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Зміст анотації 

Дисертація присвячена проблемі формування творчої індивідуальності 

майбутніх учителів музики у процесі фортепіанного навчання. Актуальність 

дослідження визначається потребою нашого суспільства в цілісних творчих 

особистостях, здатних до самореалізації протягом свого життя та постійного 

вдосконалення. Відповідно, ідеї розвитку творчої особистості 

відображаються в педагогічному процесі та проникають у різні сфери 

освітніх явищ, надаючи їм нового колориту. У сфері художньої освіти вони 

набувають новаторського характеру, оскільки суспільству потрібні яскраві, 

харизматичні й мудрі особистості, які можуть успішно здійснювати свою 

професійну діяльність. 

Дослідження визначає сутність творчої індивідуальності вчителя 

музики. Основною його особливістю є творчі якості (індивідуальні 

психологічні якості), які стають умовою її успішної реалізації. Вони 

включають інтелектуальну, мотиваційну, емоційну, вольову, предметно-

практичну та екзистенційну сфери, а також сферу саморегуляції. Разом вони 

створюють складну систему, яка має стійкі характеристики та відповідає 

високому рівню її досягнень. Розвивати свої творчі якості людина може лише 

у діяльності, що має творчий характер. Дослідження підкреслює його 

практичну спрямованість. 

Дослідження довело, що феномен «творчої індивідуальності вчителя 

музики» включає такі характеристики: творча спрямованість (потреба у 
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творчому самовираженні, постановка на індивідуальні й суспільно значущі 

результати); творчі здібності (здатність до певного виду художньої 

діяльності, наявність відповідних інтелектуальних і практичних знань і 

навичок); індивідуально-психологічна особливість (вольові якості, здатність 

до самоактуалізації, усвідомлення себе як творця матеріальних і духовних 

цінностей, емоційні характеристики). 

Завдяки збагаченню художньої педагогіки новими ідеями й поглядами 

підготовка вчителів музики вимагає переорієнтації існуючих підходів та 

принципів у цій галузі. Ураховуючи сучасні погляди, основою 

запропонованої методики стала ідея формування творчої індивідуальності 

студентів педагогічних закладів вищої освіти на основі екзистенційного, 

гуманно-естетичного, дискурсивно-інтерпретаційного, креативного та полі 

художнього підходів. 

Визначаються загальні педагогічні принципи, на які доцільно 

спиратися у процесі фортепіанного навчання майбутніх учителів музики 

(забезпечення культурологічної та музикознавчої спрямованості освітнього 

процесу в класі фортепіано; наступності художньо-творчого розвитку 

студентів упродовж навчання; стимулювання власної художньо-творчої 

активності й самостійності; особистісної естетичної значущості й активності 

в процесі естетичного переживання). Творче застосування розглянутих 

принципів, які передбачають різноманітне використання навчального 

матеріалу та різноманітні способи його обробки, дозволяє отримати 

оптимальний результат у формуванні творчої індивідуальності майбутніх 

учителів музики. 

Визначаються педагогічні умови, що забезпечують ефективність 

формування творчої індивідуальності майбутніх учителів музики. Вони 

включають розробку й застосування у процесі фортепіанного навчання 

креативних технологій формування творчої індивідуальності студента; 

спонукання до креативної діяльності з орієнтацією на можливості творчого 

самовираження; забезпечення естетико-розвивального середовища в умовах 
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музично-педагогічної освіти; упровадження різноманітних форм 

індивідуально-творчої роботи. 

Обґрунтовано компонентну структуру творчої індивідуальності 

майбутнього вчителя музики, що формує єдність мотиваційного, 

когнітивного, перцептивного та інтерактивного компонентів. З’ясовано, що 

когнітивна та перцептивна складові набувають провідного значення. Це 

пов’язано з тим, що без належних знань неможливо розвинути аналітичне 

мислення учнів, а водночас розвинені процеси сприйняття можуть виявляти 

власні позиції та висловлювати яскраві думки, які емоційно впливають на 

процес творчого сприйняття та відтворення музичних творів. 

Визначено й систематизовано методи ефективного формування творчої 

індивідуальності студентів у процесі фортепіанного навчання. У такому 

випадку особлива увага приділяється евристичним методам навчання. Їх 

сутність полягає у взаємодії вчителя й учня у вирішенні різноманітних 

творчих завдань. Вони також використовуються для організації самостійної 

роботи учнів, що спонукає їх активізувати пошукову діяльність, розвивати 

творче мислення в усіх видах музичної діяльності. Запропоновані евристичні 

методи можна застосовувати на всіх етапах професійної підготовки 

студентів. Їх різноманітне використання забезпечує постійний розвиток 

творчого мислення, а вплив посилюється завдяки використанню 

індивідуального навчання. 

Розроблено організаційно-методичну модель. Він розкриває 

особливості формування творчої індивідуальності студентів у процесі 

навчання фортепіано та містить цільовий, змістовий, діяльнісний і 

результативний блоки. Цільовий блок складається з мети, наукових підходів, 

принципів та обґрунтованих педагогічних умов. Змістовий блок включає 

структурні компоненти, різні форми та методи навчання. Діяльнісний блок 

містить критерії та показники виділених компонентів, а також етапи 

проведення дослідно-експериментальної роботи. Результативний блок 

включає групи кластерів (професійно-мотиваційний, когнітивно-
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потенціальний, креативно-емоційний, рефлексивно-діяльнісний) 

компетентностей, які розглядаються в дослідженні в якості кінцевого 

результату освітнього процесу. Його домінантою стала творчо сформована 

індивідуальність студентів, а також їх здатність до продуктивної професійної 

діяльності. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що вперше 

здійснено цілісне дослідження формування творчої індивідуальності 

майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанного навчання. Обґрунтовано 

перспективність формування означеного феномена в умовах фортепіанного 

навчання в закладі вищої освіти. Розроблено компонентну структуру творчої 

індивідуальності майбутнього вчителя музики (мотиваційний, когнітивний, 

перцептивний, інтерактивний). Обґрунтовано організаційно-методичну модель 

формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики у процесі 

фортепіанного навчання, яка складається з цільового, змістового, діяльнісного й 

результативного блоків. Розроблено поетапну методику формування творчої 

індивідуальності майбутніх учителів музики в процесі фортепіанного навчання, 

в основу якої покладено такі педагогічні умови: розробка й застосування у 

процесі фортепіанного навчання креативних технологій формування творчої 

індивідуальності студента; спонукання до креативної діяльності з орієнтацією 

на можливості творчого самовираження; забезпечення естетико-розвивального 

середовища в умовах музично-педагогічної освіти; упровадження 

різноманітних форм індивідуально-творчої роботи. Визначено критерії та 

показники сформованості творчої індивідуальності майбутнього вчителя 

музики у процесі фортепіанного навчання (мотиваційно-вольовий, когнітивно-

інформаційний, перцептивно-гностичний, інтерактивно-креативний), етапи 

(організаційно-інформаційний, ціннісно-орієнтований, самостійно-творчий). 

Практичне значення результатів дослідження полягає полягає в розробці 

та апробації методики поетапного формування творчої індивідуальності 

студентів у процесі фортепіанного навчання в закладах вищої освіти; 

можливості використовувати матеріали дослідження в педагогічних 
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університетах України та Китаю з урахуванням національних і ментальних 

особливостей. Викладені в роботі методичні положення поглиблюють 

сучасне розуміння професійної підготовки студентів з урахуванням 

креативної спрямованості й можуть використовуватися для оновлення та 

корекції змісту таких навчальних предметів: «Музичний інструмент» 

(фортепіано) та «Концертмейстерський клас» та для створення навчально-

методичних посібників і методичних рекомендацій з метою розвитку творчої 

індивідуальності студентів у процесі фортепіанного навчання. 

Ключові слова: творча індивідуальність, майбутні учителі музики, 

фортепіанне навчання, музична освіта, методика формування творчої 

індивідуальності, педагогічні умови формування творчої індивідуальності. 
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ABSTRACT 

Zhou Lianlyan. Methodology for the formation of a future music teacher’s 

creative individuality in the process of piano learning. – On the rights of the 

manuscript. 

The Thesis for Candidate 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, 2021. 

The contents of the abstract 

The thesis is devoted to the isuue of forming creative individuality of future 

music teachers in the process of piano learning. The relevance of research is 

determined by the need of our society in the holistic creative persons, capable of 

self-realization during their lives and continuous improvement. Accordingly, ideas 

for the development of a creative person are reflected in the pedagogical process 

and penetrate into various fields of educational phenomena, giving them a new 

color. In the field of art education, they acquire an innovative character, as society 

needs vibrant, charismatic and wise personalities that can successfully carry out 

their professional activities. 

The research determines the essence of the music teacher’s creative 

individuality. Its main peculiarity is creative qualities (individual psychological 

qualities), which become the condition for its successful realization. They include 

intellectual, motivational, emotional, volitional, subject-practical and existential 

spheres, as well as the scope of self-regulation. Together, they create a complex 

system that has a stable characteristic and corresponds to a high level of its 

achievements. A person can develop his creative qualities only in an activity that 

has a creative character. The research emphasizes its practical orientation. 

The study proved that the phenomenon of “creative individuality of the 

music teacher” includes the following characteristics: creative orientation (the need 

for creative self-expression, setting at individual and socially significant results); 

creative abilities (ability to a certain type of artistic activity, availability of relevant 
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intellectual and practical knowledge and skills); individual-psychological 

peculiarity (volitional qualities, ability to self-actualization, awareness of oneself 

as the creator of material and spiritual values, emotional characteristics). 

Due to the enrichment of art pedagogy with new ideas and views, music 

teachers training requires reorientation of existing approaches and principles in this 

field. Taking into account contemporary views, the idea of developing the creative 

individuality of students of pedagogical higher education institutions based on the 

principles of existential, humane-aesthetic, culturological and creative approaches 

has become the foundation of the proposed methodology. 

The general pedagogical principles are determined, which it is advisable to 

rely on in the process of piano learning of future music teachers (the principle of 

ensuring culturologal and musical critics orientation of the educational process in 

the piano class, ensuring the continuity of artistic-creative development of students 

during learning, stimulating their own artistic-creative activity and autonomy, the 

unity of potential and actual in the development of students’ creative 

individuality). Creative application of the principles under consideration, which 

involve the diverse use of educational material and various ways of its processing, 

allows us to obtain the optimal result in forming creative individuality of the future 

music teachers. 

The pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the development 

of the creative individuality of the future music teachers are determined. They 

include development and application in the process of piano learning of creative 

technologies for the development of student’s creative individuality; an incentive 

to creative activity focusing on the possibilities of creative self-expression; 

provision of an aesthetic-developing environment in a music-pedagogical 

education; introduction of various forms of individual and creative work. 

The component structure of the future music teacher’s creative individuality, 

which forms the unity of the motivational, cognitive, perceptual and interactive 

components, is substantiated. It is found out that the cognitive and perceptual 

components acquire the leading value. This is due to the fact that without having 
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the appropriate knowledge it is impossible to develop students’ analytical thinking, 

while at the same time, developed perceptual processes can reveal their own 

positions and express vivid thoughts that affect emotionally the process of creative 

perception and reproduction of musical works. 

The methods of students’ creative individuality effective development in the 

process of piano learning are defined and systematized. In this case, special 

attention is paid to heuristic teaching methods. Their essence lies in the interaction 

of the teacher and the student in solving a variety of creative problems. They are 

also used to organize students’ independent work, which prompts them to intensify 

their search activity, to develop creative thinking in all kinds of musical activities. 

The proposed heuristic methods can be applied at all stages of students’ 

professional training. Their varied use ensures constant development of creative 

thinking, and influences are intensified through the use of individual forms of 

learning. 

The organizational-methodological model is developed. It reveals the 

peculiarities of the development of students’ creative individuality in the process of 

piano learning and contains the target, content, activity and result units. Target unit 

consists of goals, tasks, scientific approaches, and principles, as well as 

pedagogical conditions. The content unit includes structural components, various 

forms and methods of learning. The activity unit contains the criteria and indicators 

of the selected components, as well as the stages of experimental work. The result 

unit includes groups of clusters (professional-motivational, cognitive-potential, 

creative-emotional, reflexive-activity) of competences, which are considered in the 

study as the final result of the educational process. Its dominant was the creatively 

developed individuality of students, as well as their ability to productive 

professional activity. 

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

a holistic study of formation of a future music teacher’s creative individuality in 

the process of piano learning has been conducted. The prospects of formation of 

the specified phenomenon in the conditions of piano training in higher education 
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institutions are substantiated. The component structure of creative individuality of 

the future music teacher (motivational, cognitive, perceptual, interactive) is 

developed. The organizational-methodological model of the future music teacher’s 

creative individuality formation in the process of piano training which consists of 

target, content, activity and result units is substantiated. The step-by-step 

methodology of the future music teacher’s creative individuality formation in the 

process of piano learning is developed, which is based on the following 

pedagogical conditions: development and application in the process of piano 

learning of creative technologies of the student’s creative individuality formation; 

motivation for creative activity with a focus on opportunities for creative self-

expression; providing aesthetic-developmental environment in terms of music-

pedagogical education; introduction of various forms of individual creative work. 

Criteria and indicators of the future music teacher’s creative individuality 

formation in the process of piano learning (motivational-volitional, cognitive-

informational, perceptual-gnostic, interactive-creative) and stages (organizational-

informational, value-oriented, independent-creative) are determined. 

The practical significance of the results of the study lies in developing and 

testing the methodology of gradual formation of the student’s creative individuality 

in the process of piano learning; determining possibilities to use the research 

materials in the pedagogical universities of Ukraine and China, taking into account 

national and mental peculiarities. The methodological provisions of the study 

deepen the modern understanding of students’ professional training taking into 

account the creative orientation and can be used to update and correct the content 

of the following subjects: “Musical Instrument” (Piano) and “Concertmaster 

Class”, as well as for creation of teaching aids and methodological 

recommendations for the development of students’ creative individuality in the 

process of piano learning. 

Key words: creative individuality, future music teachers, piano learning, 

music education, methods of creative individuality formation, pedagogical 

conditions of creative individuality formation. 
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ВСТУП 

Актуальність і доцільність дослідження. У сучасний період оновлення 

всіх сфер людської життєдіяльності інтерес до проблеми творчого розвитку 

зумовлюється потребою нашого суспільства в особистостях, спроможних 

реалізуватися протягом життя й постійно вдосконалюватись у своїй 

професійній діяльності. Адже суспільству потрібні яскраві, оригінальні, 

харизматичні й мудрі, а відтак успішні у своїх справах фахівці. Відповідно, ідеї 

щодо розвитку творчої особистості знаходять своє відображення в 

педагогічному процесі та проникають у різні сфери освітніх явищ, надаючи їм 

нового забарвлення. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що сучасна система навчання 

студентів-музикантів у педагогічних закладах вищої освіти вимагає не тільки 

підготовки компетентних, але й творчих учителів, що забезпечують 

формування ціннісного й духовного світогляду учнівської молоді через призму 

музичного мистецтва. Особливо помітною стає потреба в учителях, здатних 

використовувати внутрішні потенційні ресурси для успішного професійного 

зростання. Окреслені положення задекларовано в документах України, а саме: 

Закони України «Про освіту» (2017) та «Про вищу освіту» (2014), Концепція 

«Нова українська школа» (2016) та ін. Разом із тим практика показує, що в 

молодих учителів музики часто переважає репродуктивне мислення, вони 

проводять заняття за певними шаблонами, користуючись традиційними 

методами навчання.  

Сучасні погляди на проблему творчої індивідуальності представлені в 

наукових працях відомих українських і зарубіжних, зокрема китайських, 

учених, присвячених аналізові індивідуальної своєрідності творчої діяльності 

(В. Андрєєв, А. Асмолов, І. Бех, Бян Мен, Л. Виготський, Н. Вишнякова, 

Гуань Цзянь Хуа, В. Горова, А. Гонфельд, І. Зязюн, М. Каган, М. Кашуба, 

О. Отич, В. Рибак, В. Розанов, В. Роменець, В. Семиченко, С. Сисоєва, Сяо 

Мей, А. Хуторський та ін.). Зазначені вчені довели, що творчість як родова 

сутність людини завжди залишається проявом і виразом індивідуальності 
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людини. Підкреслено, що розвиток творчої індивідуальності є ключовим 

елементом педагогічного процесу й вимагає перегляду, переоцінки всіх 

елементів освітньої системи. Результати їх досліджень дозволяють вважати 

формування творчої індивідуальності вчителя музики однією з важливих 

складових його професійного й духовного становлення. 

Аналіз психолого-педагогічних і методичних досліджень виявив 

недостатність розроблення проблем щодо підвищення якості фортепіанного 

навчання майбутніх учителів музики в педагогічних ЗВО України, зокрема, 

формування в них творчої індивідуальності. Про це свідчать такі суперечності:  

- між науково визначеною проблемою формування творчої 

індивідуальності та недостатністю її теоретичного обґрунтування в процесі 

фахового, зокрема фортепіанного навчання майбутніх учителів музики у ЗВО;  

- між соціальною потребою в учителях, здатних творчо здійснювати 

свою професійну діяльність, та відсутністю обґрунтованої методики 

формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики в музично-

педагогічних закладах вищої освіти України;  

- між наявністю об’єктивно існуючих потенційних можливостей 

фортепіанного навчання майбутнього вчителя музики для формування творчої 

індивідуальності та відсутністю визначених критеріїв і показників, її 

оцінювання. 

Визначені суперечності, теоретична та практична значущість окресленої 

проблеми, а також недостатній рівень її розробки зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження: «Методика формування творчої 

індивідуальності майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанного 

навчання».   

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

Дисертаційне дослідження виконано згідно з планом науково-дослідної роботи 

кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за темою «Удосконалення 

музично-естетичного навчання учнівської молоді в різних ланках мистецької 
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освіти». Тему дисертації затверджено Вченою радою Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 12 від 

25 червня 2015 р.). 

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та 

експериментально перевірити методику формування творчої 

індивідуальності як професійної якості вчителя музики у процесі 

фортепіанного навчання. 

Об’єкт дослідження – процес фахової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва. 

Предмет дослідження – методика формування творчої індивідуальності 

майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанного навчання в закладі вищої 

освіти. 

Відповідно до мети було визначено такі завдання дослідження: 

1. Визначити сутність ключового поняття «творча індивідуальність 

учителя музики» та обґрунтувати перспективність формування означеного 

феномена в умовах фортепіанного навчання в закладі вищої освіти. 

2. Розробити компонентну структуру творчої індивідуальності 

майбутнього вчителя музики. 

3. Обґрунтувати організаційно-методичну модель формування творчої 

індивідуальності майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанного 

навчання в закладі вищої освіти. 

4. Здійснити педагогічну діагностику сучасного стану та рівнів 

сформованості творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики в 

закладі вищої освіти. 

5. Розробити поетапну методику формування творчої індивідуальності 

майбутніх учителів музики, експериментально перевірити її ефективність. 

Методологічну та теоретичну основу дослідження склали положення 

й висновки, що стосуються: 

- концептуальних положень екзистенційного, гуманно-естетичного, 

культурологічного та креативного підходів, а також висновків у галузі філософії 
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та естетики щодо єдності свідомості й діяльності, потенціального й актуального 

в розвитку особистості, співвідношення раціонального й емоційно-чуттєвого у 

формуванні індивідуальних якостей (В. Андрущенко, І. Бех, І. Зязюн, І. Зимня, 

М. Каган, В. Кремень, Г. Меднікова, Мен-Цзі, Лі Цзехіу та ін.);  

- сучасних теоретичних положень у галузі психології та педагогіки 

мистецтва (Т. Адорно, Е. Гуревич, Л. Дись, Л. Казанцева, В. Петрушин, 

М. Хоркзаймер, Г. Ципін, П. Якобсон); теорії та методики мистецької освіти 

(Е. Абдуллін, О. Олексюк, В. Орлов, О. Отич, Г. Падалка, О. Ростовський, 

О. Рудницька, О. Щербініна, О. Щолокова, а також Би Сучжи, Ге Де Юуй, Гао 

Цонжен, Лін Чженьган, Ши Цзюнь-бо); теорії та методики фортепіанної 

підготовки (Є. Ліберман, Н. Мозгальова, В. Москаленко, Г. Ципін, 

В. Шульгіна).  

Для розв’язання поставлених завдань і досягнення мети дослідження 

використовувався комплекс взаємопов’язаних методів: теоретичних – аналіз, 

порівняння, класифікація, узагальнення філософських, психолого-педагогічних 

і музикознавчих джерел із проблеми дослідження; вивчення педагогічного 

досвіду в галузі музичного навчання з метою розкриття й конкретизації змісту 

та структури творчої індивідуальності студентів, визначення критеріїв і 

показників рівнів сформованості означеного феномену; моделювання – для 

обґрунтування організаційно-методичної моделі розвитку творчої 

індивідуальності студентів мистецьких факультетів педагогічних університетів; 

емпіричних – методи цілеспрямованого педагогічного спостереження, бесіди, 

анкетування, інтерв’ювання студентів і викладачів; педагогічний експеримент 

(констатувальний, формувальний) задля діагностики стану й визначення рівнів 

сформованості творчої індивідуальності студентів, експериментальної 

перевірки ефективності запропонованої організаційно-методичної моделі, 

забезпечення достовірності отриманих результатів дослідної роботи та 

статистичних – методи статистичної та математичної обробки 

експериментальних результатів дослідження, представлених у вигляді таблиць і 

рисунків із метою наочного відображення ефективності розробленої методики.   
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Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше: здійснено цілісне дослідження формування творчої 

індивідуальності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанного 

навчання. Обґрунтовано перспективність формування означеного феномена в 

умовах фортепіанного навчання в закладі вищої освіти. Розроблено 

компонентну структуру творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики 

(мотиваційний, когнітивний, перцептивний, інтерактивний). Обґрунтовано 

організаційно-методичну модель формування творчої індивідуальності 

майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанного навчання, яка 

складається з цільового, змістового, діяльнісного й результативного блоків. 

Розроблено поетапну методику формування творчої індивідуальності майбутніх 

учителів музики в процесі фортепіанного навчання, в основу якої покладено 

такі педагогічні умови: розробка й застосування у процесі фортепіанного 

навчання креативних технологій формування творчої індивідуальності 

студента; спонукання до креативної діяльності з орієнтацією на можливості 

творчого самовираження; забезпечення естетико-розвивального середовища в 

умовах музично-педагогічної освіти; упровадження різноманітних форм 

індивідуально-творчої роботи. Визначено критерії та показники сформованості 

творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанного 

навчання (мотиваційно-вольовий, когнітивно-інформаційний, перцептивно-

гностичний, інтерактивно-креативний), етапи (організаційно-інформаційний, 

ціннісно-орієнтований, самостійно-творчий). 

Уточнено сутність ключового поняття «творча індивідуальність учителя 

музики»; удосконалено комплекс методів і прийомів формування творчої 

індивідуальності майбутнього вчителя музики в умовах фортепіанного 

навчання в закладі вищої освіти. 

