрольної груп протягом реалізації програми. 

 

Рис. 4.11. Динаміка показників емпатії студентів 

 

На рисунку 4.12 показано динаміку показників комунікативних та 

організаторських здібностей у студентів експериментальної та контрольної 

груп протягом реалізації програми. 

 

Рис. 4.12. Динаміка показників комунікативних та організаторських 

здібностей студентів 
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На рисунку 4.13 показано динаміку показників креативності у 

студентів експериментальної та контрольної груп протягом реалізації 

програми. 

 

Рис. 4.13. Динаміка показників креативності студентів 

 

На рисунку 4.14 показано динаміку показників естетичних здібностей у 

студентів експериментальної та контрольної груп протягом реалізації 

програми. 

 

Рис. 4.14. Динаміка показників естетичних здібностей студентів 
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На рисунку 4.15 показано динаміку показників абнотивності у 

студентів експериментальної та контрольної груп протягом реалізації 

програми. 

 

Рис. 4.15. Динаміка показників абнотивності студентів 

 

З таблиці 4.4 видно, що експериментальна методика методичної 

підготовки до реалізації музично-просвітницької діяльності в школі в майбутніх 

учителів доводить дієвість стосовно організаційно-творчого компоненту. 

Позитивні зрушення абнотивності у студентів експериментальної групи (з 5,5 

до 7 балів у середньому по групі) виявилися статистично значущими. У 

контрольній групі показники цього компоненту не змінилися за час, протягом 

якого реалізувалася програма методичної підготовки. 

Запропонована експериментальна методика формування методичної 

готовності до реалізації музично-просвітницької діяльності в школі в 

майбутніх учителів сприяє більш ефективному професійному розвитку, ніж 

традиційна методика фахового навчання студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів. 
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Таблиця 4.4 

Показники сформованості компонентів методичної підготовки 

після музично-просвітницької роботи зі школярами (підсумковий зріз) 

Компонент 

методичної 

підготовки  

Критерій оцінки  Групи досліджуваних, 

M±σ 

t-
к
р
и

те
р
ій

 

С
ть

ю
д

ен
та

 

КГ ЕГ 

Мотиваційно-

пізнавальний 

Вмотивованість на музично-

просвітницьку діяльність 
50,14±19,26 53,96±19,42 -2,57* 

Когнітивно-

направлений 

Обізнаність у музично-

просвітницькій роботі зі 

школярами 

28,37±10,85 32,36±9,28 -2,87** 

Рефлексивно-

усвідомлений 

Рефлексивність 

45,59±22,92 53,15±23,06 -2,37* 

Комунікатив-

но-емпатійний 

Емпатія 37,64±17,10 46,30±18,51 -3,52** 

Комунікативні й організаційні 

схильності 
22,86±7,98 26,17±10,61 -2,53* 

Творчо-

діяльнісний 

Абнотивність 5,63±2,32 7,16±2,24 -4,84*** 

Креативність 38,87±18,14 46,22±22,29 -2,59** 

Естетичні здібності 7,11±3,39 8,71±4,44 -2,92** 

Примітка: КГ – контрольна група, ЕГ – експериментальна група. * p<0,05, ** 

p<0,01, *** p<0,0001. 

 

 

Висновки до четвертого розділу 

У розділі проведено констатувальне, формувальне та контрольне 

дослідження, що відображає динаміку сформованості методичної готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі 

школярами в процесі впровадження розробленої програми. 

Для встановлення вихідного рівня сформованості методичної готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької 
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діяльності було проведено констатувальний експеримент за розробленою 

діагностувальною методикою відповідно до визначених критеріїв та їх 

показників. На цьому етапі здійснювалося педагогічне анкетування та 

психодіагностичне дослідження, у якому брали участь студенти 3–5 курсів 

спеціальностей 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), галузі знань: 01 Освіта; 

спеціальності: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), галузі знань: 

02 Культура і мистецтво; спеціальності 025 Музичне мистецтво та галузі 

знань: 0202 Мистецтво; спеціальності 8.020204 Музичне мистецтво в 

загальній кількості 210 осіб. 

За результатами констатувального експерименту виявлено рівневі 

характеристики сформованості методичної підготовленості майбутніх учителів 

музичного мистецтва до творчої музично-просвітницької діяльності, що 

свідчать про перевагу середнього та низького (у сукупності 77,1 %) рівнів 

сформованості означеного феномена. Отримані результати зумовили 

необхідність упровадження концептуальної моделі та розробленої 

експериментальної методики формування методичної готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької роботи під час 

фахової підготовки в закладі вищої мистецької освіти. Було сформовано 

контрольну (n=104) та експериментальну (n=106) групи, показники готовності 

до музично-просвітницької роботи у школі в яких статистично не 

відрізняються. 

Дослідно-експериментальна робота з формування методичної 

підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-

просвітницької діяльності була розподілена на три етапи: інформаційно-

організаційний; операційно-інтегрований; творчо-репрезентативний. 

Відповідно до структури методичної підготовленості було розроблено та 

сплановано формувальний експеримент.  

Перший етап формувального експерименту було спрямовано на 

формування мотиваційного та рефлексивного структурних компонентів 
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методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької діяльності зі школярами. Другий етап даного експерименту 

було направлено на формування емоційного й комунікативно-

організаційного компоненту, а третій етап відповідно – на формування 

креативного та естетично-діяльнісного компонентів методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва. 