Подальшого розвитку отримали наукові підходи щодо цільової 

спрямованості творчої індивідуальності майбутніх учителів музики, збагачення 

студентів комплексом знань музично-теоретичного та прикладного характеру, 

активізації творчої самостійності. 
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Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

розробці та апробації методики поетапного формування творчої 

індивідуальності студентів у процесі фортепіанного навчання в закладах вищої 

освіти; можливості використовувати матеріали дослідження в педагогічних 

університетах України та Китаю з урахуванням національних і ментальних 

особливостей. Викладені в роботі методичні положення поглиблюють сучасне 

розуміння професійної підготовки студентів з урахуванням креативної 

спрямованості й можуть використовуватися для оновлення та корекції змісту 

таких навчальних предметів: «Музичний інструмент» (фортепіано) та 

«Концертмейстерський клас» та для створення навчально-методичних 

посібників і методичних рекомендацій з метою розвитку творчої 

індивідуальності студентів у процесі фортепіанного навчання. 

Основні результати дисертації впроваджено в освітній процес 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 

08 від 05 квітня 2019), ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського (довідка № 902/24/1 від 03 травня 2019), 

Центрального державного педагогічного університету імені В. Винниченка 

(довідка № 123-Н від 02 квітня 2019). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 

положення дисертації обговорювалися на наукових і науково-практичних 

заходах різних рівнів – міжнародних: ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Професійна мистецька освіта  і художня культура: виклики 

ХХІ століття» (Київ, 2017), Міжнародна науково-практична конференція 

«Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми 

освіти» (Кропивницький, 2016), Міжнародна науково-практична конференція 

«Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» (Київ, 2017), ХІІІ Міжнародна 

науково-методична конференція «Концептуальні проблеми модернізації 

сучасної системи освіти на засадах формування духовно-патріотичних 

ціцнностей студентської молоді» (Вінниця-Бар, 2016), Міжнародна науково-

практична конференція «Мистецтво у нелінійному просторі» (Тернопіль, 
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2018), Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів (Одеса, 2017); Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті 

професора О. П. Рудницької (2018, Київ); всеукраїнських: Всеукраїнська 

науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми 

мистецької підготовки майбутнього вчителя» (Вінниця, 2018), Мистецька 

освіта України: європейський вектор розвитку. ІІІ мистецько-педагогічні 

читання пам’яті професора О. Я. Ростовського (Ніжин, 2019); на засіданнях 

кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.  

Публікації. За темою дисертації вийшли друком 11 одноосібних 

публікацій, з яких: 5 статей у фахових виданнях України з педагогіки, 1 – у 

зарубіжному виданні, 5 статей апробаційного характеру.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до 

кожного розділу, списків використаних джерел за розділами (разом 

220 найменувань, з яких 14 англійською та китайською мовами), загальних 

висновків та додатків (на 13 сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 

216 сторінок, з них 170 сторінок основного тексту.  
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ 

ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

 

У першому розділі «Теоретичні аспекти розвитку творчої 

індивідуальності майбутнього вчителя музики» на основі філософського та 

історико-педагогічного аналізу світових підходів висвітлено передумови до 

використання музичного мистецтва в розвитку творчої індивідуальності 

людини. Розглянуто її зміст і форми застосування в сучасному суспільстві, 

визначено культуро творчий і креативний потенціал музично-педагогічної 

освіти. 

 

1.1. Проблема творчої індивідуальності в контексті філософських 

і психолого-педагогічних ідей 

 

Інтерес до творчої індивідуальності людей існує стільки, скільки існує 

Homo sapiens. Феномен творчості приваблював людей на всіх етапах 

цивілізації суспільства. Людина завжди захоплювалася талантами, схилялася 

перед геніальними творіннями своїх співвітчизників. Батьки, виховуючи 

своїх дітей, бачили їх успішними й неординарними, постійно замислювалися 

над їх професійною кар’єрою.  

Уже в античному суспільстві індивідуальність людини, яку розглядали 

в сукупності навичок і вмінь, а також результатів діяльності, стала 

предметом філософського осмислення. Згідно з давньогрецьким міфом, 

втіленим у трагедії великого драматурга Есхіла «Прометей закутий», саме 

цей міфологічний персонаж сприяв упорядкуванню суспільного життя. Поки 

Прометей не наділив людей мисленням та свідомістю, вони не знали жодного 

ремесла, не вміли обробляти землю, не мали творчого натхнення, яке 

вважалося праматір’ю муз.  
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Античні мислителі, говорячи про людину як міру всіх речей 

(Протагор), розуміли очевидність індивідуального бачення того, що 

відбувається навкруги. Представники скептицизму (Піррон, Карнеад, Тимон, 

Секст Емпірик) і гедонізму (Аристипп) мали на увазі прояв емоційно-

чуттєвого індивідуального начала в людині як результату сприймання 

навколишнього світу. Деякі інші античні філософи (Сенека, Хрисипп, 

Епіктет, Марк Аврелій) виділяли інтелектуальну й вольову складові людської 

індивідуальності щодо вміння протистояти зовнішньому потоку подій.  

Ідеалом античної доби була культурно освічена людина, тому зміст 

навчання підростаючого покоління у Стародавній Греції мав яскраво 

виражений «мусічний», тобто освітній та виховний характер. Античні 

мислителі (Піфагор, Платон, Аристотель) проголошували тезу, що людина є 

творцем культури. На їх думку, вона створює культуру, наслідуючи природу 

та підкоряючи її своїм потребам. Навіть грецькі храми, які зводилися 

зодчими на честь безсмертних богів, також співвідносилися з мірою 

релігійно-міфологічних уявлень і художньо-естетичних ідеалів. Саме давні 

греки створили міфи про Орфея, Сирен і Марсія, в яких були втілені їх 

уявлення щодо чарівної сили музичного мистецтва. Вони вважали, що за 

допомогою музики можна схиляти гілки дерев, зсувати каміння та 

приборкувати диких тварин. У наших далеких предків не виникало жодного 

сумніву щодо першорядності мистецтва в розвитку культури, оскільки воно 

впліталося в повсякденне життя людей, безпосередньо пов’язувалося з їх 

практичною діяльністю та магічними обрядами. 

Такі думки найбільш яскраво виражені у працях Платона. Цей філософ 

вважав, що освіченою можна вважати лише ту людину, яка вміє добре 

співати й танцювати. При цьому філософ надавав пріоритета душі як основи 

індивідуального самовдосконалення людини. Він писав: «…хто я – 

чудовисько або ж скромна істота, і хоча скромна, але за своєю природою 

причетна до божественного умислу» (Платон, 1990, с. 189). 
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Ідеї Платона знайшли своє продовження у творах Аристотеля. Філософ 

у своїх роботах також наголошував на можливостях мистецтва 

відображувати не тільки життєві явища, але й навіть втілювати світову 

гармонію. Мистецтво, вважав філософ, – це наслідування почуттям, людям та 

їх діям. У мистецтві він бачив джерело естетичного задоволення, радість 

упізнавання знайомих предметів і речей. «Звичка зазнавати під час 

сприймання засмучення або радість, – стверджував філософ, – веде до того, 

що ми починаємо зазнавати ті самі почуття й під час стикання з дійсністю». 

Зрештою Аристотель дійшов висновку, що музика спричиняє певний вплив 

на формування етичної сторони людської душі. Маючи такі властивості, вона 

повинна включатись у коло навчальних предметів для виховання молоді 

(Аристотель, 1973-1985, с. 134). 

Говорячи про розвиток сутнісних здібностей людини як її 

індивідуального вдосконалення, Аристотель упритул наблизився до розгляду 

соціального аспекту, який створює умови для творчості. Його міркування 

щодо взаємовідносин людини й суспільства згодом знайшли відображення у 

працях Сенеки, Марка Аврелія, Епікура та інших філософів античності.  

Успадкувавши найкращі традиції давньогрецької освіти й виховання, 

римляни змінили акценти з мусічного виховання на опанування риторики. У 

Римі навіть з’явилися приватні школи риторів, у яких діти заможних верств 

населення опановували риторику, філософію, математику, грецьку мову й 

музику. Особливою популярністю користувався видатний римський педагог 

Марк Квінтіліан, який вважав, що майже всі діти здатні до навчання та 

красномовства. Тому вчитель повинен під час навчання своїх учнів 

прищеплювати їм навички красномовства для розвитку їх індивідуальних 

здібностей. Цікаво, що у своєму трактаті «Про підготовку ораторів» він 

обґрунтував необхідність індивідуалізації навчання та заохочення учнів до 

самостійної роботи (История эстетики, 1962, с. 492-505).  

Отже, світ художніх образів, за переконанням античних мислителів і 

поетів, – це невід’ємна частина життя людини, тому вони намагалися 
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зрозуміти, як впливає на людину світ мистецтва. На підставі такого 

світосприймання склався певний тип творчо мислячої людини, який став 

провідним для наступних поколінь.  

В епоху Середньовіччя мистецькі канони античності зазнали значної 

трансформації, оскільки на зміну античним поглядам прийшло докорінне 

переосмислення ідеалів, що були закладені античною культурою. Головною 

цінністю людини став Бог, у повну залежність від якого підпадав як 

фізичний, так і моральний світ людства. Руйнувалось усталене розуміння 

краси, постійно відбувалося протиставлення природи та благодаті 

(християнської версії культури). З часом розвинулась ідея неперервного 

самовдосконалення індивіда, сформувались універсальні засоби впливу на 

духовну природу особистості, які відшліфовувались у надрах мистецтва. 

Ціннісна орієнтація філософських поглядів античності підготувала 

підґрунтя для розквіту середньовічної філософської думки, яка, збагатившись 

ідеями християнства, проголосила людину космологічним і аксіологічним 

центром всесвіту (Августин Аврелій, Фома Аквінський). Зазначимо, що 

середньовічна філософія вперше поставила питання відчуження однієї 

людини від іншої, розглянула проблеми спрямованості соціальних процесів 

на кожну людину. Ідея розвитку суспільства як сукупності окремих людей 

дозволила зробити певний крок на шляху осмислення соціокультурних 

передумов розвитку творчої індивідуальності. Підкреслимо також 

можливість реалізації в суспільстві всього багатства внутрішнього світу 

людини, визначену Ф. Аквінським як протирічливу сутність людини. Цю 

особливість виділив Августин Аврелій у такій поетичній формі: «Люди йдуть 

милуватися вершинами гір, морськими хвилями, річковими просторами, 

океаном, коловертям зірок, а себе самого залишають в стороні» (Августин, 

1992, с. 269-270).  

Пізнє середньовіччя ознаменувалося процесом розпаду феодального 

суспільства. Це сприяло злету нової, гуманістичної за своїм характером, 

культури, яку прийнято називати Відродженням. Ця епоха призвела до 
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глибинного перевороту в ідейному житті всієї Західної Європи. Замість 

аскетизму християнства її мислителі стверджували антропоцентричну 

систему світобудови, в якій «мірою усіх речей» проголошувалася людина. В 

ній бачили найвищу цінність і мету буття. Відкидалося все, що заважало 

розвитку духовної свободи особистості: догматичній і аскетичній моралі 

протиставляли мораль вільних почуттів і думок людини, а схоластиці – 

творче начало.  

Філософська думка цієї епохи виросла з постулатів античного світу, з 

його пріоритетів індивідуального досвіду. Її філософи вперше звернули увагу 

на творчу природу людської індивідуальності, яка створює себе, своє життя 

поза втручання будь-кого. Про це пишуть М. Макіавеллі, Т. Мор, 

Т. Кампанелла, М. Кузанський, Піко делла Мірандола, Е. Роттердамський, 

М. Монтень. Так, підкреслюючи першорядність антропоцентричного 

світогляду, італійський гуманіст Піко делла Мірандола говорив, що Бог 

звернувся до нього з такими словами: «Не даємо ми тобі, Адам, ні певного 

міста, ні власного образу, ні особливого обов’язку, щоб і місце, і обличчя, і 

обов’язок ти отримав за власним бажанням, згідно з твоєю волею і твоїм 

рішенням. Ти ж не скутий жодними обмеженнями, отримаєш свій образ за 

власним рішенням, у владу до якого я тебе представляю» (Идеи 

эстетитческого воспитания, 1973, с. 381-382). 

Разом із тим, хоча мислителі Відродження переконували повернутися 

до традицій античності та навчатись у природи, водночас їх погляди суттєво 

різнилися від поглядів мислителів Давньої Греції та Давнього Риму, оскільки 

на першому плані в них була не природа, а митець. Стимулюючи 

евристичність життєвого шляху, ця епоха вивела на перший план 

своєрідність і універсальність індивідуальності людини, її право на розвиток 

і збагачення творчих потенцій. Найвищим взірцем епохи став ідеал homo 

universale, цілісної, гармонійно розвиненої особистості, яка своєю діяльністю 

не просто задовольняє власні інтереси, а творить світ, красу, творить саму 

себе. 
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Такі гуманістичні ідеали в епоху Відродження знайшли відображення в 

архітектурних спорудах Флоренції, Риму та Венеції, в образах, створених 

пензлем і різцем Й. Босха, С. Боттічеллі, Леонардо да Вінчі, Рафаеля, 

Мікеланджело, А. Дюрера. Вони своєрідно втілились у шекспірівських 

характерах, ліриці Ф. Петрарки, філософських утопіях Ф. Рабле, Т. Мора, 

Т. Кампанели і Е. Роттердамського, були співзвучними музиці Ж. Дюпре, 

Дж. Палестрини та О. Лассо. 

Значної популярності набув у той час і такий художній напрям як 

карнавальний натуралізм, який виражав народну культуру й мав сильний 

вплив на формування та розвиток особистості. За визначенням Ю. Борєва, 

«карнавальний сміх, урівнюючи усіх, руйнував усі перепони: і станові, і 

ієрархічні, і вікові, і майнові, а також створював тимчасовий світ 

уселюдського братства, свободи й рівності. Людина ніби перероджувалася 

для нових, чисто людських стосунків і виходила у простір для вільного та 

творчого самовираження» (Борев, 1998). Цей напрям став основою для 

майбутніх творчих здобутків Ф. Рабле й у цілому раблезіанського начала в 

мистецтві та освіті цієї доби (Борев, 1998). 

Багато спільного в карнавалі було з театром, який використовувався у 

якості дидактичного засобу для оволодіння учнями біблійськими текстами, 

знаннями з релігії, латини, класичної драматургії. У цьому процесі з’явився 

самостійний театральний жанр – шкільний театр, у якому акторами були 

учні, а авторами й режисерами – учителі. Він користувався такою 

популярністю, що у статутах багатьох шкіл був записаний як обов’язкова 

навчальна дисципліна.  

Уперше роль шкільного театру з педагогічної точки зору обґрунтував 

Ян Амос Коменський у своїй праці «Велика дидактика». Педагог вважав за 

необхідне використовувати театральне мистецтво «для розвитку 

спостережливості, швидкої реакції, вмінь робити привабливі рухи, як і все 

тіло, відповідно до обставин, змінювати та пристосовувати голос, словом, 

виконувати будь-яку роль належним чином і за будь-яких обставин 



29 
 

триматися благопристойно, будучи далеким від усілякої дерев’яної 

соромливості» (Каменский, 1987).  

Новий світогляд знайшов своє відображення в діяльності інших 

відомих на той час педагогів, про що свідчать їх численні трактати. Серед 

них особливої популярності набули праці Паоло Верджерно «Про благородні 

заняття і мораль юнацтва», Маттео Веджио «Про виховання дітей та їх гарні 

вчинки», Леонардо Бруні «Про настанови для молодих людей». Ці праці 

надавали важливого значення не тільки моральному, але й естетичному 

вихованню учнів. Так, наприклад, в Італії відомий знавець античності, 

філософ і педагог Вітторіно да Фельтре створив школу, яку назвав «Дім 

радості» (“Casa giojosa”). Відповідно до головної мети навчання – 

гармонійного розвитку майбутнього громадянина – у школі вивчалися 

література, музика й живопис. Важливого значення в цьому закладі освіти 

надавалося творчим роботам учнів як основному засобу їх інтелектуального 

розвитку.  

Педагогічні погляди видатних діячів можна підкріпити 

висловлюванням відомого композитора цієї епохи Джозеффо Царліно, який у 

своєму трактаті «Гармонійні установлення» висловився так: «Добре освічена 

людина не може жити без музики й тому повинна навчатися їй…, музика 

спрямовує душу й доблесть і приборкує наші пристрасті, привчає до 

цнотливих веселощів і переживань, прилучає до добрих звичаїв… Завдяки 

музиці ми можемо досягти гідної поведінки…. Йти до інших наук, більш 

корисних і доброчесних» (Идеи эстетитческого воспитания, 1973, с. 381-382). 

Прогресивні ідеї доби Відродження продовжували свій поступальний 

рух під час Реформації й особливо в епоху Просвітництва. Вже Реформація 

проголосила принцип індивідуальності людини, яка несе відповідальність 

перед Богом. В освіті стали використовувати різні види мистецтва з метою 

формування вільної особистості через пробудження її почуттів і реалізацію 

прагнення до свободи й усвідомлення своєї унікальності (История естетики, 

1962, с. 38). 
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Виховання людини засобами мистецтва набуло життєдайної сили разом 

із розвитком науково теоретичної думки. Піднесений, ідеально-узагальнений 

образ, що склався в епоху Відродження, вже не відповідав дійсності. Тепер 

людина перебувала в постійному діалозі з природою. Саме тоді Р. Декарт 

проголосив: «Я думаю – отже я існую», а Ф. Бекон підкреслював: «Знання – 

це сила». Відтак, духовний світ людини в культурі Нового часу став більш 

складним і багатогранним.  

Під впливом таких ідей сформувалася просвітницька модель 

соціалізації людини. Видатні просвітителі (Ф.-М. Вольтер, К. Гельвецій, 

Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є) намагалися спрямувати діяльність 

особистості в раціональне русло. Разом із тим вони надавали великого 

значення мистецтву, проголошуючи, що мистецтво – це «школа моралі, 

розуму та краси». Слід зазначити, що саме в ті часи почало формуватися 

поняття «художня культура». Узагальнене його розуміння знайшло своє 

відображення у працях німецьких філософів і поетів (Г.-Ф. Гегеля, І. Гердера, 

Й. Гете, І. Канта, Г.-Е. Лессінга, Ф. Шіллєра, А. Шопенгауера), які 

розглядали естетичну свідомість і мистецтво як суспільний феномен. 

Визначаючи своє розуміння культурного розвитку людства, вони шукали в 

мистецтві відповіді на основні питання взаємовідносин людини й буття, 

бачили в ньому невичерпні можливості для розвитку творчої 

індивідуальності людини. 

Одним із перших цю проблему порушив Г.-Ф. Гегель, обґрунтовуючи 

діалектичну природу персональної свідомості й важливу роль трудової 

діяльності у становленні індивідуальності (Гегель, 1977). І. Кант визнавав 

пріоритет чуттєвого й розумного начала в людині по відношенню до 

індивідуального досвіду (История естетики, 1962). Про індивідуальність 

людини як вищого творіння природи багато писав у своїх працях Ф. Шеллінг. 

У такому контексті цікаві думки висловлювали і французькі державні діячі 

(О. Мірабо та Ш. Талейран). Вони вважали, що мистецтво здатне через 

збудження творчої уяви й фантазії людини навіювати їй бажання наслідувати 
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великі ідеали; при цьому вони підкреслювали, що «ентузіазм у мистецтві 

живить ентузіазм патріотизму» (Идеи эстетитческого воспитания, 1973, 

с. 204, 381-382). 

Цікаво, що філософи й композитори епохи Просвітництва приділяли 

значну увагу музичному мистецтву як засобу національного згуртування. 

Тому композитори, які займалися педагогічною діяльністю, прагнули 

поширити серед народу музичну освіту й навіть рекомендували запровадити 

у народних школах хоровий спів. Відомий на той час музикант і композитор 

Ж.-Ж. Руссо вважав, що музичне мистецтво здатне розвинути в людині 

творче начало. Аби зробити музичну грамоту доступною для всіх учнів, він 

навіть розробив власний цифровий метод її вивчення.  

Підтримуючи думки цих митців, видатні педагоги (Ф. Дістерверг, 

Й. Песталоцці, Ш. Фурьє) у своїх працях наголошували на необхідності 

розвивати індивідуальність учнів, ураховувати у вихованні своєрідність і 

неповторність їх особистісного потенціалу. Головними принципами освіти й 

виховання вони проголошували народність, а культуровідповідність освіти 

мала сприяти індивідуалізації людини. Такий підхід створював умови для 

творчого саморозвитку особистості.   

Ідея вільної та творчої людини, яка спрямовується на поєднання 

гармонії природи й суспільства, пронизували в той час твори українського 

філософа, поета й музиканта Г. Сковороди. На його думку, лише той, хто 

розпізнав свою істинну природу, може претендувати на щастя, яке він 

визначав головною умовою життя прекрасного й водночас морального. 

Філософ був переконаний, що цей процес здійснюється в серці, тобто органі, 

в якому концентруються почуття й бажання. Підкреслюючи, що кожна 

людина – це індивідуум, що кожна особа має власний шлях для 

самовдосконалення, Г. Сковорода висміював «рівну рівність, яку дурні у світ 

ввести хочуть». За переконанням філософа, істина, щирість почуттів, 

прагнення до самовдосконалення мають посідати чільне місце у процесі 

формування людини (Шреєр-Ткаченко, 1972).  
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Подібні філософсько-педагогічні установки прослідковуються й у 

ХХ столітті. Оскільки філософія цього періоду розвивалася на фоні 

тоталітарних режимів, вона зробила поворот у бік антропології. 

Індивідуальність людини, її самобутність постійно привертала увагу 

філософів, соціологів, педагогів, діячів культури й мистецтва. Означена 

проблема на перший план висувала питання, чи може людина стати сама 

собою, самобутньою, унікальною особистістю, створити своє власне життя.   

Різноманітні теоретичні питання щодо антропоцентричного світогляду 

були висвітлені в роботах таких відомих учених, як Т. Адорно, М. Бердяєв, 

І. Йоффе, К. Леві-Строс, Т. Манро, А. Моль, Е. Тайлор, В. Соловйов, 

Г. Спенсер, В. Франкл, А. Швейцер. Їх цікавила проблема відчуження однієї 

людини від іншої. Зазначені науковці вважали закономірним становище, 

коли відбувається порушення й поступове відновлення балансу між 

матеріальними здобутками суспільства та індивідуальністю кожної людини, 

в результаті чого створюються якісно нові умови для розвитку 

індивідуальних проявів людини, для розкриття її творчих можливостей.   

Усвідомлюючи людинотворче значення мистецтва, видані педагоги 

(М. Дрездер, Е. Жак-Далькроз, М. Монтессорі, С. Ферне) розглядали 

знання в галузі мистецтва й художньо-творчі вміння як можливість 

людини проявити свої настрої та почуття. Так, М. Монтессорі бачила в 

художньо-творчій діяльності дитини шлях до її самовдосконалення й тому 

особливу увагу приділяла всебічному музичному вихованню в різних 

напрямах: слуханню музики, виконанню танцювальних вправ, розвитку 

метро-ритмічного відчуття, вихованню мелодичного й гармонічного слуху 

у процесі імпровізацій на простих музичних інструментах (Монтессори, 

2004).  