На першому етапі – інформаційно-організаційному – формувався 

мотиваційно-пізнавальний і рефлексивно-усвідомлюваний компоненти, що 

передбачають підвищення мотивації студентів до творчої музично-

просвітницької діяльності зі школярами, завдяки набуттю необхідних знань 

щодо організації позаурочної навчальної діяльності учнів, усвідомлення 

значення музично-просвітницької діяльності для гармонії розвитку учнів 

загальноосвітньої школи, рефлексії труднощів, які виникають під час 

організації та проведення музично-просвітницьких заходів зі школярами. Цей 

етап проводився з метою організації творчо-рефлексивного простору для 

студентів, що є джерелом інформації про широкі можливості застосування 

набутих знань і вмінь у музично-просвітницькій діяльності. У межах 

реалізації формувального блоку було розроблено спеціальні методи 

навчальної роботи зі студентами для забезпечення послідовного формування 

компонентів структури методичної підготовленості майбутніх фахівців, 

упроваджено авторські спецкурси: «Практикум музично-просвітницької 

діяльності учителя музичного мистецтва» та «Методика концертно-

просвітницької діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва». 

На другому етапі – операційно-інтегрованому – способи педагогічного 

впливу були спрямовані на розвиток умінь студентів використовувати 

художні знання під час самостійної навчальної діяльності, здатності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до організації творчого учнівського 

колективу, створення емоційно-пізнавального стану в процесі планування 

творчої взаємодії зі школярами, вміння проявляти емпатію та педагогічний 
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такт у спілкуванні зі школярами. На цьому етапі студентам надавалася 

можливість удосконалити рівень оволодіння вміннями: оцінювати знання й 

навички учнів, набувати вміння залучати учнів до художнього 

полісуб’єктного спілкування з інтерпретатором і музичним твором, 

виробляти здатність реагувати на зміни в емоційно-пізнавальному стані учнів 

під час творчої взаємодії. Також на цьому етапі студенти оволодівали 

вміннями урізноманітнювати засоби художнього впливу на учнів із 

використанням літературних текстів, елементів театралізації, інструментарію 

навчальної гри, можливостей комп’ютера та міжнародної мережі Інтернет. 

Організація полісуб’єктного спілкування між слухачами, інтерпретатором і 

музичним твором, регулювання реакцій на зміни в емоційно-пізнавальному 

стані під час творчої взаємодії здійснювались унаслідок упровадження таких 

методів, як: метод порівняльного аналізу музичних творів, метод 

артистичного подання даних, метод особистісної аналогії, метод «Зміни 

позицію», метод «Крокуй підказками», метод фрагментарного 

доопрацювання музичного твору, метод складання мистецького пазлу тощо.  

На третьому – творчо-репрезентативному – етапі робота викладача 

була спрямована на формування творчо-діяльнісного компоненту, що 

передбачало: 1) розвиток мистецької рефлексії в майбутніх учителів 

музичного мистецтва як здатності до індивідуально-стильового 

самовираження в музично-творчій діяльності; 2) розвиток невербальної 

креативності як дивергентності, оригінальності, гнучкості та 

поліваріативності творчого мислення; 3) естетичних здібностей як здатності 

до чуття форми, емоційності в сприйнятті творів мистецтва й музично-

кольорової синестезії.  

Означений етап передбачав реалізацію педагогічних умов для 

усвідомлення студентами потреби в самовиявленні під час опрацювання 

навчальних творчих завдань. Це вимагало впровадження методів 

«Оживлення дійства», «Біографічне лото для музично-просвітницького 
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заходу», «Світове кафе», або потрійний мозковий штурм, спрямування на 

дослідницьку діяльність під час творчої музично-просвітницької 

діяльності, метод комплексного опрацювання даних, метод художньо-

творчих проєктів, метод підготовленої демонстрації художнього виконання 

музичного твору, арт-терапевтичні методи, що враховують 

полімодальність художно-творчої сумісної роботи з учнями тощо. 

У процесі методичної підготовки студентів використано такі форми 

навчання, які сприяли підвищенню інтересу студентів до музично-

просвітницької діяльності, а саме: міні-концерт, слайд-монолог, скрапбукінг, 

інформаційний мессидж, концерт-бесіда, концерт-дискусія, концерт-

співтворчість, концерт-мікст, концерт-зустріч, конференції з питань музично-

просвітницької діяльності вчителів музичного мистецтва, ведення 

«Особистого методико-просвітницького посібника студента», написання 

художньо-образної партитури на всі музичні твори, що виконуються, 

підготовка художньо-просвітницьких анотацій, просвітницького 

узагальнення в заходах з особистим виконанням музичних творів, метод 

індивідуального просвітницького підбору репертуару до занять із музичного 

інструменту, участь у конкурсах у номінації «Просвітницький захід», 

лекторська-просвітницька інтерпретація творів мистецтва в позашкільній 

роботі, особиста участь у просвітницьких шоу, особиста виконавська та 

лекторська участь у молодіжній філармонії школярів.  

У результаті проведення контрольного дослідження (після реалізації 

програми) та підсумкового дослідження (через 2 місяці після реалізації 

програми, під час психолого-педагогічної практики в школі) було 

встановлено кількісні та якісні зміни в рівнях сформованості методичної 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої музично-

просвітницької діяльності з учнями. У студентів експериментальної групи 

зафіксовано значне зростання високого й середнього рівнів сформованості 

методичної підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва до 
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творчої музично-просвітницької діяльності, ніж у студентів контрольних 

груп, що свідчить про ефективність і дієвість використання означеної 

авторської методики.  

Експериментальна робота з формування методичної готовності до 

реалізації музично-просвітницької діяльності в школі в майбутніх 

учителів довела дієвість стосовно мотиваційно-пізнавальногого 

компоненту за критерієм вмотивованості на музично-просвітницьку 

роботу (F=65,91, p<0,0001), когнітивно-направленого компоненту за 

критерієм обізнаності в музично-просвітницькій роботі зі школярами 

(F=120,30, p<0,0001), рефлексивно-усвідомленого компоненту за 

критерієм рефлексивності (F=28,49, p<0,0001), комунікативно-

емпатійного компоненту за критеріями емпатії (F=49, 05, p<0,0001) та 

комунікативних і організаторських здібностей (F=11,78, p<0,0001), 

творчо-діяльнісного компоненту за критерієм креативності (F=59,17, 

p<0,0001), естетичних здібностей (F=26,72, p<0,0001) та абнотивності 

(F=32,98, p<0,0001). 

Отже, проведена експериментальна робота з формування методичної 

підготовленності майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої 

музично-просвітницької роботи зі школярами підтвердила, що 

запропонована експериментальна методика формування методичної 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої музично-

просвітницької роботи зі школярами сприяла більш ефективному 

професійному розвитку, ніж традиційна методика фахового навчання 

студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретико-методологічне узагальнення й 

запропоновано нове вирішення наукової проблеми методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі 

школярами. Вперше в теорії та методиці музичного навчання формування 

готовності до просвітницької діяльності майбутнього вчителя музичного 

мистецтва розглянуто з концептуальних позицій поліхудожньоцентричного 

підходу на факультетах мистецтв педагогічних університетів. Проведене 

дослідження та виконання поставлених завдань дає підстави зробити такі 

висновки. 

1. З’ясовано змістову сутність і сучасний стан розробки проблеми 

просвітницької роботи зі школярами та готовності до неї майбутнього 

вчителя музичного мистецтва. Встановлено, що проблема підготовки до 

реалізації просвітницької роботи зі школярами майбутніх учителів 

музичного мистецтва не знайшла належного теоретичного та практичного 

розроблення в актуальних наукових дослідженнях і вимагає обґрунтування 

провідних засад, педагогічних умов, методів, прийомів підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі 

школярами відповідно до вимог сучасної поліхудожньоцентричної 

парадигми мистецької освіти. Розкрито сутність і зміст категорії 

«просвітницька робота зі школярами», яку визначено як важливий 

складник методичної підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва зі школярами, що передбачає творчий підхід до створення, 

поширення, а також споживання цінностей світової та національної 

музичної культур. Визначено, що сутністю музичного просвітництва є 

поширення знань про музику й ознайомлення учнів із музичним 

мистецтвом, а популяризація найкращих зразків світової музичної 

культури, пропаганда вітчизняної музики минулого й сьогодення, 

ознайомлення із сучасним музичним мистецтвом є змістовим складником 
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процесу залучення учнів до цього виду діяльності в контексті музичного 

просвітництва. Зазначено, що педагогічними функціями музично-

просвітницької роботи є світоглядно-пізнавальна, аксіологічна, 

організаційно-комунікативна, праксеологічна, креативна та естетична. 

Доведено, що готовність до реалізації музично-просвітницької роботи в 

школі виступає як інтегральна фахова якість особистості майбутнього 

вчителя музичного мистецтва, яка містить комплекси мотиваційно-

особистісних установок на музично-просвітницьку діяльність, наявність 

психолого-педагогічних, музикознавчих, методичних, виконавських знань, 

умінь і навичок, а також наявний досвід музично-комунікативної роботи.  

2. Обґрунтовано наукові підходи до методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва, а саме: системний, який 

дозволяє розглядати процес формування методичної підготовленості 

студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів як цілісну 

динамічну систему; аксіологічний як вибудову певних цінностей і сенсів 

діяльності і побудованих на цій основі способів поведінки, особистісно-

праксеологічний, що сприяє ствердженню особистості в мистецькому 

житті, творчо-комунікативний, що передбачає процес і спланований 

позитивний результат сформованості творчого особистісного досвіду, на 

основі засвоєних знань із налагодження суб’єкт-суб’єктної комунікації. 

Інтеграція переваг кожного з цих підходів дозволили виокремити 

поліхудожньоцентричний підхід до методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва з метою формування в них готовності до 

реалізації музично-просвітницької діяльності зі школярами.  

Розроблено авторський поліхудожньоцентричний підхід щодо 

просвітницької роботи майбутніх учителів музичного мистецтва зі 

школярами, що визначається методичною спрямованістю на продуктивну 

практичну творчу діяльність зі школярами, створення творчої атмосфери в 

учнівському колективі, розвиток творчих та естетичних здібностей 
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вихованців. Визначено, що поліхудожньоцентричний підхід до методичної 

підготовки до музично-просвітницької роботи зі школярами дозволяє 

створити культурно-мистецьке середовище через інтеграцію різних видів 

мистецтва. Означений підхід охоплює систему фахових здібностей, знань, 

умінь, навичок та професійно важливих якостей особистості, які 

спрямовані на врахування поліфункціональної специфіки професійно-

педагогічної діяльності, формування позитивного ставлення майбутнього 

вчителя до професії, усвідомлення себе як фахівця-професіонала, творчий 

саморозвиток та самореалізацію. Відповідно до поліхудожньоцентричного 

підходу моделювання освітнього процесу полягає у спрямованості 

навчання на реалізацію освітньої мети, що обумовлює єдність навчального, 

розвивально-виховного та ціннісного призначення музично-просвітницької 

діяльності. 

3. Визначено педагогічні принципи методичної підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до просвітницької роботи зі 

школярами. Аргументовано, що регуляцію процесу підготовки до 

здійснення виховних впливів на дітей та юнаків у процесі музично-

просвітницької діяльності забезпечують такі принципи: наочності в 

поданні музичного матеріалу, варіабельності змісту та форм музично-

просвітницької роботи, культуровідповідності як ідентичності змісту 

музично-просвітницької діяльності культурного простору, музикознавчої 

спрямованості в просвітницькій роботі зі школярами, які передбачають 

інтегрованість різновидів музично-просвітницької діяльності та 

забезпечують умотивованість майбутніх учителів музичного мистецтва на 

просвітницьку роботу в школі. З’ясовано, що принципи гуманізації 

мистецької освіти та єдності етичного й естетичного в музично-

просвітницькій роботі забезпечують створення культуроосвітнього 

середовища, формування гуманістичних та естетичних цінностей, розвитку 

рефлексивності в процесі підготовки до музично-просвітницької роботи зі 
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школярами. Принципи активності суб’єктів музично-просвітницької 

роботи та індивідуального підходу в музичному вихованні передбачають 

упровадження тьюторського супроводу й забезпечують обізнаність 

майбутніх учителів музичного мистецтва в методах і формах музичної 

просвіти. Принципи інтерактивної зорієнтованості майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами та опори на 

творче спілкування з учнівським колективом забезпечують комунікативно-

рефлексивне функціонування та діалогізацію в педагогічній взаємодії, що 

сприяє розвитку емпатії, комунікативних та організаційних здатностей 

майбутніх учителів музичного мистецтва. Принципи емоційності, арт- і 

естетотерапевтичності музично-просвітницької роботи зі школярами 

забезпечують активізацію творчої мотивації, застосування інноваційних та 

інтерактивних засобів навчання, спрямованих на формування в майбутніх 

учителів музичного мистецтва абнотивності, креативності та естетичних 

здібностей. 