Оригінальна педагогічна система Е. Жак-Далькроза спрямовувалася на 

розвиток в учнів відчуття музичного ритму. На переконання педагога, це 

допомагало досягати в них координації та точності рухів, а також розвивати 

увагу й зосередженість. Переконливою стала думка педагога, що ритмічно-
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рухові імпровізації під музику дозволяють учням «висловлювати себе» 

мовою жестів, розвивають їх музичні, хореографічні та творчі здібності.   

Долучилися до обговорення цієї проблеми й відомі композитори. 

Зокрема угорський композитор і педагог З. Кодаї розробив власну систему 

художньо-творчого розвитку учнів на матеріалі угорської народної пісні. Він 

використовував її самобутні інтонації для створення учнями своїх музичних 

прикладів під час колективної музично-творчої діяльності й домашнього 

музикування (Музыкальное  воспитание в Венгрии, 1983, с. 54). 

Натомість австрійський композитор К. Орф бачив можливості 

художньо-творочого розвитку учнів у навчанні гри на елементарних 

музичних інструментах, за допомогою яких педагог розвивав у них уяву й 

фантазію, формував уміння імпровізувати та створювати художні композиції. 

У передмові до свого знаменитого посібника «Шульверк» він зазначав: «Ким 

би не стала в майбутньому дититна – чи музикантом, чи лікарем, чи ученим 

чи робітником, – завдання педагога – виховати у ній творче начало та творче 

мислення» (Элементарное музыкльное воспитание по системе Карла Орфа, 

1978, c. 28).  

Розглядаючи проблему формування індивідуальності особистості 

засобами мистецтва, не можна обминути досвід, накопичений педагогами 

вальфдорської школи. В основу їх педагогічної концепції був покладений 

принцип художньої образності, який орієнтував педагогів на формування в 

учнів здатності до емоційно-почуттєвого й образного сприймання, 

переживання й осягнення краси оточуючого світу, У зв’язку з цим увесь 

освітній процес у школі спрямовувався на поглиблене вивчення мистецьких 

дисциплін і художніх ремесел, багато з яких ніколи в традиційних школах не 

вивчалися, наприклад, евритмія (ритміка), малювання форм, історія 

мистецтва, сучасні дизайнерські технології тощо. Крім того, елементи 

художньої творчості, зокрема малювання й живопис, запроваджувалися під 

час вивчення граматики, читання й навіть точних наук. На думку педагогів, 
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образотворчість, особливо робота з кольором, сприяє розвиткові в учнів 

кольорового відчуття та стає засобом гармонізації їхнього душевного життя.  

Значну увагу мистецькій освіті як умови формування творчої 

індивідуалності людини приділяли в інших закладах освіти зарубіжжя. 

Підтримуючи позицію академіка І. Зязюна, стосовно того, що розвитку 

особистості засобами мистецтва особливого значення приділяється у двох 

державах – Японії та Франції, розглянемо особливості їх освіти. Так, 

характерною рисою початкової та середньої школи в Японії є постійна увага 

до творчого розвитку кожного учня. Тому 25 % усього навчального 

навантаження у школі відводиться заняттям із музики, малювання, 

опануванню промислових ремесел. Навіть вивчення грамоти в японців 

набуває мистецького характеру, оскільки їх ієрогліфічна писемність є, 

певною мірою, «художньою мініатюрою абстрактного характеру із 

закодованою символікою» (Зязюн, 2006).  

Цікаво, що в японській школі оволодіння музичною грамотою є 

обов’язковим, а навчальний день починається з хорового виконання 

японського національного гімну. В результаті постійної уваги до хорового 

співу під час вступу до закладу вищої освіти абітурієнти мають знати понад 

300 японських народних пісень, які перевіряються через тестування 

абітурієнтів в індивідуальному порядку.  

Серйозна увага до естетичного виховання засобами образотворчого 

мистецтва в японських школах проявляється в тому, що учні отримують 

дуже потужну кольорознавчу підготовку. Вони можуть безпомилково 

розрізняти 270–300 кольорів та їх відтінків, отримуючи в цьому процесі 

різноманітні знання й уміння.  

Крім того, підтримуючи національну традицію, педагоги значну увагу 

приділяють естетичному й моральному вихованню школярів. Зокрема, це 

проявляється в милуванні красою сакури під час її цвітіння, в тому, що 

дівчата обов’язково вивчають мистецтво ікебани як обов’язкового атрибуту 

кожної японської домівки. Отже, важливим завданням японської школи є 
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«виховання в дусі поваги до людської гідності, розвиток прагнення до 

збереження та примноження культури, багатої індивідуальностями» (Зязюн, 

2006, с. 99).  

Натомість освітня система Франції характеризується тим, що в ній 

артистичне виховання учнів і студентів підтримується на державному рівні 

та спрямоване на розвиток особистості. Логіка такого виховання 

проявляється в тому, що почуття, сформовані мистецтвом, стають 

найважливішим складником світогляду й переконань особистості. Розвинені 

таким чином якості визначають професіоналізм людини, який згодом 

проявляється у будь-якій професійній, науковій і творчій діяльності.  

За визначенням дослідниці Л. Зязюн, ефективність артистичного 

виховання в цй країні зумовлюється оптимальним урахуванням загальних 

тенденцій теорії та практики професійного становлення особистості й 

використанням мистецьких надбань із метою: 

- розвитку здібностей учнів до творчої експресії та відчуття творчості; 

- сприяння усвідомлення учнями особистісної незалежності й 

індивідуальності; 

- урівноваження їх розумових і почуттєвих можливостей; 

- формування вмінь орієнтуватися та дотримуватись естетичних і 

етичних норм, визначених сучасним суспільством; підготовка кожної 

особистості до виконання громадських обов’язків (Зязюн, 2005, с. 22-

23).   

Особливістю французької системи освіти є й те, що вона ґрунтується на 

таких принципах, як-от:  

- встановлення прозорих зв’язків між освітньою та мистецько-

культурною сферами,  

- поєднання творчих зусиль педагогів і діячів мистецтва,  

- створення майданчиків для мистецько-культурної практики учнів 

(Верховинець, 1989, с. 61-63).  
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У цьому напрямі на території закладів загальної середньої освіти 

постійно функціонують майстерні професійних художників, до яких можуть 

приходити учні, аби опановувати різні художні техніки. Такі державні 

заходи, на думку керівників освіти, сприятимуть перетворенню Франції на 

«творчу та світлу країну», яка матиме виняткову національну культуру й 

виховання.  

В український педагогіці радянських часів до ідей використання 

мистецтва для формування індивідуальності особистості звернулися такі 

педагоги, як В. Верховинець, М. Леонтович, А. Макаренко, 

В. Сухомлинський, Б. Яворський та ін. Прагнучи побудувати «школу праці, 

свободи й радості», однією з провідних умов її створення вони вважали 

забезпечення єдності естетичного виховання з творчим розвитком 

особистості.  

Цікаві думки з цього приводу представлені у статті С. Морозової. 

«Основные направления и приемы развития детского творчества в 

педагогической деятельности Б. Яворского и его учеников». Так, 

Б. Яворський наголошував, що цінність освіти полягає в оволодінні учнями 

мовою мистецтва, розвитку їх творчих здібностей і здатності до імпровізації, 

формуванні самостійного творчого мислення. При цьому художньо-

естетичну творчість учений і педагог розглядав у єдності її чотирьох видів: 

музичної, художньо-ілюстративної, рухової та вербально-перцептивної.  

Відповідно, педагог поділяв процес залучення учнів до творчості за 

чотирма етапами: 

1) накопичення естетичних вражень і емоцій під впливом різних видів 

мистецтва; 

2) спонтанне виявлення творчого начала в зорових, сенсорних, моторних і 

вербальних спрямуваннях з подальшим усвідомленням цих реакцій; 

3) поглиблення асоціацій і створення на їх основі колективних (а іноді 

індивідуальних) імпровізацій: 
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- рухових (диригування, пластичне інтонування), у яких за допомогою рухів 

передаються компоненти музичної мови; 

- музичних (індивідуальна й колективна вокальна імпровізація музики, 

інструментування творів для дитячого оркестру, музикування); 

- літературних (виявлення зв’язку музичного образу з літературним або 

поетичним, добір художніх творів до музики, власна розповідь про музичний 

твір); 

- образотворчих (вільний спонтанний малюнок музики або свого настрою, 

створеного нею; графічне зображення музичної теми, архітектурної форми; 

підбір зображально-живописного матеріалу до образної структури твору; 

оформлення музичних спектаклів; створення костюмів і декорацій тощо). 

4) вільні прояви дитячої фантазії в перших спробах побудови власних 

композицій, у яких відбиваються художні враження вихованців (літературні, 

музичні, художні пластичні тощо); 

5) творче самовираження у вокально-хоровому виконавстві та власній 

музичній творчості: написання мелодій, пісень, п’єс, варіацій тощо 

(Морозова, 1983, с. 114).  

Багато уваги творчій музичній діяльності приділяв учень Б. Яворського 

М. Леонтович. Він намагався розвинути музично-творчі здібності своїх 

вихованців, долучаючи їх до самостійної музичної творчості й зацікавленого 

опанування музичного мистецтва. Його учні створювали, записували нотами 

власні мелодії на запропонований текст, робили обробки народних пісень і 

створювали до них ритмічний супровід. Отже, за висновком дослідника 

творчості композитора А. Завальнюка, М. Леонтович прагнув надати 

вихованцям можливість вільно виявляти свою фантазію, яка є спонукою для 

розвитку всього комплексу їх музикальності (Завальнюк, 2002, с. 90-92).  

В іншому ракурсі розглядав цю проблему педагог-митець 

В. Верховинець. Він був переконаний, що людина не завжди знає свій талант, 

а відтак, важливим є її залучення до художньої творчості з метою виявлення 

та збудження «сплячих» творчих сил. Педагог надавав провідного значення 
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виховному й розвивальному впливові драматизації та інтегрованих дитячих 

мистецьких ігор, пояснюючи це тим, що різноманітність художньої ігрової 

діяльності, особистісного прояву уможливлює вільний творчий розвиток 

кожної дитини, забезпечує «всебічне виховання її молоденького тіла, розуму 

та індивідуальних здібностей» (Верховинець, 1989, с. 23).  

У результаті своєї науково-педагогічної діяльності педагог-митець 

виділив головні функції театралізованих ігор, а саме: оздоровчу (фізичне 

загартування учасників), мотиваційну (стимулювання їхньої ініціативи, 

фантазій, образної уяви, творчості); розвивальну (гармонійний розвиток 

інтелектуальних, емоційних і вольових якостей особистості); естетичну 

(отримання естетичних почуттів. радості, естетичного сприймання); виховну 

(виховання моральних якостей, самостійності, рішучості, ствердження 

товариських взаємин у колективі, реалізації потреби у співробітництві); 

формувальну (формування вмінь самоконтролю й саморегуляції, 

доброзичливості, працьовитості, охайності тощо); психологічної корекції 

(здійснення психотерапевтичного впливу на вихованців шляхом позитивних 

емоцій) (Верховинець, 1989, с. 23).   

Творенням естетичного поля освітньої діяльності пронизана вся 

педагогіка В. Сухомлинського. Його педагогічна концепція ґрунтується на 

твердженні, що мистецтво є незамінним чинником естетичного виховання 

учня як особистості та громадянина. Він намагався використовувати 

різноманітні художньо-педагогічні засоби, аби пробудити в кожному учневі 

художника, розкрити його таланти. «Творчість дітей, – зазначав 

В. Сухомлинський, – це глибока своєрідна сфера їхнього духовного життя, 

самовираження й самоствердження, в якому яскраво розвивається 

індивідуальна самобутність кожної дитини. Цю самобутність неможливо 

охопити певними правилами, єдиними та обов’язковими для всіх». 

Узагальнюючи свої погляди, педагог надав власне оригінальне визначення 

категорії «творчість». На його думку, «творчість – це діяльність, у яку 



39 
 

людина ніби вкладає частину своєї душі; чим більше вкладає, тим більшою 

стає сама» (Сухомлинський, 1977, с. 44).     

Разом із тим, розгляд проблеми формування творчої індивідуальності в 

науковій літературі розглядається в різних аспектах: з точки зору індивідуації 

(К.-Г. Юнг), розвитку індивідуальності (О. Гребенюк), становлення 

індивідуальності (П. Харченко).  

Термін «індивідуація» вперше запропонував К.-Г. Юнг для позначення 

процесу отримання людиною своєї індивідуальності. За визначенням 

психолога, «індивідуація є становленням єдиного гомогенного буття, а отже, 

якою мірою індивідуальність осягає нашу сокровенну, кінцеву й неподільну 

неповторність, такою мірою вона охоплює також становлення Самості». 

Учений розглядав індивідуацію як процес, що породжує відособлену, 

нероздільну єдність і цілісність людини, та є метою її нормального розвитку 

(Юнг, 1998).  

В іншому ракурсі розглядає означену проблему О. Гребенюк. За його 

твердженням, творча індивідуальність майбутніх педагогів формується та 

виявляється в нестандартних способах навчальної діяльності, оригінальності 

оформлення власних робіт, незалежній поведінці в навчальних ситуаціях, 

схильності до пошукової, дослідницької діяльності, до вільного вибору 

завдань і способів дій, ініціативі, генеруванні самобутніх ідей, проголошенні 

своїх пропозицій, творчих задумів тощо (Гребенюк, 1995). Розглядаючи 

формування творчої індивідуальності як змінну категорію, О. Гребенюк 

визначає можливість переходу цієї якості від найпростішого до 

найскладнішого рівня її сформованості; від найнижчого до найвищого. 

Цікавим, як нам видається, є те, що у своєму дослідженні автор 

зіставляє концепцію розвитку як формування особистості та людського тіла з 

концепцією виховання як формуванням її соціальних та особистісних 

характеристик під впливом інших факторів. Автор обґрунтовує свою позицію 

тим, що розвиток спрямований на риси, які вже притаманні індивідові й 

поступово розвиваються. Виховання, навпаки, ґрунтується на рисах, які не 
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притаманні окремій людині, але існують у культурі та які набуваються у 

процесі виховання. У своїй єдності освіта, виховання й розвиток становлять 

сутність онтогенезу особистості та результат свідомої соціалізації 

особистості ((Гребенюк, 1995, с. 10).  

Розглядаючи становлення індивідуальності як остаточний процес і 

остаточне становлення, вчені виділяють визначення «формування 

індивідуальності». У філософському розумінні це поняття означає момент 

загальнолюдської зміни, розвитку явищ, що характеризує їх виникнення й 

перетворення в них самих. Отже, сучасні вчені трактують становлення як 

момент розвитку, коли явище вже відбулося, але ще не повністю 

усвідомлене, коли його існування не можна вважати завершеним, а водночас 

воно вже розпочалося й існує (Коптерев, 2001, с. 327). 

Це поняття екстраполюється на музично-педагогічну площину 

П. Харченко. Дослідниця сприймає становлення майбутнього фахівця як 

процес формування його особистості й народження індивідуальності завдяки 

змінам у його особистісному та професійному розвиткові. Протягом свого 

життя людина розкриває свій потенціал через свою свідомість (Харченко, 

2006, с. 80-82). 

На думку Ю. Орлова, процес становлення індивідуальності є 

неможливим, якщо людина не усвідомлює своєї свободи. Для цього, за його 

переконанням, необхідні певні умови, а саме: 

1) усвідомлення свободи як потрібної умови розвитку індивідуальності; 

2) розвинена особистість як одна з умов свободи людини цього типу 

культури; 

3) здатність контролювати та усвідомлювати власні емоції, що підвищує 

рівень свободи людини; 

4) залежність ступеня свободи від рівня задоволеності людини 

виконанням нею свого обов’язку (чим більше задоволення вона отримує від 

виконання свого обов’язку, тим вона вільніша); 

5) контроль і керування потребами; 
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6) навчання й усвідомлення всіх значень, властивих людині (Орлов, 

1991, с. 46). 

Необхідно зазначити, що проблема творчої індивідуальності людини 

стала предметом дослідження сучасних українських психологів і педагогів. 

При цьому творча особистість розглядається не тільки у вузькому, але й у 

широкому значенні. Це стало можливим тому, що в результаті 

експериментальних досліджень серед різних здібностей особистості була 

виділена особлива здатність – вміння народжувати незвичайні ідеї, 

відхилятись у мисленні від традиційних схем, швидко вирішувати проблемні 

ситуації. Така здатність отримала назву креативність. Вона може 

проявлятись у спілкуванні, почуттях, мисленні, окремих видах діяльності, 

характеризувати особистість в цілому або її конкретні сторони, продукти 

діяльності, процес їх створення.  

Отже, В. Роменець є автором оригінальної концепції творчості, яку він 

розглядає в контексті вчинку. Вчений розглядає трансдукцію як 

психологічний механізм творчості – перехід від суб’єктно-психічної системи 

(від ідеї) до матеріальної системи (втіленої в конкретному предметі ідеї). 

Автор розглядає цей перехід як акт особистості. В. Роменець також розробив 

модель розвитку творчого потенціалу людини від раннього дитинства до 

повноліття. Вчений вважає, що саме у творчості формується людина, і саме 

завдяки творчості розкривається її неповторна індивідуальність. На думку 

дослідника, найважливішою передумовою творчості є руйнівна дія. З її 

допомогою людина дізнається ступінь вразливості навколишнього світу 

предметів, явищ і подій. В. Роменець вказує на такі особливості творчості: 

1) творчість означає наявність чіткої самоорганізації особистості; 

2) твір має найважливішу функцію – комунікацію, оскільки автор твору 

призначає його іншим людям (художник висловлює в ньому ідею та хоче 

передати її іншій людині); 
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3) аксіологічний (ціннісний) аспект творчості – поза межами ціннісного 

аспекту, творчість втрачає сенс; цінність творчості полягає в позитивній 

продуктивності творця; 

4) причина обумовленості творчості криється у творчій діяльності, 

оскільки людина прагне реалізувати свою свободу (Роменець, 2004, с. 121-

128). 

Інший український психолог, В. Моляко, є автором концепції 

формування творчої особистості та реалізації її творчого потенціалу. Під 

творчістю науковець розуміє процес, у якому суб’єктивно переживається 

щось нове. Зокрема він підкреслює, що творчість – це «процес створення, 

відкриття будь-чого нового, раніше для цього конкретного суб’єкта 

невідомого». Вчений трактує творчий потенціал як інтегративну якість 

особистості, яка характеризується ступенем можливості здійснення творчої 

діяльності, готовністю та здатністю до творчої самореалізації та 

саморозвитку. В. Моляко переконаний, що творчий потенціал – це система, 

прихована від будь -якого зовнішнього спостереження; навіть носій творчого 

потенціалу знає мало або взагалі нічого не знає про власний творчий 

потенціал. Про наявність творчого потенціалу можемо говорити тільки в 

умовах людської діяльності (це може бути певний винахід, книга, картина, 

фільм тощо).  

В. Моляко виокремлює такі структурні компоненти творчого 

потенціалу, як: 

- схильності, нахили до чогось; 

- інтереси, їх спрямованість та частота; 

- цікавість, бажання створити щось нове; 

- швидкість засвоєння нової інформації; 

- прояви загального інтелекту; 

- цілеспрямованість, наполегливість, старанність; 

- швидке та якісне засвоєння вмінь, навичок, умінь виконувати певну 

діяльність; 
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- здатність реалізувати власні стратегії й тактики, різні проблеми, 

завдання, знайти вихід зі складних, незвичайних, екстремальних ситуацій 

(Моляко, 1991). 

За словами вченого, на сучасному етапі розвитку освіти важлива не 

тільки художня, науково-технічна творчість, але й творчість у повсякденному 

житті та професійній діяльності (оволодіння творчими навичками, 

стратегіями й тактиками як інструментом). Тому, на думку дослідника, 

психотехнологію навчання творчості, творче навчання необхідно інтенсивно 

впроваджувати в щоденне життя й навчання (Моляко, 1991). 

Розглядаючи означену проблему в педагогічній площині, вчені 

(В. Дружинін, Дж. Доллард, І. Зязюн, Н. Кичук, О. Лук, Р. Мей, В. Розанов, 

К. Роджерс, Л. Сохань, С. Сисоєва, А. Хуторськой) зазначають, що творчість 

є проявом індивідуальності людини. Вона завжди пов’язана з діяльністю, під 

час якої створюється щось нове, неповторне й оригінальне. Даний процес 

протікає під час взаємодії особистості (або її внутрішнього світу) та 

навколишньої дійсності. При цьому зміни відбуваються як у цій дійсності, 

так і в особистості. 

Учені вважають творчість важливою формою людської практики, 

активізацією потенціалу суб’єкта. Вони підкреслюють, що творчий 

потенціал виражається в різних видах активності людини: пізнавальній, 

світоглядній, трудовій, комунікативній і емоційній. У процесі творчості в 

людини зберігається її творча сутність: пошуково-перетворювальна 

спрямованість. Приміром, Н. Роджерс називає цю внутрішню потребу 

особистості до трансформувальної діяльності дослідження «внутрішнім 

потенціалом глибокої та конструктивної творчості» (Роджерс, 1990, с. 164-

168). 

Слід також зазначити, що творчість людини розглядається 

дослідниками у двох аспектах: як сукупність рис особистості та як 

діяльність специфічного характеру, що відображає вищий ступінь 

активності. Суперечлива єдність цих двох аспектів відображається в 
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концепції взаємозв’язку між творчістю та діянням. Своє розуміння 

взаємозв’язку категорій «творчість» і «діяльність» С. Сисоєва висловлює в 

таких тезах. По-перше, діяльність – основа творчості. Сутність людини-

творця виражена в дії, але не розкрита до кінця. Повністю людська сутність 

проявляється у творчості, що відображає високий рівень людської 

діяльності. 

По-друге, і творчість, і діяльність спрямовані на перетворення 

навколишнього світу, а також самої людини. Але діяльність може бути як 

продуктивною, так і репродуктивною; тоді як творчість працює лише у 

продуктивних і репродуктивних стосунках, включаючи не лише виробничу 

діяльність, але й мотиви, погляди, досвід, самосвідомість та інші форми 

людських якостей. Водночас мотиви стають стимулом для творчості 

(Сисоєва, 2006). 

Отже, творчість – це процес діяльності, в якому створюються якісно 

нові матеріальні й духовні цінності. Основним критерієм, який відрізняє 

творчість від виготовлення (виробництва), є унікальність його результату. У 

процесі творчості автор розкриває певні риси власної особистості. Саме цей 

факт надає продуктам творчості особливу цінність порівняно з продуктами 

виробництва.  