4. Розроблено модель системи методичної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами, яка 

складається з блоків: початково-інформаційного, пізнавально-пошукового та 

діяльнісно-виконавського. Так початково-інформаційний блок містить 

визначені відповідно до соціального запиту мету методичної підготовки до 

реалізації просвітницької роботи зі школярами.  

До пізнавально-пошукового блоку віднесено джерела (Закон 

України «Про Вищу Освіту», Галузеві стандарти вищої освіти) та чинники 

конструювання змісту підготовки (Спецкурс «Основи художньо-

інформаційного методичного забезпечення музично-просвітницької роботи 

учителів музичного мистецтва», «Практикум музично-просвітницької 

діяльності учителя музичного мистецтва» та «Методика концертно-

просвітницької діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва»); 

підходи (поліхудожньоцентричний, системний, аксіологічний, 
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особистісно-праксеологічний, творчо-комунікативний та концептуальний); 

функції (світоглядно-пізнавальна, аксіологічна, організаційно-

комунікативна, праксеологічна, креативна, естетична); компоненти 

(мотиваційно-пізнавальний, рефлексивно-усвідомлений, когнітивно-

направлений, комунікативно-емпатійний, творчо-діяльнісний) та 

принципи. 

До діяльнісно-виконавського блоку ввійшли етапи (інформаційно-

організаційний, операційно-інтегрований, творчо-репрезентативний); методи 

(формування обізнаності у формах, засобах, прийомах і методиці музично-

просвітницької роботи зі школярами, дискусійні, конструктивні та 

проєктивні, ігрові, тренінгові, ціннісно-аналітичні та аудіо-візуальні); форми 

(фронтальні, групові, індивідуальні та самостійні) методичної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі 

школярами; педагогічний моніторинг методичної готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами 

(критерії, показники, рівні) та результат упровадження моделі системи 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

просвітницької роботи зі школярами. 

Обґрунтовано та впроваджено педагогічні умови методичної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької 

роботи зі школярами (створення культуроосвітнього середовища в 

музично-просвітницькій взаємодії з учнями; забезпечення тьюторського 

супроводу організації музично-просвітницької діяльності майбутніх 

учителів музичного мистецтва з учнями; активізація комунікативно-

рефлексивного функціонування роботи учнів у проведенні музично-

просвітницьких заходів; досягнення діалогових засад у процесі творчої 

взаємодії у позанавчальній просвітницькій роботі; актуалізація творчої 

мотивації студентів до самостійного наукового пізнання, активної 

професійної позиції, здатності до постійного фахового розвитку; інтеграція 
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різновидів діяльності студентів, спрямованих до досягнення мети; 

стимуляція інноваційного навчання інтерактивними засобами; спонукання 

майбутніх учителів музики до творчого самовираження в музично-

просвітницькій діяльності). 

5. Виявлено критерії та показники готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами відповідно до 

компонентів, а саме: мотиваційно-пізнавальний компонент, який 

характеризується критерієм міри вмотивованості на музично-просвітницьку 

роботу (показники: прояв пізнавального інтересу студентів до музично-

просвітницької роботи у школі; спрямованість на оволодіння поглиблення 

знань та вмінь, які забезпечують успішність музично-просвітницької 

діяльності зі школярами); рефлексивно-усвідомлений компонент зі ступенем 

розвитку і характером рефлексивності як критерієм (показники: оволодіння 

навичками саморегуляції власних станів у процесі підготовки студентів до 

музично-просвітницької роботи; готовність фахівця до емоційно-почуттєвого 

осмислення творів музичного мистецтва; формування рефлексивності як 

якості, що забезпечує саморегуляцію та усвідомлення процесу і результату 

просвітницької роботи зі школярами); когнітивно-направлений компонент, 

що виражається в мірі обізнаності та інструментальної озброєності в методах 

і формах музичної просвіти (показники: обізнаність про умови, методи, 

форми, засоби та прийоми музично-просвітницької роботи зі школярами; 

оволодіння засобами та методами просвітницької роботи учителя музичного 

мистецтва у школі); комунікативно-емпатійний компонент, виражений у 

критеріях ступеня розвитку й характеру емпатії, рівня розвитку 

комунікативних та організаторських здатностей (показники: прояв емпатії та 

комунікативних здатностей у творчій взаємодії з учнями; сформованість 

організаторських здібностей як сукупності здатності до самостійної 

організації діяльності учнівського колективу; уміння планувати, моделювати, 

прогнозувати результати сумісної зі школярами творчої музично-
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просвітницької роботи); творчо-діяльнісний компонент із такими критеріями, 

як міра розвитку абнотивності, креативності та естетичних здібностей 

(показники: уміння створювати творчу атмосферу сумісної діяльності зі 

школярами; уміння адекватно оцінювати та розуміти креативного учня, 

надавати йому необхідну психолого-педагогічну підтримку в процесі 

актуалізації та реалізації його творчого потенціалу; уміння швидко та 

адекватно створювати нові, оригінальні творчі продукти, пов’язані з 

організацією музично-просвітницьких заходів; прояв естетичних здібностей 

як здатності до чуття форми, синестезії та емоційності в оцінці творів 

мистецтва). Відповідно до визначених критеріїв і показників 

схарактеризовано високий, середній та низький рівні методичної готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі 

школярами.  

6. Експериментально перевірено ефективність розробленої та 

апробованої моделі системи методичної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами. В 

експериментальній групі зафіксовано статистично значуще зростання 

показників мотивації участі в просвітницькій роботі зі школярами, 

обізнаності в методах і формах просвітницької роботи, невербальної 

креативності, рефлективності, емпатії, організаційних і комунікативних 

здатностей, естетичних здібностей та абнотивності, натомість у 

контрольній групі рівень цих показників не змінився. Залучення студентів 

до системи методичної підготовки до просвітницької роботи позитивно 

позначилося на виявленні всіх критеріїв готовності до цього виду фахової 

діяльності.  

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої 

проблеми. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розробленні 

концепції формування готовності фахівців до музично-просвітницької 

роботи в різних закладах освіти, дослідження психолого-педагогічних 
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чинників впливу на естетичний розвиток вихованців, виявлення 

професійно важливих якостей учителя музичного мистецтва для успішного 

здійснення просвітництва в галузі музичного мистецтва, розробці методів 

музичного просвітництва з позиції сучасних педагогічних інновацій. 
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«Hudobna vychova vcera a dnes» Університету Konstantina Filosofa» 

(Словаччина, Nitra, 12–14 травня, 2004 р.) – заочна;  

«Музично-просвітницька діяльність педагога в системі вищої музичної 

освіти» (м. Харків, 3–8 квітня 2014 р.) – очна;  

«Педагогічні читання пам’яті професора О. П. Рудницької» (м. Київ, 

2015 р.) – очна;  

«Художньо-педагогічні читання» (м. Харків, 26–29 березня 2015 р.) – 

очна;  

«ЕРТА» України (м. Каховка, 13–17 лютого 2017 р.) – заочна;  

«Читання пам’яті академіка Анатолія Авдієвського» (м. Київ, 20–23 

березня 2017 р.) – заочна;  

«Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій» (м. Слов’янськ, 

25–26 квітня 2017 р.) – заочна;  

«Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» (м. Київ, 26–27 квітня 

2017 р.) – заочна;  

«ЕРТА» Ukraine «Музичні читання» – Музично-просвітницька 

діяльність педагога» (м. Харків і м. Київ, 16–22 листопада 2017р.) – очна;  

«ЕРТА» України в рамках XV Міжнародного музичного конкурсу 

«FORTISSIMО» (м. Харків, 30 травня 2019) – очна;  
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«ЕРТА» України в рамках XV Міжнародного музичного конкурсу 

«FORTISSIMО» (м. Одеса, 03 червня 2019 р.) – заочна;  

«Современные проблемы обеспечения качества жизни в глобализованном 

мире» (Вища школа управління і адміністрації, Opole, Poland, 23 листопада 

2018 р.) – заочна;  

«Час мистецької освіти: Проблеми творчості у сучасній мистецькій 

освіті» (м. Харків, 28–30 березня 2018 р.) – очна;  

«ЕРТА» України в рамках XV Міжнародного музичного конкурсу 

«FORTISSIMО» (м. Одеса, 29 травня – 5 червня 2019 р.) – очна;  

ХХІІ Міжнародній конференції «Мистецькі читання» Асоціації 

піаністів-педагогів України «ЕРТА Ukraine» (м. Хакрів, 20 – 22 лютого 

2019 р.);  

Читання пам’яті академіка А.Т. Авдієвського (м. Київ, 6–7 березня 

2019 р.) – очна;  

Читання пам’яті академіка Анатолія Авдієвського (м. Київ, 11–12 

квітня 2019 р.) – очна;  

«Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку 

суспільства» (м. Одеса, 13 жовтня 2019 р.) – заочна;  

XVII Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора 

О. П. Рудницької (м. Київ, 28 листопада 2019 р.) – заочна;  

«Dynamics of the Development of World Science» (18–20 березня 2020 р., 

Vankuver, Кanada) – заочна;  

«Проблеми мистецько-педагогічної освіти: здобутки, реалії, 

перспективи» (м. Суми, 25 – 26 березня 2020 р.) – заочна;  

ІV Міжнародні науково-практичні читання пам’яті академіка Анатолія 

Авдієвського (м. Київ, 11–12 квітня 2020 р.) – заочна;  

«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та 

національний виміри змін» (м. Суми, 23-24 квітня 2020 р.) – очна;   

https://nic-sci-conf.esclick.me/BbBvExkkFfWu
https://nic-sci-conf.esclick.me/BbBvJePzRjOu
https://nic-sci-conf.esclick.me/BbBvJePzRjOu
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«Теорія і практика образотворчого мистецтва: сучасні виклики і 

проблеми вирішення» (м. Харків, 14 – 15 травня 2020 р.) – очна.  

 

 

Всеукраїнських конференціях та семінарах: 

 

«Сучасні проблеми виконавської підготовки викладачів мистецьких 

дисциплін» (Херсон, 2016) – заочна;  

«Актуальні проблеми музичної освіти: історія, сьогодення і майбутнє» 

(Херсон, 2017) – заочна;  

«Проблеми мистецько-педагогічної освіти: здобутки, реалії та 

перспективи» (Суми, 2018) – очна. 
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Додаток В 

 

Опитувальник «Мотивація просвітницької роботи в школі вчителя 

музичного мистецтва» 

 

Твердження Варіанти відповідей 

З
о

в
сі

м
 н

е 
зг

о
д

ен
 

Н
ез

го
д

ен
  

Н
е 

зн
аю

 

З
го

д
ен

 

П
о

в
н

іс
тю

 з
го

д
ен

 

1. Мене цікавлять питання музично-

просвітницької роботи зі школярами. 

      

2. Я вважаю реальним налагодження музично-

просвітницької роботи зі старшокласниками та 

підлітками, хоча це й не найлегші в роботі 

категорії слухачів. 