Особистість може розвинути творчі якості тільки в діяльності, яка має 

продуктивний, творчий характер. Це характеризує творчість як 

цілеспрямовану діяльність зі створення нових цінностей. Для розвитку 

творчості виділяють такі умови: вільність від стереотипів, спонтанність та 

експресивність, здатність діяти під впливом раптового бажання, без 

підготовки та планування; тяжіння до невідомого. Дж. Гілфорд запропонував 

розглядати три основних характеристики творчої особистості – 

оригінальність (здатність пропонувати свій, незвичайний спосіб мислення), 

чуттєвість та інтеграцію. Остання інтерпретується вченим як здатність 

ураховувати й пояснювати протилежні умови, передумови або принципи 

(Гилфорд, 1965, с. 434-437).  
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Утворюючи складну систему, індивідуальність має унікальні та разом 

із тим стійкі характеристики, які сприяють високому рівню досягнень 

людини. Саме тому творчі показники не можна «перенести» від однієї 

людини до іншої, оскільки їх джерелом є творча діяльність окремої 

індивідуальності. 

За визначенням Е. Фрома, механізм розвитку індивідуальності полягає 

в тому, що людина за своєю природою завжди намагається встановити 

рівновагу між собою та середовищем, а також усередині себе, але постійні 

зовнішні та внутрішні впливи цю рівновагу порушують. Таким чином, 

учений визначає ракурс передбачення синергетичних засад людини за 

допомогою динамічності й самовдосконалення (Фромм, 1992). Побічно 

зазначимо, що ця теорія Е. Фрома стосовно динамічної нерівноваги як 

джерела розвитку отримала значне поширення й була сприйнята такими 

психологами, як Д. Узнадзе (теорія установки) та Б. Ананьєвим (теорія 

балатерального контуру регулювання). 

Необхідно також відзначити внесок у розробку питань індивідуальності 

таких учених, як С. Рубінштейн і П. Щедровицький. Так, за переконанням 

С. Рубінштейна, діалектика індивідуального й суспільного в людині полягає 

в тому, що вона не є «гвинтиком», а справжнім суб’єктом саморозвитку. При 

цьому самоцінність індивідуальності проявляється у двох площинах – у 

структурі людини як одиниці буття та в способі існування людини в цьому 

бутті.  

Учений також уперше сформулював власну позицію стосовно етичного 

функціонування індивідуальності на основі суб’єктно-суб’єктних відношень. 

Згідно з цією позицією ставлення людини до інших людей повинно бути 

таким, щоб воно посилювало сутність останніх, не апелюючи до співучасті, 

жалю або намаганні перевиховати інших.  

Натомість методологічні позиції П. Щедровицького були спрямовані на 

пошук сутності людини в єдності універсального, особливого й одиничного, 

учений бере за основу три уявлення стосовно людини. За першим уявленням, 
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людина є елементом соціальної системи, тобто «часткою» загального й 

цілісного організму людства, який функціонує за своїми законами. 

Відповідно до цього підходу «першою» предметною реальністю є не окремі 

люди, а вся система людства; при цьому окремі люди можуть виділятися як 

об’єкти й розглядатися тільки відносно цього цілого, тобто як його частка 

або «гвинтики» (Щедровицкий, 1993, с. 97).  

Згідно з другим уявленням, основною предметною реальністю 

вважається окрема людина. У цій реальності людина наділяється 

властивостями, які взяті з емпіричного аналізу. При цьому вона 

розглядається як складний самостійний організм, який несе в собі всі 

специфічні властивості «людяності» (Щедровицкий, 1993, с. 97). На погляд 

П. Щедровицького, такий підхід розглядає людину як молекулу, а все 

людство – як щось таке, що подібне газу, оскільки воно утворюється з 

частин, які рухаються хаотично й неорганізовано. 

Третє уявлення про сутність людини, за переконанням 

П. Щедровицького, з’явилося завдяки наявності в житті людей біологічного 

матеріалу. В ньому людину бачать насамперед як біологічну істоту та 

«тварину». Хоча вона є соціальною, але неодмінно зберігає свою природу, 

яка забезпечує її психологічне життя та всі соціальні зв’язки. Разом із тим, це 

уявлення констатує зв’язки між біологічним субстратом людини, її психікою 

та соціальною лінією поведінки, ніяк їх не пояснюючи (Щедровицкий, 1993, 

с. 98). 

Розглядаючи всі три уявлення й визначаючи обмеженість кожного з 

них, учений підкреслює, що таке вузьке й однобічне уявлення щодо людської 

сутності є недостатнім для педагогічної науки. Відповідно, він робить такий 

висновок: «педагогіка вимагає такого наукового знання про людину, яке би 

об’єднало всі три уявлення й синтезувало їх в одному різнобічному й 

конкретному теоретичному знанні» (Щедровицкий, 1993, с. 99-100). 

Підкреслимо, що в наступних методологічних дослідженнях у галузі 

педагогіки вчені прийшли до висновку, що майбутнє в освіті залежить не 
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тільки та не стільки від кількості знань, скільки від рівня індивідуальної 

культури, від здатності людини орієнтуватись у нестандартних умовах. 

Зокрема Ю. Громико зазначає, що освіченість у її сучасному розумінні 

передбачає гнучкий, проєктивно-орієнтований інтелект, здатність 

особистості до комунікації позитивного типу, сформовану установку на 

соціальну відповідальність (Громыко, 2000, с. 141). 

Певний інтерес для нас представляє також теза О. Анісімова стосовно 

важливості співвіднесення процесу індивідуально можливої зміни учня й 

соціально необхідної її трансформації. При цьому такий процес залежить не 

від опозиції «учень-учитель», а від способу існування вчителя у взаємодії з 

учнем. За висновком дослідника, навчання не можна зводити ні тільки до 

соціального, ні тільки до індивідуального процесу. Він пояснює це тим, що в 

будь-якій освітній ситуації людина цілеспрямовано або ціннісно-спрямовано 

змінює себе або змінюється під зовнішнім впливом, оскільки є власним 

творцем своєї індивідуальності не поза навчанням, а в логічній послідовності 

навчальної діяльності (Анисимов, 2002, с. 13-14). 

Значний вплив на становлення сучасних поглядів щодо проблеми 

творчої індивідуальності мали наукові праці відомих українських і 

китайських учених, присвячені аналізові індивідуальної своєрідності творчої 

діяльності (І. Бех, Бян Мен, Н. Вишнякова, Гуань Цзянь Хуа, І. Зязюн, 

М. Кашуба, О. Отич, В. Рибалка, В. Роменець, В. Семиченко, С. Сисоєва, Сяо 

Мей та ін.). Ці вчені довели, що творчість як родова сутність людини завжди 

залишається проявом і вираженням індивідуальності людини. Вони також 

підкреслюють, що розвиток творчої індивідуальності є ключовим елементом 

педагогічного процесу й вимагає перегляду, переоцінки всіх елементів 

освітньої системи.  

Розглядаючи сутність творчої індивідуальності, вони визнають, що 

здатність творити не є винятковим явищем, характерним для художників та 

вчених. Дослідники підкреслюють, що творча індивідуальність притаманна 

багатьом людям, що її можна стимулювати та розвивати шляхом навмисних 
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дій протягом усього життя людини. Вони розглядають здатність мати власну 

творчу індивідуальність як специфічну рису людини, що відрізняє її від 

тваринного світу (Розанов, 1990, с. 16-17). Цим підтверджується думка 

О. Асмолова, якому належить афоризм: «Індивідом народжуються. 

Особистістю стають. Індивідуальність відстоюють» (Асмолов, 1998). 

За переконанням І. Беха, людська індивідуальність тісно пов’язана з 

творчістю, оскільки творча діяльність передбачає нове бачення, нове 

розв’язання, новий підхід, тобто готовність до відмови від звичних схем і 

стереотипів поведінки, сприйняття й мислення, готовність до самостійних 

змін (Бех, 2001). Розвиток творчої індивідуальності можливий через 

удосконалення восьми сфер: естетико-етичної, інтелектуальної, 

мотиваційної, емоційної, вольової, сфери саморегуляції, предметно-

практичної та екзистенціональної. Вони також підкреслюють, що розвиток 

творчої індивідуальності є ключовим елементом педагогічного процесу й 

вимагає перегляду, переоцінки всіх елементів освітньої системи.  

Такий підхід радикально змінює саму сутність і характер розгляду 

даної проблеми, ставлячи в центр особистість учня, а основним змістом 

навчання робить його особистісний розвиток. Мірою цього розвитку стає не 

тільки якість роботи вчителя, але й усієї системи освіти. Так, наприклад, 

розглядаючи проблему творчості в галузі освіти, В. Розанов констатував: 

«Там, де індивідуальність подавляється, не культивується, там освіта не 

відбувається. Тільки конкретна людина, а не «людина взагалі», особистість 

може бути винахідливою в думках, своїх почуттях й устремліннях (Розанов, 

1990, с. 92).  

За визначенням відомого білоруського вченого В. Наумчика, 

основними складовими творчої людини є: 

1) творча спрямованість (потреба у творчому самовираженні, установка 

на індивідуально й суспільно значимі результати тощо); 
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2) творчий потенціал (здібності до певного виду діяльності, наявність 

інтелектуальних і практичних знань, умінь, навичок і здатність застосовувати 

їх на практиці, наявність логічного мислення та інтуіції тощо); 

3) індивідуально-психічна своєрідність (вольові якості, здатність до 

саморегуляції, усвідомлення себе як творця матеріальних і духовних 

цінностей, емоційні характеристики тощо).  

Тому, на думку вченого, творча особистість – це особистість, яка має 

високий рівень необхідних знань і має бажання чогось нового й 

оригінального. Для творчої особистості творча діяльність є життєво 

необхідною, що проявляється в різних ситуаціях. Визначальними умовами й 

основними факторами художньо-творчого розвитку людини є мистецтво й 

мистецька освіта, метою якої є проголошений загальнолюдський культурний 

і творчий розвиток особистості, формування здатності до власної художньої 

діяльності, що розкриває її унікальну творчу особистість (Наумчик, 1998, с. 

84-90). 

Отже, творча особистість у психологічному аспекті – це особистість у 

своїй оригінальності, суб’єкт дії, яка має власний почерк її реалізації, 

унікальні шляхи її реалізації, свій унікальний арсенал засобів, методів і 

прийомів, власну технологію, яка найкраще підходить їй індивідуально-

психологічним характеристикам, особливостям інших суб’єктів педагогічної 

діяльності й умовам їх реалізації. 

Привертає увагу також сформульована вченим характеристика 

творчого вчителя. На його погляд, педагогові необхідно: 

- аналізувати помилки учнів, просуватись у своєму розвитку; 

- учитись у своїх вихованців; 

- уникати покарань учнів за помилки, тим самим відходячи від 

авторитарної педагогіки; 

- не створювати перепон для самостійної роботи учнів, намагатися на 

уроках експериментувати (Наумчик, 1998, с. 92). 
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У своїй роботі ми також прийняли як методологічний орієнтир ідею 

Е. Ільєнкова, згідно з якою справжня індивідуальність є особистістю, а тому 

проявляється не певним чином, а вмінням робити те, що може кожен, але 

найкраще від усіх, встановлюючи новий стандарт роботи. Вона завжди 

народжується на передовій розвитку загальнолюдської культури (Ильенков, 

1984, с. 319-358). 

Зазначимо, що в педагогічному аспекті поняття «індивідуальність» 

найтісніше пов’язане з поняттям суб’єктності, творчості, а також найвищим 

рівнем розвитку особистості, коли вона стає вільним творцем, тобто, як 

стверджує академік І. Зязюн, артистом у своїй діяльності, виконуючи її на 

рівні майстерності, який з упевненістю можна назвати мистецтвом (Зязюн, 

2006). У цьому контексті термін «індивідуальність» вживається для опису 

найвищого рівня розвитку особистості в сенсі становлення її як яскравої 

особистості. Тому індивідуальність у педагогічному значенні – це «людина 

вищого рангу, яка є унікальною та неповторною, складною та 

багатовимірною», особистість, яка характеризується соціально значущими 

відмінностями від інших людей (Психологический словарь, 1990, с. 136).  

Відповідно до цих положень О. Гребенюк визначає педагогіку 

індивідуальності як міжпредметну галузь педагогічних наук, яка охоплює 

проблеми психології (закономірності та механізми розвитку 

індивідуальності) та педагогіки (управління розвитком індивідуальності, 

засобами й умовами її формування) та забезпечує ефективне застосування 

теоретичних засад психології у професійній педагогічній практиці розвитку й 

саморозвитку особистісно-психологічних, соціально-психологічних, творчих 

і професійних характеристик особистості (Гребенюк, 1995, с. 9-11). 

Ми також приєднуємося до думки О. Отич, яка трактує творчу 

індивідуальність як унікальне та неповторне поєднання творчих рис та 

якостей особистості, що забезпечує її автономність, суб’єктивність і відносну 

стабільність як «унікального особистого» в усіх зовнішніх змінах і 

трансформаціях та проявляється у власному, оригінальному стилі стосунків 
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із навколишнім середовищем, творчої та професійної діяльності на основі 

самореалізації, нестримного прагнення до творчого розвитку, новизни (Отич, 

2006, с. 124-140). 

Розглядаючи сутність індивідуальності в аспекті педагогіки творчості, 

С. Сисоєва зазначає, що кожна людина – це неповторна індивідуальність, і 

тому вона характеризується своїм унікальним набором творчих якостей, 

рівнем їх розвиненості, який і буде розкривати рівень творчих здобутків і 

можливостей конкретної людини.  

У зв’язку з цим дослідниця виділяє такі завдання педагога:  

1) знаходити унікальне в кожному зі своїх учнів чи студентів; 

2) ілюструвати йому його сильні та слабкі сторони; 

3) активізувати механізм саморозвитку його індивідуальності; 

4) допомогати й підтримувати у його прагненні до власної 

індивідуальності, що дає свободу та стимулює творчість. 

Разом із тим, учена справедливо зазначає: для того, аби виконати 

означені завдання, педагог сам повинен бути яскравою індивідуальністю 

(Сисоєва, 2006). 

Отже, матеріали психолого-педагогічної літератури свідчать про те, 

що творчий стиль діяльності проявляється на рівні суб’єкта творчості як 

багатомірна система, що складається з мотиваційного, інтелектуального, 

емоційно-вольового компонентів, утворюючи стильові риси творчої 

діяльності. Змістовий аналіз цих підструктур дозволив виділити сукупність 

таких елементів: здатність до «бачення проблеми», інверсійність мислення, 

легкість генерації ідей тощо. На їх основі можливо вирішувати різні 

педагогічні проблеми, в яких кожна якість буде проявлятись у взаємозв’язку 

з іншими. 

Підводячи підсумки стислого філософського та психолого-

педагогічного аналізу світових підходів до розвитку творчої індивідуальності 

особистості, впливу мистецтва на формування цієї якості, можна зазначити, 

що залежно від історичної епохи та пануючої в ній філософської та 
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освітницької парадигми розуміння впливу мистецтва на формування 

особистості радикально змінювалося: від забезпечення єдності фізичної та 

духовної краси людини в античну епоху, її гармонії з Божественим духом у 

часи Середньовіччя, возвеличення людини до Бога в період Ренесансу, 

злагодженості механізмів тіла й душі в добу Просвітництва – до всебічного й 

гармонійного розвитку всіх сутнісних сил особистості у ХХІ столітті. 

Особливості формування творчої індивідуальності вчителя музики у процесі 

фортепіанного навчання вважаємо за необхідне розглянути в наступному 

підрозділі.  

 

1.2. Розвиток творчої індивідуальності вчителя музики в умовах 

фортепіанного навчання 

 

У попередньому підрозділі ми відзначали, що збільшення уваги до 

культурного та творчого потенціалу освіти призвело до зміни 

соціокультурного статусу мистецтва як процесу й результату творчості, 

найбільш позначеного впливом індивідуальності та здатності впливати на 

розвиток останньої найбільшою мірою. Це призвело до розуміння мистецтва 

як чинника, що забезпечує творчу та індивідуальну спрямованість 

професійного навчання в системі музично-педагогічної освіти та перетворює 

її на важливу складову змісту, що, на думку В. Іванова, дає людині 

«унікальну можливість отримати досвід чужих переживань та обумовлює 

таке загальне самовизначення кожної людини, чого б вона не досягла, 

використовуючи лише засоби й інструменти логічного пізнання» (Иванов, 

1977, с. 23-28). 

Сучасними вченими доведено, що творчість як родова сутність людини 

завжди залишається проявом і вираженням індивідуальності людини. Вони 

також підкреслюють, що розвиток творчої індивідуальності є ключовим 

елементом педагогічного процесу й вимагає перегляду, переоцінки всіх 

елементів освітньої системи. Такий підхід радикально змінює саму сутність і 
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характер розгляду даної проблеми, ставлячи в центр особистість учня, а 

основним змістом навчання – його особистісний розвиток. Міра цього 

розвитку визначається якістю роботи педагога та всієї системи освіти.  

Разом із тим учені-педагоги, досліджуючи питання творчості, 

поділяються на песимістів і оптимістів. Перші із сумнівом говорять про 

творчий потенціал учнів, які вчаться посереднє. У той самий час інші 

стверджують, що кожна дитина має задатки неординарності й потребує їх 

розвитку. Численні дослідження проблеми творчості людини 

(Г. Альтшуллер, Л. Виготський, В. Кан-Калик, В. Наумчик, В. Пархоменко, 

В. Рибалка, Г. Сельє, С. Сисоєва, Б. Теплов, П. Якобсон) показують, що 

відповідні задатки закладені в кожній людині, а для їх реалізації необхідне 

уважне вивчення й розвиток її індивідуальних особливостей. 

У межах даного дослідження слушною, на наш погляд, є думка 

А. Маслоу, який пов’язував здатність до «первинної творчості» з естетичною 

організацією особистості, її допитливістю й спонтанністю. Певною мірою 

вона розкриває зв’язок між художнім, естетичним і творчим розвитком 

особистості. 

Доцільно також підкреслити, що «творчість завжди є проявом, 

вираженням індивідуальності». Зокрема С. Торхова зазначає: «Думка, згідно 

з якою творча діяльність притаманна лише обраним, є недоречною, а той 

факт що не всі учні працюють творчо, пояснюється не внутрішніми 

психологічними причинами, а вихованими й вкоріненими звичками 

наслідувати чужі вказівки» (Торхова, 2005, с. 25). Таким чином, у контексті 

гуманістичної спрямованості освіти (як у цілому, так і музично-педагогічної) 

творча індивідуальність учнів має розглядатися як правило, а її відсутність – 

як виключення.  

Зазначимо, що проблема розвитку творчої індивідуальності довгий час 

була предметом розгляду в галузі мистецтвознавства й естетики, а в 

педагогіку мистецтва вона ввійшла лише у середині ХХ століття. Її 

дослідженню присвячені праці таких відомих учених, як В. Андрущенко, 
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В. Андреєв, А. Асмолов, І. Бех, Бян Мен, Гуань Цзянь Хуа, І. Зязюн, 

М. Каган, В. Моляко, О. Отич, Г. Падалка, Л. Рапацька, В. Роменець, 

В. Рибалка, С. Сисоєва, Сяо Мей, О. Рудницька, О. Щолокова та ін.  

Системне вивчення даної проблеми дозволило вченим виділити в 

індивідуальності людини складові творчого потенціалу, які постійно 

розвиваються, удосконалюються й коригуються. До них вони віднесли 

інтелектуальну, мотиваційну, емоційну, вольову, предметно-практичну й 

екзистенціальну сфери, а також сферу саморегуляції. Розглянемо їх 

докладніше.  

У контексті нашого дослідження наукова концепція О. Отич набуває 

теоретичного значення, що відображає новітні тенденції розвитку мистецької 

освіти, що випливають із взаємопроникнення інтеграційних процесів на всіх 

рівнях. На думку вченої, науково-мистецька парадигма дає основу для 

відновлення цілісності образу світу й цілісного розуміння людини як 

виняткової особистості, оскільки вона має творчий характер. Як стверджує 

О. Отич, посилення уваги до культурного та творчого потенціалу освіти стає 

причиною для зміни соціокультурного статусу мистецтва, тобто мистецтво 

розглядається як процес і результат творчості, яка найбільше позначається 

впливом індивідуальності та здатна здійснювати ефективний вплив на 

розвиток останньої. Це передбачає, що мистецтво бере на себе роль 

важливого чинника, що забезпечує творчу та індивідуально-особистісну 

спрямованість освіти, та перетворює його на важливу складову її змісту, що 

дає суб’єктам освіти унікальну можливість відчути й водночас зрозуміти та 

оцінити суспільний і педагогічний досвід та на підставі цього набути 

універсальну само визначеність, яка є неможливою для досягнення 

інтелектуальними засобами (Отич, 2006, с. 25). 

Аби здійснити такі перетворення в системі підготовки фахівців 

мистецького спрямування сучасні вчені висувають певні вимоги, до яких 

вони відносять створення необхідних умов, а саме: введення в освітній 
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процес евристичних програм і рекомендацій, проведення відповідної 

науково-дослідної роботи.  

Зокрема молодий китайський учений Ці Сямбо пропонує створення 

таких педагогічних умов для формування художньо-творчого потенціалу 

бакалаврів музичного мистецтва: 1) послідовний характер процесу 

формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва 

з поступовим накопиченням студентами досвіду художньо-творчої 

діяльності; 2) упровадження у процес виконавської підготовки системи 

навчально-творчих задач; 3) опора системи навчально-творчих задач на 

міждисциплінарну інтеграцію, збагачення досвіду художньо-творчої 

діяльності студентів; інтенція процесу формування художньо-творчого 

потенціалу бакалаврів музичного мистецтва в режим саморозвитку. За 

висновком дослідника, впровадження таких педагогічних умов надає 

спрямованість художньо-творчому розвитку студентів, а ефективність даного 

процесу  залежить від реалізації визначених педагогічних умов (Ці Сямбо, 

2015, с. 141-142). 

Натомість аналіз теорії та практики музично-педагогічної діяльності 

дає можливість стверджувати, що від того, наскільки яскравим буде її прояв 

у цій сфері, залежать ефективність педагогічного впливу на формування 

творчої індивідуальності кожного учня. 

У такому значенні творча індивідуальність майбутніх учителів музики 

має яскраво виражену естетичну й моральну спрямованість, що виявляється в 

освітньому процесі. З давньогрецької aisthetikos перекладається як 

«сприймаючи, переживаю», а відтак, основою для розвитку творчої 

особистості вчителя музики стає вплив на його почуття, а через них, 

відповідно, – на всі інші сторони його особистості, у тому числі й 

інтелектуальну, вольову та мотиваційну. Це підтверджується сучасною 

освітньою практикою, яка пропонує переконливі приклади того, що опора 

лише на когнітивні фактори не дає бажаного педагогічного ефекту. Тільки в 

єдності пізнавального, емоційного й естетично-етичного компонентів можна 
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гармонійно сформувати вчителя-музиканта, який може відповідно впливати 

на своїх учнів. 

Така взаємодія мистецького характеру вимагає від педагога 

артистичності, харизматичності, динамізму та відчуття аудиторії, що 

зумовлює підвищення вимог до психологічних аспектів педагогічної дії. 