     

3. Я сподіваюся, що в процесі залучення 

старшокласників до сприйняття художньо 

цінного музичного мистецтва мені вдасться 

досягти позитивних результатів. 

     

4. На мою думку, сумісна творча діяльність з 

учнями – корисний і цікавий вид активності 

     

5. Я прагну до організації такої музично-

просвітницької діяльності, яка б не тільки 

дозволила школярам дізнатися щось нове у 

світі музики, але й сприяла їх духовному 
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зростанню.   

6. Я маю інтерес до музично-просвітницької 

діяльності, оскільки вона дозволяє збагатити 

мою творчу діяльність. 

     

7. Я планую збагатити культурне життя школи 

власною продуктивною музично-

просвітницькою роботою з учнями.  

     

8. Мені подобається брати участь у музично-

просвітницьких заходах у якості учасника. 

     

9. Я сподіваюся, що зможу втілити в життя мої 

творчі ідеї в музично-просвітницьких заходах.  

     

10. Я прагну урізноманітнити власну музично-

просвітницьку роботу в школі. 

     

11. Мені подобається брати участь у музично-

просвітницьких заходах у якості організатора й 

ведучого. 

     

12. Я багато читаю про вітчизняну й зарубіжну 

музичну культурну спадщину.  

     

13. Труднощі, що виникають під час вивчення 

творів музичного мистецтва, роблять його для 

мене ще більш захоплюючим. 

     

14. Під час вивчення творів музичного мистецтва, 

крім підручників та рекомендованої літератури, 

самостійно вивчаю додаткову літературу, 

займаюся пошуком додаткового репертуару.  

     

15. Матеріал просвітницького ґатунку, що 

з’являється в процесі вивчення музичних творів, 

з цікавістю обговорюю у вільний час зі своїми 
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одногрупниками та друзями.  

16. Мої інтереси й захоплення у вільний час 

пов’язані з дослідженням можливості 

використання творів мистецтва під час творчої 

роботи з учнями. 

     

17. Стосовно підготовки до музично-

просвітницьких заходів моя власна творча 

пошукова робота не обмежується лише 

творами музичного мистецтва, але й охоплює 

надбання театрального, образотворчого та 

кіномистецтва. 

     

18. Я маю намір реалізувати концертно-

просвітницькі заходи за участі дітей різного 

віку – молодших школярів, підлітків та юнаків. 
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Додаток Г.1 

Блaнк для оцінення виступу студентів експертною комісією   

 

І.П.Б студентa ____________________________________________ 

 

№ Критерії якості проведення музичної бесіди Оцінкa 

в 

бaлaх 

1. Урaхувaння специфіки тa особливостей aудиторії, виховнa 

спрямовaність бесіди: 

 

 Критерій слaбо реaлізовaний  2 

 В окремих положеннях, приклaдaх, приведених у бесіді, 

можливо простежити орієнтaцію нa дaну aудиторію тa 

виховну спрямовaність. Однaк, у цілому в ній превaлює 

інформaтивнa сторонa виклaдення мaтеріaлу 

 

3 

 У бесіді вирішуються виховні зaдaчі. Вонa спрямовaнa нa дaну 

aудиторію, aле ще не повною мірою врaховaний хaрaктер 

діяльності, вік і специфічні інтереси слухaчів 

 

4 

 Бесіді влaстивa чітко вирaженa виховнa спрямовaність. Її зміст 

оргaнічно пов’язaний із життєвим досвідом, віковою 

специфікою тa особливостями aудиторії 

 

5 

2. Ступінь вільності володіння мaтеріaлом бесіди:  

 Критерій слaбо реaлізовaний 2 

 Бесідa виконується з aктивним використaнням тексту. В 

окремих випaдкaх відчувaється скутість студентa текстовим 

мaтеріaлом. Музичні уривки виконуються невпевнено, з 

помилкaми 

 

3 



466 
 
 

 

 Бесідa виконується із зоровою опорою нa текст. Під час 

виконaння музичних уривків відчувaється нaпруженість, 

невпевненість 

 

4 

 

 Цілком вільне проведення бесіди з вирaзним виконaнням 

музичних уривків. У деяких випaдкaх відчувaється момент 

імпровізaції як прояв нaйбільш високого рівня творчої роботи 

з aудиторією 

 

5 

3. Емоційність проведення бесіди:  

 Критерій слaбо реaлізовaний 2 

 Окремі моменти бесіди були емоційними, що призводило до 

підвищення aктивності її сприймaння 

3 

 У більшості основних положень бесіди студент проявляв 

емоційну aктивність, підсилюючи виховну дію свого виступу 

нa слухaчів 

 

4 

 У процесі проведення бесіди студент уміло використовувaв 

емоційність як зaсіб переконливості й підвищення 

ефективності свого виступу. Бесідa виконувaлaся живо й 

зaхоплено; яскрaвим тa експресивним виклaденням студент 

зумів утримaти увaгу тa викликaти співпереживaння aудиторії 

 

 

5 

4. Контaкт з aудиторією тa інтерес слухaчів до бесіди:  

 Критерій слaбо реaлізовaний 2 

 Слaбкий контaкт з aудиторією, стійкого інтересу слухaчів не 

спостерігaється 

3 

 Студент використовує зворотній зв’язок з aудиторією та 

реaгує нa поведінку слухaчів. Більшість бесіди прослухaнa з 

інтересом 

 

4 
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 Студент добув оптимaльного контaкту тa взaємодії з 

aудиторією. Бесідa викликaлa глибокий aктивний і стійкий 

інтерес слухaчів 

 

5 

5. Культурa й технікa мови:  

 Критерій слaбо реaлізовaний 2 

 Мовa студентa в цілому відповідaлa вимогaм, нормaм, aле в 

ній були допущені деякі погрішності (невірний нaголос, словa-

пaрaзити, невдaло побудовaні речення, незрозумілa aудиторії 

термінологія) 

 

3 

 Мову студентa хaрaктеризує прaвильність використaння 

грaмaтичних норм, слововживaння тa вимови, стислість і 

доступність 

 

4 

 Мовa студентa не тільки повністю відповідaлa вимогaм норми, 

aле й відрізнялaся вирaзністю, ясністю висловів, бaгaтством 

інтонaції, оригінaльністю тa високою художністю 

 

5 

6. Стилістичнa, смисловa, емоційнa відповідність тексту 

бесіди й музичних уривків 

 

 Критерій слaбо реaлізовaний 2 

 Більшість музичних уривків не мaють стилістичної тa 

емоційної відповідності з текстом, що призводить до 

розбіжності мовних і музичних хaрaктеристик обрaзу 

3 

 Дотримaнa стилістичнa відповідність, aле деякі музичні 

уривки зa емоційним, смисловим нaповненням не 

відповідaють вербaльним хaрaктеристикaм, руйнуючи 

цілісність обрaзу  

4 
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 Музичні уривки відповідaють стилістичній і смисловій 

нaповненості тексту. Вони оргaнічно продовжують вербaльні 

хaрaктеристики, відтворюючи та збaгaчуючи емоційну лінію 

розповіді, що сприяє мaксимaльній реaлізaції мети бесіди 

5 
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Додаток Г 2 

Тести на виявлення рівня сформованості в студентів музикознавчої 

компетентності 

 

1. У вокальній творчості Ренесансу переважають ансамблеві форми 

музикування тому, що:  

а) на світські форми виконавства впливали розвинені традиції 

літургійного багатоголосного співу; 

б) у зазначену епоху головним засобом виразності були гармонічні 

співзвуччя; 

в) діапазон співаків був обмежений однією октавою. 

 

2. Оперна реформа Р. Вагнера в історії вокального мистецтва  

а) виникла як результат містичних уявлень композитора; 

б) потребувала від вокалістів особливої підготовки як співаків і акторів; 

в) завела мистецтво вокального виконавства в кут.  

 

3. В історії вокального мистецтва значу роль відіграли: 

а) відкриття приватних оперних театрів;  

б) виникнення оперного жанру; 

в) традиції виконавства кастратів. 

 

4. Метою музикознавчого аналізу твору є:  

а) усвідомлення особливостей його унікальної форми;  

б) усвідомлення особливостей його художньо-образного змісту ; 

в) усвідомлення причинно-наслідувальних зв’язків між структурою 

твору та особливостями його художньої ідеї. 

5. На розробку теорії вокально-художнього інтонування вплинули ідеї: 
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а) К. Дебюссі;  

б) Б. Асафьєва;  

в) М. Леонтовича  

 

6. Жанр опери – буффа виник під впливом: 

а) байок Ла Фонтена;  

б) опер на жартівливу тематику;  

в) традицій народного комедійного театру. 

 

7. Епоха романтизму привнесла у вокальне мистецтво:  

а) створення масштабних оперних шедеврів;  

б) популярність камерної вокальної творчості; 

в) зневагу до сольного співу. 

 

8. Експресіонізм як мистецький напрям привніс: 

а) послаблення виразності у виконавстві; 

б) посилення уваги до вокальних ансамблів;  

в) посилення емоційності й виразності у виконавстві. 

 

9. Вокальні твори, написані у додекафонній системі, для виконання 

складні в силу  

а) полісемантичності; 

б) відсутності опори на ладове чуття; 

в) значній кількості пауз у мелодії  

 

10. У вокальній творчості Л. в. Бетховена проявилися риси: 

а) романтизму;  

б) імпресіонізму;  

в) експресіонізму.  
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11. На становлення системи К. Станіславського значний вплив 

здійснила творчість:  

а) С. Гулака-Артемовського;  

б) С. Рахманінова;  

в) Ф. Шаляпіна. 

 

12. Композитором-казкарем називали: 

а) П. Чайковського;  

б) М. Римського-Корсакова;  

в) М. Леонтовича. 

 

13. Засновником української національної дитячої опери вважають:  

а) М. Лисенка;  

б) К. Стеценка;  

в) А. Кос-Анатольского. 

 

14. Епоха модальної гармонії передувала виникненню: 

а) імпресіонізму;  

б) 12-тонової хроматичної системи;  

в) класичної гармонії.  
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Ключі до тестів  

№№ ключ 

1.  а 

2.  б 

3.  б 

4.  в 

5.  б 

6.  в 

7.  б 

8.  в 

9.  б 

10.  а 

11.  в 

12.  в 

13.  а 

14.  в 
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Додаток Д 1 

Картка №1 

Тема позаурочного заходу:  

 

№ Чи доступна творчість даного композитора для вивчення 

учнями даного шкільного віку? 

Так Ні 

1 Чи цікава ця творча особистість для учнів даного шкільного 

віку? 

  

2 Чи відповідають подані твори зображувального мистецтва для 

сприйняття учнями даного класу? 

  

3 Чи відповідає надана шкільна пісня можливостям голосу учнів 

даного шкільного віку? 

  

4 Чи необхідна адаптація цих даних для повідомлення учням 

даного класу? 