Адже специфіка цих чинників полягає в їх взаємозв’язку з почуттями, 

емоціями й переживаннями, які здійснюють суттєвий вплив на результати 

означеної дії. 

На визначенням академіка І. Зязюна, емоції – це «безпомилкові 

показники», які вказують на істинне ставлення людини до всього, що 

відбувається, адже вони відіграють не лише мотиваційну, але й когнітивно-

оцінювальну роль, а також активізують та організовують сприйняття, 

мислення та дії, визначають пізнавальну активність. Тому, на думку вченого, 

засобами вираження творчої індивідуальності вчителя мають стати ті, які 

слугують для артикуляції його емоційного стану. Такими вважаються 

експресивні засоби. До того ж, вони є комунікативними за своєю природною 

сутністю, адже виступають способом вираження власної індивідуальності 

іншій людині. Учений пояснює це тим, що «всі засоби людського 

спілкування культурно обумовлені й набувають життєвої реальності в 

різноманітті переживань і досвідів кожної людини, що зазвичай досягається у 

процесі навчання й виховання» (Зязюн, 2006, с. 23). Ми також погоджуємося 

з думкою І. Зязюна про те, що усвідомлення індивідом власної 

індивідуальності включає її прояв у власні емоційні реакції та стани, завдяки 

яким пізнавальне перетворюється на емоційний зміст. Тому, коли ми 

говоримо про індивідуальність, ми зосереджуємося насамперед на 

емоційному аспекті людського життя (там само). 

З урахуванням цієї позиції завдання педагога як організатора 

педагогічної взаємодії полягає в «зараженні» своїх студентів власними 

емоціями, інтересом до творів мистецтва та творчості митців, у формуванні в 

них бажання долучитися до педагогічної діяльності. Саме цими завданнями, 



57 
 

на нашу думку, наповнюються професійні вимоги до педагога-музиканта як 

творчої особистості. При цьому механізмом розвитку творчої 

індивідуальності в майбутнього вчителя мистецьких дисциплін є ієрархічна 

система установок на перенесення досвіду музично-виконавської діяльності у 

сферу професійно-педагогічних відносин.  

Сучасна парадигма музично-педагогічної освіти відображує 

фундаментальні зміни у поглядах на роль навчання в суспільстві, на активно-

творчу позицію людей у створені майбутнього. Її основні положення 

відбилась у дослідженнях С. Горбенко, Н. Гуральник, А. Козир, О. Отич, 

Г. Падалки, О. Ростовського, О. Рудницької, О. Щолокової та полягають у 

такому: 

- глобалізація освітнього процесу – відповідність музичної освіти 

вимогам суспільства, розширення взаємовпливу різних культур; 

- гуманізація освіти – спрямованість змісту освіти на розвиток 

індивідуальності та творчих можливостей кожного студента; 

- варіативність і альтернативність музичної освіти – можливість вибору 

відповідних спеціалізацій із діалектичною єдністю варіативності й 

інваріативності як вимоги збереження необхідних знань та оновлення 

їх змісту; 

- неперервність освіти – вільний доступ до підвищення рівня освіти, 

необхідність отримувати знання протягом усього життя; 

- наступність навчання – єдність змісту й форм фахової підготовки. 

До цього можна додати, що традиційно навчання майбутнього педагога 

музичного мистецтва передбачає досить широку спрямованість (вивчення 

теорії та історії музичного мистецтва, навчання гри на різних музичних 

інструментах, диригування, вокал) і спирається на інформаційну функцію 

мистецтва. Разом із тим цікавою є точка зору Г. Нейгауза, який вважав, що 

музичне навчання – це форма спілкування та зближення людей на основі 

загальної відданості мистецтву (Нейгауз, 1988, с. 206). Опора на ці функції 
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(інформаційну та комунікативну) дозволяє актуалізувати в навчанні принцип 

діалогічності.  

Науковцями в галузі музичної педагогіки та психології доведено, що 

музичне навчання необхідно розглядати як культурно-освітній простір, у 

який людина занурюється та в якому може розвивати й застосовувати власні 

здібності. Методологічні дослідження в цьому плані дозволяють зробити 

висновок, що музична освіта залежить не тільки і не стільки від кількості 

отриманих знань, скільки від рівня індивідуальної культури студента, його 

здатності орієнтуватись у нестандартних ситуаціях. Тобто музична 

освіченість у сучасному розумінні передбачає гнучкий і проєктивно-

орієнтований інтелект, здатність особистості до позитивної комунікації, 

установку на соціальну відповідальність.  

Для нашого дослідження певний інтерес представляє позиція 

В. Андреєва, згідно з якою для успішної життєдіяльності будь-якого фахівця 

в сучасних умовах важлива не тільки його професійна грамотність, але й 

конкурентоздатність. Учений вважає принцип конкурентоздатності 

парадигмальним принципом вищої освіти ХХІ століття. Він вимагає 

перегляду змісту, форм, методів і цінностей в освітній системі в цілому. 

Ознаками конкурентноздатності людини, які стають показниками його 

творчої індивідуальності, є незалежність поведінки й суджень, уміння 

відмовлятися від своїх попередніх думок, сприймання нових ідей, здатність 

знаходити й формулювати проблему, сміливість і критичність поглядів, 

наполегливість і вміння забезпечити регулярність своєї розумової праці. На 

наш погляд, виділені ознаки повною мірою стосуються й учителів 

мистецьких дисциплін, а досягнення їх високої конкурентоздатності можливе 

за умов інноваційної підготовки студентів в освітньому процесі (Андреев, 

2012, с. 24-32). 

Разом із тим, згідно із сучасними вимогами до професійного музично-

педагогічного навчання вченими пропонуються певні завдання щодо 

підготовки педагогів-музикантів. Вони мають набути психологічної 
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готовності й володіти майстерністю для педагогічної роботи, тобто не тільки 

мати навички у виконавській діяльності, але й знання в галузі 

методологічних і психолого-педагогічних основ музичного мистецтва. 

Підтвердженням важливості сказаного є думка Є. Полякової стосовно того, 

що музичне навчання – це взаємодія індивідуальності й музики з метою 

вдосконалення індивідуальності, а музично-педагогічне навчання – це 

взаємодія індивідуальності педагога з музикою та індивідуальністю учня з 

метою його розвитку.   

Відповідно, дослідниця визначає музично-педагогічну освіту як 

планомірний і цілеспрямований процес засвоєння знань, умінь і навичок. Він 

забезпечує здійснення професійно-компетентнісної музично-педагогічної 

діяльності, яка регулюється відносинами індивідуальності з музикою на 

основі самореалізації (Полякова, 2005, с. 32). Отже, творча індивідуальність 

як динамічна й саморозвивальна система може складатися з таких 

компонентів: цілісність і системність (Б. Ананьєв, Є. Барахсанова, 

В. Герасимов), позитивна «Я-концепція», багатство внутрішнього світу, 

відносна стійкість, самоствердженість, ситуативність. 

До властивостей творчої індивідуальності можна віднести активність, 

самостійність, винахідливість оригінальність, динамічність, унікальність, 

стремління до новизни, результативність, ціннісну мотивацію та 

спрямованість. З останніми тісно пов’язані такі функції творчої 

індивідуальності, як нестандартне реагування; зв’язуюча й розвиваюча 

функції, а також результативно-продуктивна функція та функція релаксації.   

Механізмом розвитку творчої індивідуальності є впровадження 

індивідуального стилю, удосконалення якого проходить у процесі соціально-

культурної діяльності. До факторів, що впливають на стимулювання або 

гальмування проявів творчої індивідуальності, можна віднести такі: 

- гносеологічний, який впливає на інтелектуальну та предметно-

практичну сфери; 
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- соціальний, який впливає на етичну, екзистенційну й мотиваційну 

сфери; 

- психологічний фактор впливає на емоційну сферу; 

- організаційний – впливає на сферу саморегуляції та вольову сферу. 

Відомий дослідник методології музично-педагогічної освіти 

Е. Абдуллін бачить глибинний смисл професійно-світоглядної діяльності 

педагога-музиканта в побудові ним власної духовно-особистісної концепції 

(моделі) взаємодії з музично-педагогічною дійсністю (як нерозривної 

частини всього соціокультурного життя), з усвідомленням і вдосконаленням 

свого «Я», своєї професійної індивідуально-особистісної культури, яка 

вбирає (у якості особливого «продукту» цієї діяльності) систему вищих 

людських цінностей» (Методологическая культура педагога-музыканта, 2002, 

с. 42-45).  

Безумовно, успішна професійна діяльність педагога-музиканта завжди 

спирається на розвинений індивідуально-творчий потенціал. Ціннісний 

аспект такої діяльності засновується на системі прийомів самовдосконалення, 

вільному виборі відповідних рішень, які забезпечують самореалізацію у 

професійній діяльності.  

У цьому контексті вважаємо цікавими висновки В. Ражнікова, які він 

класифікує за трьома основними принципами нової педагогічної парадигми 

музичного навчання, а саме: 

а) індивідуалізація навчання не повинна центрувати ні навчальний 

предмет (музика), ні музичний твір, ні музичну культуру, ні тим більше 

гоноровість педагога як мету музично-педагогічного процесу. Тільки 

становлення й розвиток учня забезпечує аксіологічний аспект музичного 

навчання й виховання;  

б) індивідуальність учня може бути розвиненою та ставати яскравішою 

за наявності постійного вдосконалення індивідуальності педагога;  

в) змістом освіти у сфері музичного мистецтва є не засвоєння 

інформацій знакових сторін музичних творів, а виховання індивідуального 



61 
 

способу ставлення як до творів мистецтва, так і до себе, інших людей і світу 

в цілому (Ражников, 1988, с. 35-40).  

При цьому важливого значення набуває позиція студента по 

відношенню до музичного твору, яка  передбачає своєрідну ідентифікацію з 

музикою. Вона допомагає не просто актуалізувати зміст твору, але й сприяє 

створенню власного емоційно-естетичного світогляду. Такий світогляд стає 

можливим за умов подолання ставлення до музики як до навчального 

предмету.  

Підкреслимо, що означені принципи музичної освіти доповнюють і 

конкретизують основні положення особистісно-орієнтованого навчання з 

урахуванням специфіки музично-педагогічного процесу. Адже практикою 

музичної освіти доведено, що виконавець, осмислюючи музичний твір, 

неодмінно змінює й самого себе, стає «співавтором» власного духовного 

світу, морально-естетичного самовідчуття. Виголошуючи подібні думки на 

прикладі професійної підготовки майбутніх учителів музики, О. Щолокова 

стверджує, що «становлення творчої індивідуальності у взаємодії з 

культурно-естетичною спадщиною стає не лише процесом постійного 

відтворення й відродження смислу художнього твору, але й постійного 

творення самої особистості, збагачення її духовного світу» (Щолокова, 2014, 

с. 22-25).   

Разом із тим аналіз української та китайської систем музично-

педагогічної освіти показує, що досить часто якість підготовки студентів 

залишається незадовільною через порушення неперервності навчання, не 

чіткою системою орієнтації абітурієнтів на майбутню професійну діяльність. 

Це проявляється як у недостатньому оволодінні практичними навичками 

музичного інструменту, так і фрагментарними теоретичними знаннями в 

галузі музичного мистецтва. Відповідно, науковці на початковому етапі 

навчання студентів розглядають два напрями розв’язання означеної 

проблеми. 
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За першим напрямом важливого значення набуває діагностика 

можливостей майбутнього фахівця щодо здійснення музичної діяльності й 

адаптації його в соціумі. Це дозволяє виводити фахову орієнтацію на рівень 

професійного відбору під час вступу до закладу вищої освіти.  

За другим напрямом, особливого значення набувають індивідуальні 

якості студента, зокрема такі як самоорганізація, готовність удосконалювати 

свої знання й уміння, бажання досягти успіху у власній професійній 

діяльності. Обидва ці напрями, доповнюючи один одного, сприяють 

формуванню творчої індивідуальності студента як майбутнього фахівця в 

галузі музичної освіти. На стимулювання або гальмування цієї якості 

впливають такі фактори: характер сприймання соціокультурних норм, вибір 

власної позиції та ступінь розвитку вольової сфери (Торхова, 2005, с. 71). 

Як зазначалося вище, музично-педагогічна освіта може стати джерелом 

розвитку творчої індивідуальності студентів. Але це стає можливим за 

певних умов формування музичного мислення, а саме: вміння мислити за 

допомогою звуків (В. Медушевський), розвитку інтелектуальної сфери на 

засадах міжпредметних зв’язків, формування мотивації учіння для 

досягнення успіху.   

Уже у висловлюваннях Б. Яворського ми знаходимо твердження 

стосовно вдосконалення музичного мислення як головної мети музичної 

освіти (Яворский, 1961, c. 124-126). Разом із тим В. Яконюк говорить про 

умовність таких понять, як наукове мислення, імагінативне (художньо-

образне мислення), «музичне мислення». На підтвердження цієї позиції 

висловимо думку В. Медушевського, який стверджує: «Мислення єдине й 

нероздільне, як і його особистість, яка народжується. Воно може проявлятись 

у мові фарб і ліній, у тканині слів, у русі музичних звуків та інтонацій, у 

потоці зорових образів, але не зводиться до свого матеріалу» (Медушевский, 

1976, с. 44). 

Натомість М. Арановський вважає, що музичне мислення є особливим 

видом творчого мислення й потребує відповідних здібностей. На думку 
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дослідника, музичне мислення проявляє себе у двох видах діяльності – 

продуктивній і перцептивній, загальною основою для яких стає «мовний 

прошарок» (Арановский, 1974, с. 92). Семантичний ряд музичного мислення 

утворює підґрунтя, яке, з одного боку, озброює композитора принципами 

поєднання елементів і структурування тексту, що склались історично, а з 

іншого – дозволяє сприймати створене слухачами, підготовленими для 

інтерпретації матеріалу. 

Схожої думки дотримується й В. Петрушин, який стверджує, що 

мислення в галузі мистецтва можна вважати системоутворювальним 

фактором музичної освіти, оскільки проблема її інтелектуалізації гостро 

стоїть як у теоретичному, так і практичному планах (Петрушин, 1994). При 

цьому розвиток інтелектуальної сфери відбувається значно інтенсивніше за 

умови узгодження предметно оформлених зв’язків мистецького й 

загальноосвітнього напрямів на всіх рівнях навчання.  

Треба зазначити, що видатні музиканти в педагогічній діяльності 

завжди приділяли значну увагу вдосконаленню інтелектуальної сфери своїх 

учнів. У цьому плані загальновідомими є висловлювання А. Рубінштейна, 

А. Єсипової, Г. Нейгауза, С. Савшинського, Б. Яворського щодо 

вдосконалення музичного мислення як головної мети музичної освіти. Так, у 

музичних дослідженнях цих педагогів ми зустрічаємо низку висловлювань 

щодо цінності виконавської інтерпретації, оскільки в нотному тексті 

закладені тільки контури музичного твору. Відомим є висловлювання 

Я. Мільштейна: «Піаніст повинен знайти для виконуваної ним музики 

«мову», зрозумілу людям його часу. Він має бути по-новому виразним. У 

цьому й полягає його авторство, або точніше, співавторство з тим 

композитором, якого він грає» (Мильштейн, 1983, с. 34-36). Таким чином, 

досвід виконавської інтерпретації, набутий студентом у процесі фахової 

підготовки та стимулюючий розвиток його індивідуально-творчого 

потенціалу, буде корисним йому не тільки під час навчання, але й у 

майбутній професійній діяльності.  
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Відтак, спираючись на представлені вище положення, можна виділити 

такі характеристики творчої індивідуальності вчителя музичного мистецтва: 

- творча спрямованість (потреба у творчому самовираженні, 

установка на індивідуальні й суспільно значимі результати); 

- творчі здібності (здатність до певного виду мистецької діяльності, 

наявність відповідних інтелектуальних і практичних знань, умінь і 

навичок); 

- індивідуально-психологічна своєрідність (вольові якості, здатність 

до самоактуалізації, усвідомлення себе як творця матеріальних і 

духовних цінностей, емоційні характеристики тощо). 

Відповідно, творчу індивідуальність учителя музики можна 

представити як потребу у творчому самовираженні, здатність до певного 

виду музичної діяльності, наявність інтелектуальних і практичних знань, 

умінь і навичок; індивідуально-психологічну своєрідність, що включає 

вольові якості й емоційні характеристики, установка на індивідуальний і 

суспільно значимий результат. 

Підсумовуючи, можемо констатувати, що формування творчої 

індивідуальності студентів в умовах музично-педагогічної освіти має 

відбуватись у взаємодії особистісної та професійної культури. При цьому 

фахова підготовка як система розвитку творчої індивідуальності майбутнього 

вчителя музики надає йому можливості для вдосконалення творчого 

самовираження, в основу якого покладено реалізацію принципів поєднання 

форми та змісту, естетизації фахової підготовки, чуттєвої виразності, 

особистісної естетичної значущості й активності у процесі естетичного 

переживання, особистісно-орієнтованого навчання. Теоретичні аспекти цієї 

проблеми розглянемо в наступному розділі.     
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Висновки до першого розділу 

 

У розділі визначено сутність ключового поняття «творча 

індивідуальність учителя музики» та обґрунтовано перспективність 

формування означеного феномена в умовах фортепіанного навчання в 

закладі вищої освіти. 

На основі філософського та історико-педагогічного аналізу творчої 

індивідуальності майбутнього вчителя музики встановлено, що досліджувана 

проблема постійно була в колі інтересів науковців різних часів. Уперше до 

досліджуваного поняття звернулися мислителі епохи Античності, які 

пов’язували індивідуальне вдосконалення людини із соціальними умовами. 

Мислителі намагалися зрозуміти, як впливає на людину світ мистецтва. На 

підставі такого світосприймання склався певний тип творчо мислячої людини, 

який став провідним для наступних поколінь.  

З’ясовано, що аксіологічна орієнтація філософських поглядів 

античності підготувала підґрунтя для розквіту середньовічної філософської 

думки, яка, збагатившись ідеями християнства, проголосила людину 

космологічним і аксіологічним центром усесвіту. Злет нової, гуманістичної 

за своїм характером, культури, яку прийнято називати Відродженням, 

призвів до розуміння антропоцентричної системи світобудови, в якій «мірою 

усіх речей» проголошувалася людина. В ній філософи бачили найвищу 

цінність і мету буття. Стимулюючи евристичну спрямованість життєвого 

шляху, вони підкреслювали  своєрідність та універсальність індивідуальності 

людини, її право на розвиток і збагачення творчих потенцій. Аргументовано, 

що найвищим взірцем епохи став ідеал homo universale, цілісної, гармонійно 

розвиненої особистості, яка своєю діяльністю не просто задовольняє власні 

інтереси, а творить світ, красу, саму себе. Такі гуманістичні ідеали в епоху 

Відродження знайшли відображення в архітектурних спорудах Флоренції, 

Риму та Венеції, в образах, створених пензлем і різцем Й. Босха, 

С. Боттічеллі, Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело, А. Дюрера, у 
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шекспірівських характерах, ліриці Ф. Петрарки, філософських утопіях 

Ф. Рабле, Т. Мора, Т. Кампанели та Е. Роттердамського, були співзвучними 

музиці Ж. Дюпре, Дж. Палестрини та О. Лассо. Доведено, що новий 

світогляд знайшов також відображення в діяльності відомих на той час 

педагогів, які надавали важливого значення не тільки моральному, але й 

естетичному вихованню учнів.  

У результаті узагальнення наукових джерел констатовано, що 

прогресивні ідеї доби Відродження продовжували свій поступальний рух у 

наступні часи й особливо поширились у ХХ столітті. Усвідомлюючи 

людинотворче значення мистецтва, видатні педагоги, музиканти та 

композитори (М. Дрездер, Е. Жак-Далькроз, Д. Кабалевський, З. Кодаї, 

М. Монтессорі, К. Орф, С. Френе та ін.) розглядали знання в галузі мистецтва 

й розвинені художньо-творчі вміння як можливість людини проявити свої 

настрої та почуття. В український педагогіці радянського періоду ідеї 

використання мистецтва для формування індивідуальності особистості 

розвивалися такими педагогами, як В. Верховинець, М. Леонтович, 

А. Макаренко, В. Сухомлинський, Б. Яворський та ін., які, прагнучи 

побудувати «школу праці, свободи й радості», вбачали одну з найголовніших 

умов її створення в забезпеченні єдності естетичного виховання з творчим 

розвитком особистості.  

Встановлено, що проблема творчої індивідуальності людини стала 

предметом дослідження сучасних українських психологів і педагогів. При 

цьому творча особистість розглядається не тільки у вузькому, але й у широкому 

значенні. Означене стало можливим тому, що в результаті експериментальних 

досліджень серед різних здібностей особистості була виділена особлива – 

вміння народжувати незвичайні ідеї, відхилятись у мисленні від традиційних 

схем, швидко вирішувати проблемні ситуації. Констатовано, що така здатність 

отримала назву креативність, яка може проявлятись у мисленні, почуттях, 

спілкуванні, окремих видах діяльності, характеризувати особистість у цілому 

або її конкретні сторони, продукти діяльності, процес їх створення. Значний 
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вплив на становлення сучасних поглядів щодо проблеми творчої 

індивідуальності мали наукові праці відомих українських і китайських учених, 

присвячені аналізові індивідуальної своєрідності творчої діяльності (І. Бех, Бян 

Мен, Н. Вишнякова, Гуань Цзянь Хуа, І. Зязюн, М. Кашуба, О. Отич, 

В. Рибалка, В. Роменець, В. Семиченко, С. Сисоєва, Сяо Мей та ін.). У галузі 

педагогіки мистецтва її розглядають такі відомі вчені, як Н. Гуральник, 

А. Козир, О. Отич, Г. Падалка, Л. Рапацька, О. Ростовський, О. Рудницька, 

О. Щолокова та ін.  

Визначено, що вивчення вченими даної проблеми дозволило виділити в 

індивідуальності людини складові творчого потенціалу, які постійно 

розвиваються, удосконалюються й коригуються. До них віднесено 

інтелектуальну, мотиваційну, емоційну, вольову, предметно-практичну й 

екзистенціальну сфери та сферу саморегуляції. З означеними сферами тісно 

пов’язані такі функції творчої індивідуальності, як: нестандартне реагування, 

зв’язувальна й розвивальна, результативно-продуктивна функції та функція 

релаксації. З’ясовано, що розвиток означених якостей відбувається в процесі 

музичного навчання, при цьому музична освіченість залежить не тільки від 

кількості отриманих знань, але й від рівня індивідуальної культури студента, 

його здатності орієнтуватися в нестандартних ситуаціях. Тобто музична 

освіченість у сучасному розумінні передбачає наявність гнучкого проективно-

орієнтованого інтелекту, здатності особистості до позитивної комунікації, 

установку на соціальну відповідальність. Разом із тим вченими акцентовано 

увагу на тому, шо посилення уваги до культуротворчого та креативного 

потенціалу освіти спричиняє зміну соціокультурного статусу мистецтва як 

процесу й результату творчості, оскільки вона найбільше позначена впливом 

індивідуальності та здатна ефективно впливати на розвиток останньої.  