  

 Нотатки:   
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Додаток Д 2 

Картка №2 

 

Тема музично-просвітницького заходу: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Вік учнів: _________________________________________________________ 

 

Характер взаємодії 

суб’єктів:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Гості музично-просвітницького заходу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Умови проведення музично-просвітницького заходу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Додаток Д3 

Картка №3 

План проведення музично-просвітницького заходу 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Додаток Д4 

Картка №4 

 

Тема музично-просвітницького заходу: 

 

 

 

 

 

 

І тип суб’єктів ІІ тип суб’єктів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



478 
 
 

Функція та роль музично-просвітницького заходу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



479 
 
 

Додаток Д5 

Картка №5 

1 тема 2 тема 3 тема 

«Музика» «Відомості» «Музика» «Відомості» «Музика» «Відомості» 
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Додаток Д6 

Картка №6 

План використання музичних творів у музично-просвітницькому заході 

для учнів загальноосвітньої школи 

№ Назва музичного твору, 

автори 

Призначення 

музичного твору в 

музично-

просвітницькому 

заході 

Об’єм виконання 

музичного твору 
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Додаток Д7 

Картка № 7 

План проведення музично-просвітницького заходу: 

Наочні засоби навчання: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Музичні інструменти: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Засоби мультимедіа: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Твори мистецтва: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Учасники музично-просвітницького заходу: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Етапи організації музично-просвітницького зааходу: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 
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Додаток Д8 

Картка №8 

Назва циклу музично-просвітницьких заходів для учнів загально-освітньої 

школи ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1. Музично-просвітницький захід: _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Мета проведення: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Музично-просвітницький захід: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4. Мета проведення: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Музично-просвітницький захід: _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Мета проведення: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Музично-просвітницький захід: _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Мета проведення: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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9. Музично-просвітницький захід: _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Мета проведення: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Додаток Д9 

Картка №9 

Назва й автори музичного твору: 

 

Прослуховування музичного твору 

Цілком 

 

 

Фрагментарно 

Особливості: 

 

 

 

 

Зв’язок з уже відомим: 
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Додаток Е1 

Розуміння сутності музично-просвітницької роботи зі школярами 

1. Як Ви вважаєте, що таке музично-просвітницька діяльність учителя 

музичного мистецтва? 

2. На Вашу думку, що являє собою музично-просвітницький захід з 

учнями загальноосвітньої школи? 

3. До яких видів навчальної діяльності залучає вчитель музичного 

мистецтва учнів під час музично-просвітницького заходу? 

4. Чи можуть самі учні загальноосвітньої школи приймати активну 

участь у музично-просвітницькому заході? 

5. Чи може сприяти музично-просвітницький захід набуттю учнями 

загальноосвітньої школи нових знань із музичного мистецтва? 

6. Які вміння, на Вашу думку, може формувати вчитель музичного 

мистецтва під час музично-просвітницького заходу у школярів? 

7. З якою метою вчитель музичного мистецтва готує наочні засоби 

навчання для проведення музично-просвітницького заходу? 
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Додаток Е2 

Розуміння сутності музичного просвітництва в школі 

 

1. Якими знаннями має володіти вчитель музичного мистецтва для 

того, щоб вдало здійснювати музично-просвітницьку діяльність у школі? 

2. Які вміння має виявляти вчитель музичного мистецтва для здійсненя 

музично-практичної діяльності в школі? 

3. Чи обов’язково залучати електронні музичні інструменти для 

проведення зі школярами музично-просвітницького заходу? 

4. Яким чином може залучити вчитель музичного мистецтва 

електронний музичний інструмент під час проведення з учнями музично-

просвітницького заходу? 

5. Чи обов’язково вчителю музичного мистецтва під час здійснення 

музично-просвітницької діяльності використовувати можливості 

комп’ютера? 

6. Чи доцільно залучати школярів до ігрової навчальної діяльності під 

час проведення музично-просвітницького заходу? 

7. Як можна скористатися вивченими учнями шкільними піснями на 

уроках музичного мистецтва під час проведення музично-просвітницького 

заходу в загальноосвітній школі? 



489 
 
 

Додаток Е3 

Розуміння особливості проведення вчителем музичного мистецтва 

музично-просвітницького заходу зі школярами 

 

1. До основних вимог щодо проведення вчителем музичного мистецтва 

музично-просвітницького заходу відносять такі… 

2. Які музично-просвітницькі заходи за тематичною спрямованістю 

Вам відомі? 

3. Чи відомий Вам такий вид повідомлення даних учням як слайд-

монолог? 

4. Як Ви розумієте поняття «інформаційний меседж»? 

5. Чи відомий Вам такий вид повідомлення даних учням як 

скрапбукінг? 

6. Що являє собою факт-бесіда? 

7. Що є стимулом для подальшої музично-просвітницької діяльності 

вчителя музичного мистецтва? 
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Додаток Е4 

Розуміння особливостей методично-підготовчої роботи вчителя 

музичного мистецтва до проведення музично-просвітницького заходу 

1. Як Ви вважаєте, чи потрібно адаптувати відомості відповідно до 

шкільного віку учнів? 

2. Чи потрібно адаптувати музичний твір для прослуховування учнем 

певного шкільного віку? 

3. Як саме здійснюється адаптація музичного твору для слухання 

учнями визначеного шкільного віку? 

4. Як називається адаптація шкільної пісні для зручного виконання 

учнями певного шкільного віку? 

5. Якими знаннями повинен володіти вчитель музичного мистецтва для 

того, щоб здійснювати адаптацію шкільної пісні для співу учнями 

шкільного віку? 

6. Які прийоми Вам відомі, що використовуються вчителем музичного 

мистецтва під час зацікавлення учнів даними в музично-просвітницькій 

діяльності? 

7. Яким чином можна залучити учнів до музично-творчої діяльності під 

час музично-просвітницького заходу? 
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Додаток Е 5 

 

Розуміння особливостей процесу планування підготовки й 

організації вчителем музичного мистецтва музично-

просвітницького заходу 

 

1. Із чого слід розпочинати вчителю музичного мистецтва планування 

процесу організації музично-просвітницького заходу? 

2. Які смакові вподобання аудиторії необхідно враховувати під час 

організації музично-просвітницьких заходів? 

3. Які способи зацікавлення аудиторії під час проведення музично-

просвітницького заходу Вам відомі? 

4. Напишіть відомі Вам форми проведення вчителем музичного 

мистецтва музично-просвітницького заходу з учнями загальноосвітньої 

школи? 

5. Які засоби може використати вчитель музичного мистецтва для того, 

щоб активізувати учнів під час проведення музично-просвітницького 

заходу? 

6. З якою метою застосовуються засоби мультимедіа вчителем музичного 

мистецтва в музично-просвітницькій діяльності зі школярами? 

 