Обґрунтовано, що згідно із сучасними вимогами до професійного 

музично-педагогічного навчання майбутні педагоги-музиканти мають набути 

психологічну готовність і володіти майстерністю для педагогічної роботи,  
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тобто не лише мати навички у виконавській діяльності, але й знання в галузі 

методологічних і психолого-педагогічних основ музичного мистецтва.  

З’ясовано, що успішна професійна діяльність педагога-музиканта 

завжди спирається на розвинений індивідуально-творчий потенціал. 

Ціннісний аспект такої діяльності засновується на системі прийомів 

самовдосконалення, вільному виборі відповідних рішень, які забезпечують 

самореалізацію у професійній діяльності.  

Доведено, що музично-педагогічна освіта може стати джерелом розвитку 

творчої індивідуальності студентів за певних умов формування музичного 

мислення, а саме: вміння мислити за допомогою звуків (В. Медушевський), 

розвитку інтелектуальної сфери на засадах міжпредметних зв’язків, 

формування мотивації учіння для досягнення успіху. Розглядаючи окреслені 

питання, вчені зазначають, що мислення в галузі мистецтва можна вважати 

системоутворювальним фактором музичної освіти, оскільки проблема її 

інтелектуалізації гостро стоїть як у теоретичному, так і практичному планах. 

При цьому розвиток інтелектуальної сфери відбувається значно інтенсивніше за 

умов погодження предметно узгоджених зв’язків мистецького й 

загальноосвітнього напрямів на всіх рівнях навчання.  

Аналіз науково-теоретичних джерел та практичного досвіду дозволив 

виокремити такі характеристики творчої індивідуальності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва: творча спрямованість (потреба у творчому 

самовираженні, установка на індивідуальні й суспільно значимі результати); 

творчі здібності (здатність до певного виду мистецької діяльності, наявність 

відповідних інтелектуальних і практичних знань, умінь і навичок); 

індивідуально-психологічна своєрідність (вольові якості, здатність до 

самоактуалізації, усвідомлення себе як творця матеріальних і духовних 

цінностей, емоційні характеристики тощо). Відповідно, творча індивідуальність 

учителя музики визначається потребою у творчому самовираженні, здатністю до 

певного виду музичної діяльності, наявністю інтелектуальних і практичних 

знань, умінь і навичок, а також у визначенні досліджуваного феномена 



69 
 

індивідуально-психологічною своєрідністю, які включають вольові якості та 

емоційні характеристики, установку на індивідуальний і суспільно значимий 

результат. 

Таким чином, у розділі на основі аналізу наукових джерел із філософії 

та психології окреслено існуючі різноаспектні визначення та трактування 

понять «творчість» і «творча індивідуальність вчителя музики»; виділено 

провідні характеристики творчої індивідуальності вчителя музики.  
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РОЗДІЛ ІІ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ 

ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ 

ФОРТЕПІАННОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Другий розділ присвячений висвітленню теоретичних аспектів 

методики формування творчої індивідуальності майбутніх педагогів-

музикантів у процесі фортепіанного навчання в закладі вищої освіти. 

Визначено принципи й педагогічні умови формування зазначеного феномену 

з точки зору екзистенційного, гуманно-естетичного, культурологічного та 

компетентнісного підходів, а також розкрито зміст структурних компонентів 

творчої індивідуальності, педагогічні умови, методи й етапи проведення 

дослідно-експериментальної роботи. 

 

2.1. Наукові підходи та принципи формування творчої 

індивідуальності вчителя музики 

 

У сучасних українських і зарубіжних наукових джерелах спостерігаємо 

наявність роздумів і тверджень про онтологічні основи розвитку творчої 

особистості. Аналіз філософських і психолого-педагогічних досліджень 

уможливив систематизацію означених основ. Так, можемо викоремити такі 

напрями розгляду досліджуваного феномену: філософські засади 

(В. Андрущенко, І. Зязюн, М. Каган, В. Кремень, В. Лутай та ін.); естетика й 

художня творчість (Ю. Борев, В. Кудін, Л. Левчук та ін.); психологія 

творчості й розвиток творчої особистості (Н. Вишнякова, О. Кульчицька, 

В. Моляко, Я. Пономарьов, В. Рибалка, В. Романець, Б. Теплов та ін.); 

педагогіка творчості (Н. Гузій, М. Нікандров, М. Поташник, С. Сисоєва); 

педагогічні аспекти розвитку індивідуальної особистості через мистецтво 

(Л. Масоль, О. Мелік-Пашаєв, Н. Міропольська, О. Михайличенко, 



76 
 

О. Олексюк, В. Орлов, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, 

Г. Шевченко, В. Шульгін, О. Щолоков та ін.).  

Аналіз наукових праць зазначених та інших учених дозволяє 

констатувати, що не зважаючи на ґрунтовне дослідження означених проблем 

їх розробка відбувається поза контекстом творчої індивідуальності педагога-

музиканта, виявлення його особистісного та професійного становлення.  

Разом із тим ця проблема останнім часом набула особливої 

актуальності для музично-педагогічної практики, оскільки емпіричне 

дослідження різних проявів творчої індивідуальності вчителя мистецьких 

дисциплін показало, що у фаховій діяльності вони найчастіше орієнтуються 

на зразок та кліше, а за основу своєї діяльності обирають авторитарні методи 

навчання, які не сприяють зацікавленості учнів у опануванні мистецтва, не 

розвивають їх художню культуру. Якщо в окремих учителів мистецьких 

дисциплін і виявляються елементи творчої індивідуальності, вони повною 

мірою не впливають на розвиток художнього мислення учнів, на формування 

їх естетичних уподобань.  

Значущість формування індивідуальної творчості педагога-музиканта 

як основи його фахової підготовки підсилюється необхідністю 

культуротворчого розвитку особистості студента, розширення його 

мистецького світогляду та ерудиції, формування естетичного ставлення до 

мистецьких явищ. Така спрямованість фахової підготовки зумовлюється 

поступовою модернізацією світової, зокрема української та китайської, 

освітньої системи. Адже суспільству потрібна така творча індивідуальність, 

діяльність якої спрямована на благо, а не на шкоду соціально-культурного 

середовища людини. Тут доцільно пригадати слова В. Тугарінова, який 

зазначав: «Індивідуальність може бути спрямована лише на себе – тоді вона 

перестає бути суспільною цінністю. Індивідуальність може бути спрямована 

на пустощі – тоді вона також втрачає свою цінність. Якщо індивідуальність 

проявляється в діяльності, шкідливої для суспільного прогресу, тоді вона 

перетворюється на зло» (Тугаринов, 1965, c. 72). Продовжуючи цю думку, 
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зазначимо, що в сучасних закладах освіти потрібно виховувати 

індивідуальність, яка вміє творити, перетворювати й удосконалювати 

навколишній світ і саму себе.   

Такі позиції дослідників дають змогу стверджувати, що творча 

індивідуальність є однією з провідних складових духовного та професійного 

становлення майбутнього вчителя, а її формування – значимим елементом 

освітнього процесу вищої школи, що ґрунтується на сучасних 

методологічних підходах.   

Необхідно зазначити, що в широкому філософському значенні 

методологію визначають як вчення про методи наукового пізнання й 

перетворення дійсності людини. Якщо теорія музичної освіти включає 

передусім систему її категорій і закономірностей, а методика музичної освіти 

– методи, способи та прийоми музичного навчання й виховання, то 

методологію музично-педагогічної освіти можна розглядати у трьох 

аспектах: як наукове обґрунтування основних теоретичних положень; як 

наукове обґрунтування певної досліджуваної проблеми музично-педагогічної 

освіти, а також як сукупність методів музично-педагогічних досліджень. Таке 

широке «методологічне поле» конкретизується в таких наукових підходах, 

які найбільше відповідають обраній темі наукового дослідження.  

Підкреслимо, що поняття «підхід» у науковій літературі застосовують 

для позначення «відправної тези», тобто він «указує на певну універсальну 

ідею, в якій узагальнено те, що досліджується» (Велитченко, 2009, с. 72). Так, 

Л. Велитченко потрактовує підхід як «апріорну думку про сутність 

досліджуваного явища, логічний суб’єкт і логічний предикат якого 

утворюють вихідну посилку в теоретико-емпіричному аналізі». Через це 

поняття вчений розкриває «важливий методологічний сенс», що стосується, 

«насамперед, проблеми приналежності суб’єкта, що досліджується, до певної 

онтологічного комплексу явищ. Такий комплекс, описаний у термінах 

конкретного теоретичного конструкта, є об’єктом вивчення з визначенням 

аналітично виокремленого предмета дослідження. Визначення підходу 
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розуміється в даному разі як виявлення системних зв’язків між поняттями, 

які належать до обраної парадигми» (Велитченко, 2009, с. 75). 

У цьому контексті цікавими є також погляди І. Зимньої, яка розглядає 

науковий підхід у педагогіці в якості світоглядної категорії. На думку 

дослідниці, він системно організовує освітній процес і складається з методів, 

форм і прийомів (Зимняя, 1997, с. 48-54).   

Таким чином, озброєний професійно-орієнтованими методологічними 

знаннями та творчим досвідом їх практичного застосування педагог-

музикант отримує необхідний орієнтир для успішного вирішення різних 

професійних питань і розв’язання проблем для вироблення індивідуально-

творчої позиції під час їх вивчення й розроблення, а ефективність 

формування його творчої індивідуальності певною мірою залежить від 

наукових положень, на основі яких розвивається кожна конкретна 

особистість.   

Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження уможливив 

характеристику творчої індивідуальності педагога-музиканта за такими 

позиціями: 

- стійке й позитивне емоційно-ціннісне ставлення до музичного 

мистецтва: 

- направленість на інноваційну діяльність, у якій має перевагу потреба в 

новизні, пошук ефективних способів просвітницької та музично-

виконавської діяльності; 

- бажання до самореалізації та здобуття значних результатів власної 

професійної діяльності; 

- усвідомлення своєї значущості та здатності зробити конкретний і 

помітний внесок у музичну педагогіку; 

- здатність отримувати натхнення від мистецьких творів і змога 

ознайомлювати своїх учнів із ними; 
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- гнучкість, асоціативна образність і метафоричне мислення, здатність до 

перекодування вербальної інформації у виконавську інтерпретацію або 

навпаки.  

Згідно цих позицій вважаємо за доцільне формувати творчу 

індивідуальність майбутнього 

- педагога-музиканта на основі екзистенційного, гуманно-естетичного, 

дискурсивно-інтерпретаційного, креативного і поліхудожнього 

- підходів, оскільки саме вони, з огляду на специфіку представленого 

феномену, впливають на динаміку його розвитку в процесі 

- фахового навчання. Розглянемо ці підходи докладніше    

Згідно із зазначеними позиціями переконані, що доцільним буде 

формування творчої індивідуальності майбутнього педагога-музиканта на 

основі гуманно-естетичного, екзистенційного, креативного, дискурсивно-

інтерпретаційного та поліхудожнього підходів. Наголосимо, що саме вони, 

ураховуючи специфіку означеного феномену, здійснюють вплив на динаміку 

його розвитку у процесі навчання. Розглянемо докладніше визначені підходи.  

В основу екзистенційного підходу покладено визнання самобутності, 

яка є центральним архетипом цілісної особистості, яка «не протиставляє, а 

поєднує та взаємодоповнює несвідому та свідому частини душі під час 

розвитку творчої індивідуальності» (Морозов, с. 49). Як філософська течія 

(Е. Гуссерль, А. Камю, С. К’єркегор, Р. Марсель, Ж. П. Сартр, М. Хайдеггер, 

К. Ясперс) екзистенціалізм (від лат. ˮexistentiaˮ – «існування») виголошує 

думку про людину існуючу, а отже таку, яка шукає певний сенс, робить 

власний вибір, визначає себе у своєму ставленні до дійсності, тобто володіє 

активною суб’єктною сутністю.  

На переконання філософів, стійка віра в можливості індивіда чинити 

опір усім можливим формам соціальної маніпуляції та насилля, надавати 

значення зовнішнім обставинам та власному існуванню у світі виступає 

головною передумовою розвитку творчої індивідуальності. 

Життєстверджуючі ідеї екзистенціалізму як продовження гуманістичних 

http://psychologis.com.ua/sren_kerkegor.htm
http://psychologis.com.ua/karl_yaspers.htm
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традицій у філософії та психології послугували опорою в обґрунтуванні 

екзистенційно-ціннісних орієнтирів освітньої діяльності, процесу 

самостійного творення особистості. 

Гуманістичні традиції в педагогіці пов’язані з іменами таких учених, як 

М. Бердяєв та М. Бубер, які стверджували, що автономна людська 

особистість – це кінцевий продукт освіти, а відтак, вважали, що її цінність 

полягає не лише в передачі учням реальних знань, але й турбувалися про те, 

яку роль конкретні знання відіграють у кожній життєвій ситуації. Згідно з 

екзистенціальною педагогікою особистість розуміється як найвища цінність 

світу. Отже, концепція означеного підходу в межах теорії та практики освіти 

особистості, насамперед, спрямована на самого вчителя як автора освітнього 

процесу, як особистості, яка має активний творчий початок та у змозі відчути 

«власну необхідність» (Бердяев, 1991, с. 9).  

У контексті екзистенціального підходу творчість набуває дедалі 

більшого значення як риса особистості, спосіб її ставленні до світу та як 

спосіб буття, а не як процес чи навіть дія. Проблема виражається так: 

найбільш типовий випадок наприкінці школи – блокування творчості й 

ідентичності учня, придушення його особистості. Шлях до утвердження 

творчості в дорослому житті, відповідно до екзистенційного підходу, – це 

шлях боротьби та подолання труднощів. Лише через їх подолання 

розвивається обдарованість. Екзистенціалісти навіть наголошують на зв’язку 

між творчістю та мужністю. А відтак, важливим є, щоб у процесі навчання 

студент зберіг свою ідентичність, а також мав змогу показати своє Я під час 

спілкування з іншими людьми. У процесі вивчення різних навчальних 

дисциплін, пов’язаних із мистецтвом, студент змушений віднаходити стійку 

«внутрішню мораль», тобто мовою екзистенціальної педагогіки, 

«проникливість у себе». 

Зростання людського фактора в цивілізаційних процесах, визнання 

естетичного принципу у формуванні особистості є передумовою 

застосування гуманно-естетичного підходу. Його впровадження також є 
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результатом необхідності протидіяти негативному впливові на молоде 

покоління, яке має широке використання невибагливих зразків 

розважального мистецтва. 

Слід зазначити, що сучасна мистецька освіта активно застосовує 

поняття «гуманізм» та «естетична розвиненість» як найважливіші. Їх 

призначення на ключові посади в теорії є цілком природним, ураховуючи 

перехід до особистісно-орієнтованої (гуманної) педагогіки, яка робить 

великий акцент на здатності особистості передбачати й контролювати свої дії 

та власне життя. Г. Балл потрактовує цю ідею у сенсі оновлення освіти з 

метою створення «... найкращих умов для розвитку розумових, фізичних і 

моральних здібностей людини, формування в неї гуманних рис особистості» 

(Балл, 2002, с. 45). Останнє вимагає інтенсивного розвитку форм і методів 

навчання й виховання, що гарантують його індивідуальний розвиток. 

Тому сутність гуманно-естетичного підходу до формування творчої 

особистості полягає в усвідомленні впливу музичної діяльності на 

особистісний розвиток студентів через заохочення їх відчути естетичні 

переживання гуманістичних цінностей життя й мистецтва. Адже основними 

завданнями вчителів музики в навчанні є: передача знань про основні жанри, 

стилі й засоби мистецтва, формування естетичних емоцій, смаків та почуттів, 

уміння висловлювати своє ставлення до мистецтва та творчості, загальні 

потреби у спілкуванні з мистецтвом, оволодіння системними мистецькими 

знаннями, а також здатність адекватно сприймати й відтворювати твори 

мистецтва. 

У такому контексті формування образних узагальнень у сприйнятті 

музичних творів у студентів, їх уяви як музичної події стало одним із 

найважливіших завдань гумано-естетичного підходу. Працюючи над 

музичними творами, студенти повинні розкрити їх специфічні риси, характер 

та красу, які зазвичай набувають емоційного значення. 

Також студенти повинні усвідомити, що переживання твору буде 

мистецьким лише за умови, якщо воно стане переживанням не просто емоцій 
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у процесі сприймання мистецтва, переживанням виразного значення 

художніх образів. У зв’язку з цим формуванням творчої індивідуальності 

майбутніх учителів передбачається емоційне «проживання» кожного 

музичного твору, створення позитивної мотивації до його опанування, 

джерелом якої стають мистецькі потреби й інтереси особистості. Цей процес 

у фаховій підготовці студентів слід розглядати як діяльність особливого, 

інтелектуально-емоційного відображення, оцінювання, активної переробки 

зовнішніх і внутрішніх впливів. Тому важливою проблемою стає 

професійний розвиток педагога-музиканта, який буде спроможним 

реалізувати цей підхід у різних закладах загальної освіти.  

На наш погляд, варто підкреслити, що гуманно-естетичний підхід 

передбачає опанування студентами системою фахових компетентностей. 

Зауважимо, що однією із найважливіших є мистецько-естетична, яка повинна 

формувати сповнений особистим сенсом професійний досвід студентів. Вона 

запобігає втраті в кожному студентові індивідуальності, тобто відчуття 

причетності до всіх сучасних мистецьких подій. Механізми розвитку творчої 

індивідуальності студентів видно у використанні відповідних засобів 

навчання, методів і форм роботи, що відповідають індивідуальним художнім 

здібностям та особливостям студентів, дозволяють компенсувати свої 

слабкості за допомогою сильних мистецько-творчих цінностей. 

Стимулювання й активізація творчого потенціалу, вчасна викладацька 

допомога студентам гарантують успіх його творчої діяльності, допомагає 

формувати широкий діапазон емоційних почуттів, розвиває ерудицію у сфері 

мистецтва. Це є особливо важливим, адже лише творчий, оригінальний 

учитель, який зосереджений на гуманізації освітнього процесу та 

спроможний застосовувати мистецько-педагогічні інновації у своїй 

діяльності, відповідати за формування й естетичний розвиток індивіда, 

направляти власні дії на створення ситуацій успіху, створюючи тим самим 

атмосферу взаємин суб’єкт-суб’єкт у педагогічному процесі й повагу до 
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кожного учня як особистості, може виховати творчу особистість свого учня 

(Балл, 2002; Гильманов, 1995; Горовая, Антонова, Харченко, 2005). 

До того ж, на наше глибоке переконання, в основу оновленої моделі 

гуманно-естетичного підходу слід покласти українську національну, 

мистецьку спадщину, а також теоретичні надбаннях української педагогіки, 

досвіду митців минулих поколінь. А відтак, у процесі його використання 

важливим є зосередження уваги на тому, що впровадження естетичної 

складової до змісту навчання студентів обумовлює розвиток у них 

національної свідомості, відчуття й осягнення минулого свого народу, 

усвідомлення приналежності до загального історичного процесу.  

Вважаємо, що гуманістичний підхід повинен поглинати все передове та 

творче, що наявне в досвіді інших країн. У зв’язку з цим провідним 

напрямом для подальшого розвитку мистецької освіти повинна стати 

фундаменталізація освітнього процесу, тобто її зміст слід заповнити такими 

знаннями, які є актуальними для мистецької педагогіки саме на сучасному 

етапі розвитку освіти. А отже, у професійній підготовці майбутніх учителів 

музики потрібно оновити й поліпшити концептуальні, змістово-структурні та 

організаційно-технологічні ідеї. І якраз саме впровадження гуманістично-

естетичного підходу в означений процес має позитивно впливати на 

активізацію внутрішніх ресурсів для їхньої самостійної реалізації на 

високому рівні. Він невимушено «провокує» студента на творчість, 

допомагає залучати його до ухвалення рішень, які стосуються художнього 

задуму й відтворення. При цьому головною умовою застосування гуманно-

естетичного підходу має бути взаємозв’язок осягнення студента художньої 

ідеї твору з розвитком його індивідуальних можливостей. 

Зауважимо, що одним із найважливіших показників гуманістичної 

направленості майбутнього вчителя музики має бути сформоване художнє 

мислення. До того ж, не менж важливим є усвідомлення оригінальності 

художньо-педагогічної діяльності. А відтак, провідного значення повинна 

набути педагогічна рефлексія, яка спрямовується на зміст навчання, 
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усвідомлення та творче розв’язання мистецько-педагогічних завдань, власну 

професійну діяльність.  

Отже, з упевненістю можемо стверджувати, що гуманно-естетичний 

підхід вважається найбільш продуктивним в організації сучасного освітнього 

процесу щодо формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя 

музики, тому він повинен бути в центрі уваги освітнього процесу. 

У даному дослідженні важливим вважаємо креативний підхід, оскільки 

музично-педагогічна діяльність відзначається творчим характером 

(Д. Гілфорд, О. Морозов, Х. Ортега-і-Гассет, В. Рибалка, К. Тейлор, 

Д. Чернилевський та ін.). Зазначені науковці стверджують, що креативність 

притаманна людині, яка розвивається. До того ж, вони розуміють 

креативність як здатність до змін і перетворень. При чому дана особливість 

постійно робить спроби пристосувати «під себе» оточуюче середовище, а це, 

зрештою, спричиняє її власний розвиток. На підставі означеного положення, 

Х. Ортега-і-Гассет запропонував власну модель креативності людини. 

Науковець в основі розробленої моделі поклав таку думку: «Я існую разом із 

своїм світом і у своєму світі» (Ортега-и-Гассет, 1991). 

Наголосимо, що креативність виступає в тому, що людина надає усім 

видам своєї діяльності творчое начало. Зазначимо також, що творче начало в 

таких людей наявне в усьому – одязі, організації відпочинку, приготуванні 

їжі, поглядах на світ тощо.  

Вивчаючи цей феномен, Дж. Гілфорд запропонував не обмежуватися 

дослідженнями лише геніїв, але й залучити до експерименту діяльність 

пересічних людей. На основі цих досліджень учений розробив 6 ознак 

креативності: здатність знаходити та ставити проблеми; здатність 

продукувати велику кількість ідей; здатність до продукування різноманітних 

ідей – гнучкість; здатність нестандартно відповідати на подразники – 

оригінальність; здатність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі; здатність 

розв’язувати проблеми (здатність до аналізу й синтезу). 
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Дж. Гілфорд також створив концепцію конвергентного й дивергентного 

мислення. Згідно з поглядами дослідника, конвергентне мислення – це 

«тестовий інтелект», тобто те, що вимірюється тестами IQ і передбачає під 

час розв’язання певного завдання багатьох умов для знаходження 

правильного рішення. Дивергентне мислення відбувається в різних напрямах 

і допускає декілька варіантів для розв’язання проблеми (Гилфорд, 1965). 

Вивчення означених аспектів креативності продовжив Е. Торренс. Під 

креативністю він розумів здатність до загостреного сприймання прогалин у 

знаннях або їх дисгармонії. Учений розробив власний перелік ознак 

креативності, як-от: легкість (наскільки швидко виконуються тестові 

завдання); оригінальність (наскільки мінімальною є частота конкретної 

відповіді в однорідній групі); гнучкість (наскільки часто відбувається 

переключення під час відповідей з одного класу об’єктів на інший); точність. 

Своє розуміння креативності дослідник доволі афористично визначив у 

такому понятті: «Креативність – це значить копати глибше, дивитися краще, 

виправляти помилки, спілкуватися з кішкою, пірнати у глибину, проходити 

крізь стіни, запалювати сонце, будувати фортецю на піску, вітати майбутнє» 

(Gillespie, 1962, р. 6–7). 

На думку американського психолога Абрахама Маслоу, така творча 

спрямованість від народження властива всім людям, але втрачається 

більшістю під впливом існуючої системи виховання, освіти й соціальної 

практики. Вчений виділив креативність таланту та креативність 

самоактуалізації. Остання, на його думку, поширена більше та має тісний 

зв’язок з особистістю, проявляючись не лише в очевидних продуктах 

творчості, але й у своєрідному відчутті гумору, схильності що-небудь 

зробити творчо (Маслоу, 1999). 

Креативність людей, що самоактуалізується, має два рівні: первинний 

(мимовільна креативність, пов’язана з осяянням, натхненням, піковими 

переживаннями) та вторинний (довільна, пов’язана з тяжкою працею, 
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тривалим навчанням, прагненням досконалості). Повністю креативність 

проявляється в успішному здійсненні всіх трьох фаз.  

Отже, можна зазначити, що креативність – це особистісна риса, яка 

базується на розвитку вищих психічних функцій, коли творчість стає 

автоматизованою навичкою та включається в усі види діяльності, поведінку, 

спілкування й контакти із середовищем. В основі всіх креативних процесів 

лежить загальна здатність – знаходити зв’язки між явищами, що раніше не 

з’ясовувалися. Ці зв’язки постають у формі нових мисленнєвих схем як 

новий досвід, ідеї або продукти. 

Із позицій креативного підходу професійна діяльність майбутнього 

вчителя музики є неперервною творчістю, яка проявляється: 

- у виконавській (інструментальній та вербальній) інтерпретації: 

- у діагностичній і методичній діяльності: 

- у комунікативній – у педагогічному спілкуванні. 

Основними аспектами такої діяльності визначаємо формування 

мотивації до творчості, забезпечення взаємодії емоційних і раціональних 

факторів у навчальній діяльності, розвиток художньо-творчої уяви, 

стимулювання інтуїції під час вирішення творчих завдань. У зв’язку із цим 

іншого значення отримують вимоги до особистості педагога-музиканта. Він 

має стати не тільки кваліфікованим фахівцем, але й творчою особистістю, яка 

постійно прагне виявляти у своїй діяльності щось нове, знаходити 

нестандартні рішення в розв’язанні виробничих і фахових проблем. 

Переконані, що вдосконалювати творчу індивідуальність майбутнього 

вчителя музики необхідно в межах культурологічного підходу, оскільки в її 

розвитку значну роль відіграє культуротворчий процес. У такому контексті 

цінною є думка В. Давидова, який зазначав, що шляхом розвитку свідомості 

людини є сам факт усвідомлення різних форм культури. Відповідно, 

«присвоєння справжньої культури індивідами сприяє їх розвитку як 

універсальних суб’єктів діяльності» (Давыдов, 2004, с. 215). 
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На погляд О. Бондаревської, культурологічний підхід – це бачення 

освіти як культурного процесу. Таке бачення проходить у середовищі, де всі 

компоненти наповнені людським змістом, де особистість проявляє свою 

індивідуальність, здатність до культурного саморозвитку й самовизначення 

(Бондаревская, 1999, с. 75). 

Звернення до цього підходу також можна пояснити позицією 

В. Бутенко, який зазначає, що культурологічна ідея орієнтує на осмислення 

будь-якого явища в тісному взаємозв’язку об’єктивного та суб’єктивного, 

соціального й особистісного, минулого й майбутнього, художнього й 

естетичного; спрямовує особистість на виявлення власного ставлення до 

дійсності й гармонізації відносин зі світом на основі залучення до культурної 

дійсності (Бутенко, 2000, с. 231).  

Водночас, І. Зязюн у контексті розгляду культури в педагогічній 

площині зауважує, що її можна представити як «освітній простір, де 

національний духовний досвід є складовою світової культури, в якій 

розвивається полікультурний досвід народів, етносів, образів мислення» 

(Зязюн, 2006, с. 14–36). 

О. Рудницька переконана, що людина відкриває та перетворює світ і 

своє «Я», наближається до світових досягнень людської цивілізації, реалізує 

власний духовний потенціал, саме через культуру (Рудницька, 2005, с. 23).  

На думку О. Щолокової, культурологічний підхід нині є підґрунтям 

сучасної мистецької освіти. А відтак, він гарантує «панорамний і 

багатовимірний погляд, полісистемне розуміння сутності мистецьких явищ, а 

також орієнтує на збереження кращих національних і світових надбань 

людства, прийняття суб’єктами освітнього процесу соціокультурних норм та 

їх удосконалення» (Шульгіна, 2005).  

Зазначимо також, що в педагогіці мистецтва впродовж останніх 

десятиріч одним із провідних напрямів науково-педагогічних досліджень є 

проблема культуротворчості. Цей феномен розглядається у працях багатьох 

учених (Г. Балл, В. Бутенко, І. Зязюн, О. Олексюк, О. Отич, О. Рудницька, 
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О. Шевнюк, О. Щолокова та ін.). Зокрема досліджуються такі її аспекти: 

залучення індивіда до художньо-творчої діяльності; висвітлюються різні 

аспекти педагогіки творчості; перетворення закладів освіти на осередки 

поширення культури з моделюванням відповідних систем культурологічної 

освіти школярів; споживання та створення культурних цінностей як фактор 

розвитку особистості й суспільства.  

Узагальнивши основні положення зазначених вище авторів, дійшли 

висновку, що ключовою ідеєю культурологічного підходу є забезпечення 

культуровідповідності освіти як загальної так і мистецької, а також зміна 

сприйняття її основних цінностей на основі гуманістичних уявлень. Його 

використання дозволяє розширити світогляд і пізнавальні можливості 

майбутнього вчителя музики, вийти за межі одного предмета й подолати 

вузькі професійні уявлення про музично-педагогічну освіту.   

Як підсумок розгляду методологічних підходів, зазначимо, що в 

єдності вони гарантують цілісний погляд на проблему формування творчої 

індивідуальності майбутніх педагогів-музикантів і дають змогу трактувати її, 

з одного боку, як інваріантний етап професійного навчання студентів у 

мистецько-педагогічних закладах вищої освіти, а з іншого, як процес їх 

методичної освіченості.  

Разом із тим, нові вимоги до особистості педагога-музиканта, 

формування його творчої індивідуальності ґрунтуються на конкретних 

принципах, які забезпечують здатність до музично-педагогічної діяльності. 

На думку О. Рудницької, принципи – це набір порад, прийнятих у 

конкретних педагогічних ситуаціях (Рудницька, 2005, с. 32).  

Розвиваючи вивчення означеного положення, Г. Падалка в роботі 

«Педагогіка мистецтва» зазначає, що принципи мистецького навчання мають 

нормативно-об’єктивну основу. Разом із тим вони зумовлені рівнем розвитку 

педагогічної науки, психології, мистецтвознавства, особливостями художньої 

культури в певний історичний період. На думку автора, принципи – це 

засадничі першоджерела, навколо яких об’єднуються провідні поняття й 
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закони мистецької освіти. До провідних науковець відносить такі принципи 

навчання мистецтва, як: цілісності; індивідуалізації; естетичної 

спрямованості; культуровідповідності; рефлексії. Упровадження принципів у 

практику підготовки майбутніх учителів музики полягає в організації та 

методичному забезпеченні художньо-педагогічного процесу, а також 

виступають інструментом формування його особистості (Падалка, 2008, 

с. 149-159). 

Інший ракурс використання принципів мистецького навчання 

представлений у монографії О. Щолокової «Основи професійної художньо-

естетичної підготовки майбутнього вчителя». В ній розглянуто принципи 

побудови культурологічних знань студентів, зокрема історизму у вивченні 

художньо-естетичних явищ, опори на творчий метод митців, урахування 

аксіологічної функції мистецтва, єдності особистісного, діяльнісного й 

діалогічного підходу у вивченні педагогічного аспекту художньої культури 

(Щолокова, 2014, с. 45-62).  

Зазначимо також, що молодими китайськими науковцями розроблено 

низку принципів, які регламентують виконавську підготовку педагогів-

музикантів. Зокрема, приміром, це принципи, формування виконавського 

досвіду (Шугуан); ефективності концертмейстерської підготовки (Фу 

Сяоцзін); формування творчої інтерсуб’єктної взаємодії у процесі навчальних 

занять (Чжай Хуань); формування художньої компетентності у процесі 

виконавської підготовки (Лю Цяньцянь, Ши Цзюнь Бо); розвитку художньо-

образної пам’яті майбутнього вчителя музики (Інь Юань); що обумовлюють 

розвиток фортепіанної техніки (Ван Бін). 

У нашому дослідженні навчальною ситуацією є формування творчої 

індивідуальності студентів у процесі фортепіанного навчання. Визначаючи 

принципи формування досліджуваного феномену, нами було враховано, що 

принципи є виразниками діяльності. А відтак, виокремлюємо такі основні 

принципи: забезпечення культурологічної та музикознавчої 

спрямованості освітнього процесу у класі фортепіано; наступності 
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художньо-творчого розвитку студентів упродовж навчання; 

стимулювання власної художньо-творчої активності й самостійності; 

особистісної естетичної значущості й активності в процесі естетичного 

переживання; єдність потенційного й актуального в розвитку творчої 

індивідуальності студентів. Розглянемо ці принципи докладніше.  

Необхідність забезпечення культурологічної та музикознавчої 

спрямованості освітнього процесу у класі фортепіано зумовлена двома 

факторами. Перший – це збирання різноманітної культурологічної інформації 

задля збагачення й розширення художнього світогляду студентів, а другий – 

оволодіння майбутніми вчителями музики виконавськими знаннями й 

уміннями, в тому числі вміннями розбиратися в новому просторі музичної 

інформації для вільного та творчого оперування знайденим матеріалом. 

На переконання вчених (В. Орлов, О. Отич, Г. Падалка, В. Шульгіна, 

О. Щолокова) сучасна музично-педагогічна освіта передбачає не тільки 

процес накопичення знань, але й самовдосконалення через знання, вільне 

орієнтування у світі загальнолюдських культурних багатств, набуття вміння 

щодо розуміння мистецтва.  

За спостереженнями В. Іванова, у процесі індивідуального розвитку 

наявна низка культурних форм індивідуальності людини, які послідовно 

змінююються, та завдяки яким у історичному процесі народжується 

особистість як особливе поєднання суспільно-людського й індивідуально-

самобутнього. Самобутність особистості безпосередньо залежить від 

багатства її внутрішнього світу, а останній – від накопичених суспільно-

культурних надбань (Иванов, 1977, с. 56). 

Використання даного принципу відповідно до мети нашого 

дослідження означає, що ознайомлення й вивчення теоретичного та 

методичного матеріалу підпорядковується загальним закономірностям, 

з’ясуванню взаємозв’язків між різними художньо-естетичними явищами, 

виявленню факторів, які дають змогу майбутнім учителям системно набувати 

знання й художньо-аналітичні вміння. Отже, наступність є умовою 
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раціоналізації та вдосконалення освітнього процесу, чинником, який 

визначає його логіку й послідовність. 

Реалізація даного принципу вимагає залучення учнів до пізнавально-

дослідницької та аналітичної діяльності, що розвиває їх навчально-

пізнавальні й пошукові мотиви, пов’язані з необхідністю набуття відповідних 

знань і загальної виконавської діяльності. Цей принцип передбачає органічну 

єдність розвитку творчої індивідуальності майбутнього вчителя з набуттям 

знань у сфері художньої культури на відповідних етапах. 

Крім того, застосування означеного принципу підкреслює необхідність 

постійно збільшувати кількість інформації, якою користується мистецтво. 

Чим більшою інформацією володіє виконавець, тим більше він має 

можливостей для збагачення своєї інтерпретації. Чим така інформація є 

складнішою (зокрема емоційно), тим глибшою стає його інтерпретація.   

Зазначений принцип тісно пов’язаний із принципом забезпечення 

наступності художньо-творчого розвитку студентів упродовж навчання. 

Загальновідоми є те, що категорія «наступність» відбиває зв’язок минулого, 

сучасного й майбутнього у змісті, методах, формах і засобах навчання, але в 

кожній галузі педагогіки вона відрізняється своїм змістовим наповненням. 

Розвиток творчої індивідуальності студентів – майбутніх учителів 

музики – у процесі фортепіанного навчання здійснюється за умови більш 

продуманої організація їхньої професійної підготовки та більшого 

уподібнення до системи, усі компоненти якої безпосередньо спрямовані на 

музично-творчий розвиток особистості. Така система реалізується у змісті, 

формах і методах навчальної діяльності. 

У контексті становлення й модернізації музично-педагогічної освіти 

Китаю особливого значення набуває проблема наступності, оскільки 

професія «вчитель музики» у зазначений країні є відносно новою. Як 

зауважує китайська дослідниці Лань Сіньцзюнь, важливим завданням 

учительської професії є забезпечення шкіл дипломованими фахівцями, 

розширення переліку дисциплін з метою кваліфікованої підготовки 
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спеціалістів даного напряму, створення необхідного навчально-методичного 

забезпечення. У межах згаданих освітніх пріоритетів актуальною та 

значимою стає проблема забезпечення наступності фортепіанного навчання 

студентів із КНР у системі музично-педагогічної освіти України. 

У такому контексті наступність фортепіанного навчання характеризує 

систему зв’язків у компонентній структурі музично-педагогічної освіти, 

динаміку та взаємозв’язок її складових як одного з факторів розв’язання 

суперечностей освітнього процесу. Вирішення проблеми наступності слід 

розуміти як забезпечення неперервності музично-педагогічної освіти, 

ураховуючи творчу індивідуальність студентів, окреслюючи перспективи їх 

подальшого виконавського розвитку та професійного становлення. 

Використання означеного принципу враховує загальні закономірності 

мистецького навчання, пов’язуючи в органічній єдності окремих його 

компонентів. 

Широким спектром фахової діяльності вчителя музики зумовлене й 

застосування такого принципу, як виконавської мобільності для розвитку 

творчої індивідуальності студентів в умовах фортепіанного навчання. 

Наголосимо, що термін «мобільність» у різних сферах наукового знання 

отримав різноманітного потрактування. З точки зору філософії мобільність 

розуміється як рухливість та здатність до швидкого пересування, дії; у 

психології досліджуване поняття потрактовується як готовність і здатність 

особистості достатньо швидко й успішно розібратися в новій техніці й 

технології, отримувати знання й уміння, що забезпечують ефективність 

нових видів діяльності (Мамардашвили, 2000); в педагогіці – це властивість, 

якість, характеристика здібностей (Хуторской, 2005).  

Цінним для нашої наукової розвідки є дисертаційне дослідження 

«Розвиток соціально-професійної мобільності андролога в контексті 

соціокультурної освітньої політики регіонів» Ю. Калиновського, у якій дане 

поняття розглядається більш ґрунтовно. Відтак, автор визначає мобільність 

як «інтерактивну якість особистості, яка характеризує її здатність швидко 
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змінювати свій статус або положення в соціальному, культурному або 

професійному оточенні під впливом змінних ситуацій або обставин 

діяльності суб’єктів (об’єктів) взаємодії».  

Привертає увагу також визначення цього поняття Т. Богдановою. Під 

професійною мобільністю вчителя музики дослідниця розуміє «інтегративну 

якість особистості, що дозволяє їй достатньо швидко й успішно оволодівати 

суміжними з основною професією спеціальностями, набувати відсутні для 

них знання й уміння, підвищувати професійну компетентність і реалізовувати 

себе в різних видах професійної музичної діяльності» (Богданова, 2010, 

c. 65). 

Останнім часом виконавська діяльність вчителя музики набуває 

широкої функціональності, що потребує від нього комплексу різноманітних 

умінь. Так, Л. Гусейнова в дослідженні «Формування готовності майбутніх 

учителів музики до інструментально-виконавської діяльності» виділяє низку 

виконавських умінь: «музично-аналітичні вміння або осмислення логіки 

драматургічного розвитку чи побудови твору; уміння синтезувати цілісний 

образ музичного твору з окремих деталей; уміння художньо-виконавської 

інтерпретації, тобто можливість довільно оперувати виконавським образом, 

охоплюючи його цілісно, розгорнуто, з усіма стильовими, тембровими й 

динамічними подробицями, сприйняти його авторську архітектоніку; уміння 

музичного сприймання або заглиблення виконавця в художній зміст твору на 

основі власних асоціативних зв’язків, уявлень, відчуттів, абстрактного 

мислення, психологічних особливостей; уміння оперувати набутими 

музично-теоретичними й фаховими знаннями, втілити свої наміри, керувати 

емоційним тонусом виконання; технічні вміння, тобто відповідність 

теоретичної моделі інтерпретаційного задуму її акустичному відтворенню, 

використання колористичних можливостей музичного інструменту» 

(Гусейнова, 2005).   

Різноманітність професійної діяльності вчителя музики передбачає не 

лише вміння володіти навичками сольного виконання, але й набуття навичок 
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акомпанементу, який може реалізовуватись у різних сферах: вокальній, 

інструментальній, хореографічній. Особливість акомпаніатора в означених 

сферах полягає в тому, що йому доводиться пристосовуватися до 

виконавських здібностей партнерів, щоб швидко реагувати на будь -які 

відхилення від попереднього плану виконання.  

Досліджуючи зазначену проблему, китайський дослідних Шугуан 

зробив висновок, що студентам для досягнення даної мети потрібно 

оволодіти «певною кількістю позитивних психологічних якостей, зокрема – 

увагою, волею, швидкістю, мобільністю, самовладанням, а також 

сформованими виконавськими вміннями й навичками, серед яких – технічна 

досконалість, артистичність, розвинений смак, швидкість реакції на 

неточність виконання, чуття темпу й ритму, рельєфність музично-слухових 

уявлень тощо» (Хуторской, 2005, c. 49).  

Наголосимо, що всі ці вміння та якості різними способами сприяють 

розвитку творчої індивідуальності студентів. Зважаючи на те, що вони 

формуються у процесі навчання грі на фортепіано, врахування принципу 

виконання мобільності повинне стати важливою умовою професійної 

підготовки вчителя музики. 

Ми пояснюємо застосування принципу стимулювання власної 

художньо-творчої активності й самостійності тим, що вчені 

(О. Барахсанова, В. Андрєєв) розглядають цю рису особистості у двох 

аспектах: як зовнішню реакцію та наслідок мотивації. Діяльність творчої 

індивідуальності здійснюється через позицію людини. Її вчені трактують як 

спосіб здійснення життєвих установок та ставлення до інших цінностей. 

Отже, позиція людини є одним із показників активності творчої 

індивідуальності (як зовнішньої, так і внутрішньої) (Андрреев, 1988, с. 6). 

У межах даного дослідження важлива точка зору І. Казимирської, яка 

підкреслює наявність потреби саморозвитку у творчої індивідуальності. На 

думку дослідниці, означена навичка «набуває найбільшого суспільного 

значення у професійно-педагогічній освіті» (Казимирская, 1994, с. 5-6). 
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Водночас учені визнають неодмінними рисами творчої індивідуальності 

гнучке мислення, творчу активність, ініціативність та «нестандартність» 

характеру виконання робіт. 

У музичних працях ми знаходимо низку тверджень про виняткову 

цінність виконавської інтерпретації, оскільки нотний текст містить усе і 

нічого. «Зрозуміти твір мистецтва – значить відтворити його», – наголошував 

А. Франс. Прославився і афоризм А. Корто «Музика – мертва буква без 

інтерпретації». Піаніст повинен знайти «мову» для музики, яку він виконує, 

зрозумілу для людей свого часу. Він має бути по-новому виразним. Це і є 

його авторство, а точніше, співавторство з композитором, якого він грає», – 

зазначав Дж. Мільштейн (Мильштейн, 1983, с. 207). Отже, досвід 

виконавської інтерпретації, яку учень набуває під час навчання грі на 

фортепіано, стимулює його творчу особистість. 

Ми вважаємо, що важливою рисою творчої індивідуальності 

майбутнього вчителя музики є його конкурентоспроможність, яка 

характеризується незалежністю поведінки й суджень, здатністю відмовлятися 

від існуючих думок, сприйняттям нових ідей, здатністю знаходити й 

формулювати проблему, мужність і наполегливість, впертість і 

наполегливість, здатність забезпечувати регулярну розумову працю, 

толерантність (Щербініна, 2018). 

Наголосимо, що проблема конкуренції між спеціалістами останнім 

часом розглядається в гуманітарних науках, особливо в мистецькій 

педагогіці. Вчені вважають принцип конкурентоспроможності 

парадигмальним принципом вищої освіти у ХХІ столітті. На нашу думку, 

відмітні риси повною мірою стосуються вчителів мистецьких дисциплін, а 

досягнення їх високої конкурентоспроможності можливе за умови 

інноваційної освіти студентів у освітньому процесі. Таким чином, 

використання принципу стимулювання власної художньо-творчої діяльності 

та самостійності може значно сприяти формуванню творчої індивідуальності 
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студентів у процесі навчання грі на фортепіано та її конкурентоспроможності 

у фаховій діяльності. 

Водночас професійна освіта як система розвитку творчої 

індивідуальності майбутніх учителів музики дає змогу поступово 

підніматися до досконалості у процесі творчого самовираження на основі 

реалізації принципу особистісної естетичної значущості й активності в 

процесі естетичного переживання. На думку О. Лосєва, означений принцип 

визначає «відповідність цілісної людської особистості її цілісним, 

індивідуальним якостям, що робить кожен момент її існування неповторним 

та винятковим (Лосев, 1991). 

Аналіз теорії та практики музично-педагогічної діяльності дає 

можливість стверджувати, що творча індивідуальність педагога мистецьких 

дисциплін має свої особливості, зумовлені бінарною структурою цієї 

діяльності, яка охоплює музично-виконавську та психолого-педагогічну 

складові. Тому її слід розглядати у двох аспектах: по-перше, як творчу 

індивідуальність музиканта-виконавця, яка є найвищим проявом його 

професійної майстерності. Цей рівень характеризується творчою свободою, 

вільним оволодінням виконавським апаратом, розумінням стилістичних і 

жанрових особливостей музичних творів. 

По-друге, з психолого-педагогічної точки зору творча індивідуальність 

характеризується вмінням передавати свої погляди й переконання в галузі 

мистецтва учням, розвивати їх творчі здібності та індивідуальні якості. З цих 

позицій творчу індивідуальність вчителя музики можна розглядати в 

контексті педагогічної компетентності. Від того, наскільки яскравим буде її 

прояв у цій сфері, залежать ефективність педагогічного впливу на 

формування творчої індивідуальності кожного учня. 

У такому значенні творча індивідуальність вчителя музики має чітку 

естетико-етичну спрямованість, що виявляється в освітньому процесі. У 

перекладі з давньогрецької мови aisthetikos означає «сприймання, 

переживання». А відтак, основою для розвитку творчої індивідуальності 



97 
 

вчителя музики є вплив на його почуття, а через них – на всі інші сфери його 

особистості, включаючи мотиваційну, вольову та інтелектуальну. Це 

підтверджується сучасною освітньою практикою, яка дає переконливі 

приклади того, що покладання виключно на когнітивні фактори не дає 

бажаного педагогічного ефекту. Тільки в єдності когнітивного, емоційного та 

естетико-етичного елементів можливе гармонійне формування вчителя 

музики, який може адекватно впливати на своїх учнів. 

Так організоване навчання стає процесом самовизначення, вільної 

самореалізації та безперервного саморозвитку творчої особистості студента, 

що виявляється в різних видах його творчості, оскільки, як влучно та слушно, 

на наш погляд, зазначає Г. Коджаспірова, «творчість – це особистість, яка 

реалізує себе» (Коджаспирова, 2005, с. 31). 

Виголошуючи зазначені думки на прикладі професійної підготовки 

майбутніх учителів музики, О. Щолокова зауважує, що формування творчої 

індивідуальності у взаємодії з культурно-естетичною спадщиною стає не 

лише процесом постійного відтворення й відродження змісту твору 

мистецтва, але також постійне створення особистості, збагачення її 

духовного світу (Щолокова, 2014, с. 22-25). 

Застосування принципу єдності потенційного і актуального у розвитку 

творчої індивідуальності студентів обумовлено тим, що у процесі навчання 

грі на фортепіано потрібно враховувати не тільки існуючі, але й також їх 

потенційні, природні та творчі здібності, які ще не розкриті. Важливо, щоб 

студент розумів не лише хто він, але й ким він хоче бути, до чого він прагне. 

Це стосується не тільки особливостей їх діяльності, але й того, як вони 

уявляють свою майбутню професійну діяльність, бачать перспективи й 

можливості розвитку власної творчої особистості. Візуально правила 

формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики подано на 

рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Принципи формування творчої індивідуальності вчителя 

музики 

 

Слід підкреслити, що творче використання вищезазначених принципів, 

що полягає в різноманітному застосуванні навчально-виконавського 

матеріалу та різних методів його розробки, а також відповідності логіці 

педагогічного процесу та природним зв’язкам між окремими його 

складовими, дозволяє отримати оптимальні результати у формуванні творчої 

особистості майбутніх учителів музики. 

Отже, ми переконані, що методологічною сутністю творчої особистості 

вчителя музики є екзистенційні, гуманітарно-естетичні та культурні 

установки, а також принципи забезпечення наступності художньо-творчого 

розвитку студентів упродовж  навчання, стимулювання власної художньо-

творчої активності й самостійності, культурологічної та музикознавчої 

спрямованості освітнього процесу, особистісної естетичної значущості й 
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активності у процесі естетичного переживання, єдності потенціального й 

актуального в розвитку творчої індивідуальності студентів. Вони становлять 

основу для створення педагогічних умов, спрямованих на формування 

творчої особистості майбутнього вчителя музики. Для забезпечення цього 

процесу ми вважаємо за необхідне розробити комплекс методів і прийомів 

навчальної роботи на уроці у класі фортепіано, які сприятимуть свідомому 

процесу формування творчої індивідуальності майбутніх учителів. 

Перспективною вважаємо розробку на основі обґрунтованих наукових 

підходів і принципів відповідної технології формування творчої 

індивідуальності, яка засновується на розробленій організаційно-методичній 

моделі. Структуру такої моделі розглянемо у наступному підрозділі. 

 

2.2. Зміст і структура творчої індивідуальності вчителя музики у 

процесі фахової підготовки 

 

Сучасний стан фахової підготовки майбутнього педагога-музиканта 

характеризується загостренням низки суперечностей між зростаючим 

вектором професійної діяльності випускника музично-педагогічного закладу 

освіти та усталеною практикою його підготовки у ЗВО. Одним зі шляхів 

подолання означеної проблеми стає формування індивідуальних творчих 

якостей студентів, які б дозволили їм більш продуктивно застосовувати свої 

знання й уміння в майбутній професійній діяльності.  

У зв’язку з цим модернізація вищої мистецько-педагогічної освіти 

здійснюється на основі переходу від традиційної до компетентнісно-

орієнтованої моделі навчання. Тому розробляючи зміст і структуру творчої 

індивідуальності майбутніх педагогів-музикантів, ми орієнтувалися на 

результати теоретичного осмислення цього феномену, представленого в 

різних наукових напрямах: філософському, мистецтвознавчому, 

психологічному й педагогічному. Відтак, провідним завданням педагогічних 

закладів вщої освіти стає формування у студентів фахових компетентностей, 
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одним із найважливіших проявів чого в діяльності майбутнього педагога-

музиканта є здатність оригінально мислити, яскраво висловлювати власні 

думки, знаходити неординарні рішення у складних ситуаціях. 

Характеризуючи творчу особистість, низка вчених (В. Моляко, 

В. Рибалка) виділяють такі її головні ознаки:  

- наявність творчого потенціалу, яскраві творчі здібності, а головне – 

потреба у творчій праці з метою самореалізації та самоствердження; 

- визначеність у конкретній формі професійної діяльності; 

- високий рівень інтелектуальної ініціативи, а також намагання знайти 

власний стиль діяльності; 

- незадоволеність досягнутим, постійні пошуки нових позитивних 

результатів;. 

Серед педагогів превалює думка, що творчу індивідуальність необхідно 

розглядати як міру розвитку особистості, її ставлення до педагогічної 

діяльності. Така особистість виявляє образно-емоційний характер 

спілкування, впевненість у собі, почуття міри й інші особливості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що в мистецько-

педагогічній освіті теоретичні та практичні засади формування творчої 

індивідуальності майбутніх учителів музики розробляються такими вченими, 

як О. Андрейко, Л. Бондаренко, Л. Гусейнова, Н. Мозгальова, О. Отич, 

І. Ростовська, О. Щербініна, О. Щолокова та ін. 

Визначення С. Гілманова, який розглядає творчу індивідуальність як 

ознаку творчої особистості, привабливе для індустрії мистецтва. Така людина 

має творчу спрямованість, мотивацію, здібності, мислення й вольові 

особливості, що визначають її внутрішню активність і ефективність 

(Гильманов, 1995, с. 11). Ми можемо повністю погодитися з автором, що 

творча індивідуальність не обмежується індивідуальними особливостями 

людини, а є вищим, цілісним рівнем її розвитку. Різні індивідуальні якості, а 

саме: темперамент, характер, здібності, функціонують лише як психологічні 
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механізми, за допомогою яких реалізується творча індивідуальність (Там 

само, с. 10-11). 

Згідно з визначенням ученого, з одного боку, творча індивідуальність 

завжди прагне до самореалізації свого потенціалу, а з іншого – вона постійно 

змінюється й розвивається. Її рушійною силою є природні обдарування та 

здібності, а пізніше – потреба в самореалізації, яка складається з 

особистісного сенсу та відповідної мотивації (Там само, с. 11-12). 

У цьому контексті доцільно буде звернутися до наукової концепції 

О. Отич, яка спрямовує професійну підготовку майбутніх учителів на 

розвиток їх творчої індивідуальності через мистецтво. Наголосимо, шо 

незважаючи на те, що ця концепція спрямована на підготовку вчителів 

професійно-технічних закладів освіти, її основні положення повністю 

відповідають характеристикам, що визначають творчу особистість вчителя 

музики. 

Згідно з визначенням ученої, «творча індивідуальність педагога є 

сутнісною й критерієм рівня його педагогічної майстерності. Вона становить 

системне інтегративне особистісне утворення, що охоплює сукупність 

мотиваційних, інтелектуальних, емоційно-вольових та професійних якостей і 

властивостей творчої особистості й характеризує його професійну 

педагогічну самосвідомість, рівень творчої педагогічної діяльності та його 

творчий потенціал» (Отич, 2009, с. 120). 

Екстраполюючи це положення у площину музично-педагогічної 

підготовки майбутнього вчителя музики підсумуємо, що розвиток його 

творчої індивідуальності – це системна якість, яка інтегрує в собі різні 

складові її функціонування як людини та професіонала. Її підґрунтям є 

мистецько-культурологічна парадигма освіти, що передбачає інтеграцію 

мистецьких знань на всіх рівнях навчання. Готовність студента відповідати 

вимогам культури у фаховій діяльності забезпечується всією системою 

навчання, в процесі якого його індивідуальність закріплює культурологічні 

знання і перетворює їх у переконання, норми та принципи життєдіяльності. 
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Організоване так навчання стає процесом самовизначення, вільної 

самореалізації та безперервного саморозвитку творчої індивідуальності учня, 

що знаходить своє відображення у різних видах його творчості, оскільки, на 

думку Г. Коджаспірова, «творчість – це особистість, яка реалізується» 

(Коджаспирова, 2005, с. 31). 

Структурний аналіз наукових досліджень виявив низку складових 

творчого потенціалу людської індивідуальності, які постійно 

вдосконалюються, розвиваються, або адаптуються. Особливе значення серед 

них набули інтелектуальна, мотиваційна, емоційна, вольова, 

саморегулятивна, предметно-практична та екзистенційна сфери. 

Інтелектуальна сфера складається з різних типів мислення (творче й 

пізнавальне, теоретичне й емпіричне, дивергентне й конвергентне), стилі 

мислення (аналітичний розум, візуальне мислення), якість розуму (інтелект, 

гнучкість, незалежність, критичне мислення), когнітивні процеси (увага, 

уява, сприйняття, пам’ять). 

Мотиваційна сфера поєднує в собі сукупність людських потреб, 

мотивів та цілей, які формуються й розвиваються протягом усього життя. 

Мотивація навчання є важливою складовою мотивації студентів. Під 

мотивацією навчання розуміють сукупність цілей, потреб і мотивів, які 

спонукають людину свідомо здобувати знання, бути активною в навчальній 

діяльності. 

Емоційна сфера складється з емоцій і почуттів, а також самооцінки. 

Так, за заниженої або завищеної самооцінки студент має труднощі у 

спілкуванні, неадекватно реагує на коментарі. 

Характеристикою вольової сфери є усвідомлене визначення цілей і 

завдань. Людині з розвиненою волею властиві цілеспрямованість, м’язова та 

нервова напруга, ініціативність, подолання зовнішніх і внутрішніх перешкод, 

самовладання.  

Саморегулятивна сфера дозволяє вільний вибір мети й засобів її 

досягнення, усвідомлюючи свій вибір, що характеризується 
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самокритичністю, багатогранністю розумових дій, здатністю співвідносити 

власну поведінку з діями інших людей, рефлексією, оптимізм, здатністю 

справлятися зі своїм фізичним і психічним станом. 

Предметно-практична сфера включає здібності, діяльність, навички в 

різних видах діяльності та спілкуванні. Розвивати предметно-практичну 

сферу означає допомогти людині усвідомити себе як соціальну й унікальну 

одиницю. 

Характеристиками екзистенційної сфери виступають гармонія почуттів 

і вчинків, гармонія слів і вчинків, що виражаються у життєвій позиції 

людини щодо себе та інших. Відповідно до цих положень, пропонуємо таку 

структуру творчої індивідуальності: мотиваційний, когнітивний, 

перцептивний та інтерактивний компоненти. 

Сьогодні актуальним стає вміння людини свідомо ставитися до своїх 

дій, намагатися їх удосконалити, контролювати власні потреби, керувати 

собою. Посилення уваги до креативного потенціалу музично-педагогічної 

освіти піднімає соціокультурний статус мистецтва як процесу й результату 

творчості, особливістю якої є індивідуальний характер. Така особливість 

мистецької освіти забезпечує особистісну спрямованість навчання та 

здатність впливати на його результати.  

Теоретичний аналіз психолого-педагогічних праць з досліджуваної 

проблеми уможливив визначення творчої індивідуальності майбутнього 

вчителя музики як форми й результату цілісного вираження його 

індивідуальних особливостей та інтегративної особистісної освіти із 

сукупністю інтелектуальних, мотиваційних, емоційно-вольових і професійно-

ціннісних характеристик (С. Гільманов, П. Решетніков). 

У нашому дослідженні творча індивідуальність майбутніх учителів 

музики розглядається з позицій компетентнісного підходу. Згідно з 

науковими позиціями, поданими у психолого-педагогічній літературі, 

компетентність є здатністю та спроможністю кваліфіковано здійснювати 
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певну діяльність. Вона передбачає динамічне поєднання знань, умінь, 

цінностей і ставлень, що дозволяє набувати їм необхідного досвіду.  

Ураховуючи позицію В. Горової, Н. Антонової та Л. Харченко 

(Горовая, Антонова, Харченко, 2005, с. 50-60) стосовно характеристики 

професійно-педагогічної компетентності, ми розглядали означене поняття як 

здатність учителя особливим способом структурувати фундаментальні та 

прикладні мистецтвознавчі знання з метою оптимального розв’язання 

творчих завдань.  

Відповідно, компетентнісний рівень творчої індивідуальності 

майбутнього вчителя музики в нашому дослідженні характеризується 

усвідомленням власних творчих можливостей, прагненням будувати свою 

професійну діяльність з опорою на них. Структура творчої індивідуальності 

набуває цілісності й повноти завдяки підвищенню кількісних і якісних 

компонентів її сформованості, серед яких відзначимо інтерес до творчої 

виконавської діяльності, багатство музичного тезаурусу, варіативність у 

вирішенні творчих завдань, уміння експромтом застосовувати набуті знання 

в непередбачуваних ситуаціях тощо. На даному етапі дослідження, з метою 

обґрунтування кожного компоненту цєї структури, конкретизуємо їх окремі 

положення. 

Сформованість представленого феномену в нашому дослідженні 

діагностується через такі кластери (групи) компетентностей майбутнього 

вчителя музики, як-от: професійно-мотиваційний, когнітивно-

потенціальний, креативно-емоційний, рефлексивно-діяльнісний. 

Означені компетентності ми розглядали як кінцевий результат освітнього 

процесу, здатність студентів до продуктивної професійної діяльності. 

Співвідношення компонентів і кластерів у структурі творчої індивідуальності 

майбутнього вчителя музики подано на рис. 2.2. 
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Компоненти Кластери 

мотиваційний професійно-мотиваційний 

когнітивний когнітивно-потенціальний 

перцептивний креативно-емоційний 

інтерактивний рефлексивно-діяльнісний 

 

Професійно-мотиваційний кластер розкриває рівень професійної 

мотивації, основними характеристиками якої є усвідомлення важливості 

творчої складової професійної діяльності, розуміння сенсу творчого 

саморозвитку, спроби вдосконалити власний творчий потенціал, виявлення 

інтересу до різних дисциплін. 

Провідне місце у цій сфері відводиться потребам. Похідними від 

потреб є мотиви, устремління, ціннісні орієнтації, інтереси, бажання. 

Зауважимо, що потреби потрактовуються дослідниками (С. Рубінштейн, 

П. Симонов та ін.) як ядро індивідуальності та як її основна ознака; термін 

«мотив» означає свідоме бажання людини діяти, а також усвідомлену 

потребу. Мотиви зазвичай пов’язані з цілями людини. Тому мотиваційна 

сфера включає потреби, мотиви й цілі. Стосовно студента музично-

педагогічного закладу можна стверджувати про мотивацію навчання, тобто 

про систему потреб, цінностей та цілей, які ведуть студента до усвідомленого 

та активного ставлення до навчання.    

Запропонований кластер дозволяє студентам виявити готовність 

виконувати освітню та професійну діяльність незалежно від існуючих 

стереотипів чи розроблених рекомендацій, готовність відчувати творчий біль 

і радість від позитивних результатів, готовність знаходити творчі рішення 

для реалізації творчих ідей. У цьому випадку творча особистість виявляє 

сильну волю в ситуаціях пошуку, моделювання та створення власних версій 

творчого продукту або вирішення професійно-педагогічних проблем. 
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Когнітивно-потенційний кластер визначається ступенем розвитку 

музично-естетичного тезаурусу, мінливістю творчої індивідуальності в 

різних видах навчальної діяльності та напрямом творчого саморозвитку 

(одновекторний, багатовекторний). Його особливістю є постійна потреба 

знаходити щось нове й незвичайне, визнавати загальну ерудицію в галузі 

мистецтва, здатність аналізувати й систематизувати мистецькі явища та 

процеси, що відбуваються в художній культурі, та спрямовувати свої думки у 

викладання. Ця здатність проявляється через когнітивне та творче мислення. 

Зазначимо, що когнітивне мислення поділяється на два типи – 

репродуктивне та конвергентне. Репродуктивне мислення дає можливість 

засвоїти готові знання та відтворити їх. Конвергентне мислення дозволяє 

знайти краще рішення проблеми. Тому розвиток когнітивного мислення є 

одним з основних завдань удосконалення творчої індивідуальності 

майбутнього вчителя музики. Творче мислення також є двох типів – 

конвергентне та дивергентне. Конвергентне мислення характеризується 

вирішенням проблеми в одному напрямі, а дивергентне мислення – 

знаходженням декількох варіантів. Конвергентне та дивергентне мислення 

мають різні рівні творчості. 

Беручи до уваги означене положення, розглянемо музично-когнітивні 

вміння, якими повинен оволодіти майбутній учитель музики під час навчання 

грі на фортепіано. Працюючи над музичним репертуаром, студент, звичайно, 

повинен отримати знання про творчість композиторів та їх твори. Однак, такі 

знання йому потрібні задля застосування їх у різноманітних педагогічних 

ситуаціях і використання для власних творчих проєктів. Тому важливою 

особливістю студента є здатність накопичувати всі знання, які він отримає з 

різних професійних дисциплін, навіть тих, які, здається, не мають прямого 

відношення до фортепіанної освіти (включаючи спів, диригування тощо). 

Уміння використання їх у конкретних ситуаціях навчання грі на фортепіано 

уможливлює ґрунтовне заглиблення в сутність музичного феномену, знайти 
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нові кольори для власної виконавської та вербальної інтерпретації музичних 

творів. 

Креативно-емоційний кластер включає самосвідомість як творчу 

одиницю, розуміння власного творчого потенціалу в різних сферах 

художньо-педагогічної діяльності. Він визначає ступінь виявлення таких 

професійних і творчих рис, як незалежність, ризикування, ініціативність, 

імпровізація, емоційне вираження ідей, мобільність, фантазування тощо. Він 

також демонструє вираження почуттів, що супроводжує пошуки, відкриття, 

винаходи, характеризується чутливістю до ситуацій, що потребують 

оригінальних рішень. 

Рефлексивно-діяльнісний кластер виявляє ступінь здатності до 

рефлексії у творчому процесі, подолання внутрішніх і зовнішніх перешкод, 

здатність справлятися із психічним станом, цілеспрямованість і 

самокритичність у виконанні творчих завдань. 

Цей кластер включає такі компетентності: саморегуляція (самоаналіз та 

самооцінка власної діяльності як музиканта й учителя, здатність 

співвідносити власну діяльність, стиль спілкування із соціальним і 

професійним досвідом, адекватна оцінка, здатність регулювати творчу 

діяльність та ставлення до неї). Візуально визначені кластери подано на 

рис. 2.3. 

Узагальнення викладеного матеріалу дало змогу констатувати, що 

творча індивідуальність майбутнього вчителя музики – це складне й 

багатоструктурне утворення. Вона створюється в багатовекторному 

освітньому процесі, який дає напрям індивідуальному творчому розвитку 

студентів, а ефективність означеного процесу залежить від забезпечення 

відповідних педагогічних умов. 

Зауважимо, що філософський словник подає термін «умова» як 

категорію, що відображає універсальне відношення речі до факторів, за 

допомогою яких вона існує (Філософський словник, 1986, с. 703). Умови 
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становлять середовище, в якому явище чи процес виникає, існує та 

розвивається. Вони не можуть існувати поза цим середовищем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Кластери (групи) компетентностей майбутнього вчителя 

музики 

 

У психології «умова» потрактовується як сукупність явищ зовнішнього 

та внутрішнього середовища, які, ймовірно, здійснюють вплив на розвиток 

конкретного психологічного явища (Словарь-справочник по 

психодиагностике, 1989, с. 206). На практиці виокремлюють необхідні й 

достатні умови. Необхідні умови виникають, коли дія відбувається. 

Достатні – неодмінно ініціюють таку дію. 

На думку Ю. Бабанського, педагогічні умови – це відповідні 

педагогічні обставини, які сприяють чи протидіють проявам педагогічних 

моделей у результаті дії певних факторів. Вони також є «обставинами, від 

яких залежить і на основі яких відбувається загальний продуктивний 

педагогічний процес професійного розвитку, опосередкований діяльністю 

особистості» (Бабанский, 1977, с. 80). Використовуючи визначення поняття 

професійно-мотиваційний 

пошук, моделювання і створення власних варіантів творчого продукту 

когнітивно-потенціальний 

загальна ерудиція в галузі мистецтва, здатність аналізувати й систематизувати 

мистецькі явища та процеси, що відбуваються в художній культурі, спрямування своїх 

думок у викладання  

креативно-емоційний 

виявлення незалежності, ризикування, ініціативність, імпровізація, емоційне вираження 

ідей, мобільність, фантазування  

рефлексивно-діяльнісний 

самоаналіз та самооцінка власної діяльності як музиканта й учителя, здатність 

співвідносити власну діяльність, стиль спілкування із соціальним і професійним 

досвідом, адекватна оцінка, здатність регулювати творчу діяльність та ставлення до неї 
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«педагогічні умови», вчений мав на увазі процес формування фахівця, який 

навчається в певних умовах. 

Отже, науковцями поняття «педагогічні умови» розглядаються як:  

- обставини, необхідні для перебігу педагогічного процесу; 

- фактори, шляхи, напрями педагогічного процесу; 

- уявні результати педагогічного процесу; 

- форми, методи, педагогічні прийоми.  

Педагогічні умови відображають діалектику потенціалу та 

можливостей освітнього процесу та забезпечують реальну можливість 

управління ним шляхом організації позитивних факторів і нейтралізації 

негативних педагогічних обставин. Зокрема, Г. Коджаспірова, досліджуючи 

індивідуальний розвиток людини виокремлює такі основні умови, як: 

1. Роль педагога, колективу, середовища; 

2. Саморозвиток особистості; 

3. Свободу, яка визначає здатність людини мислити, діяти, здійснювати 

вчинки, виходячи із внутрішніх потреб, інтересів і цілей; 

4. Прийняття педагогом учнів, а учнями педагога як вихідну умову 

особистісного зростання, адже лише людина, яка впевнена у власних силах, є 

відкритою та здатною до саморозвитку (Коджаспирова, 2005, с. 68-72). 

Отже, педагогічні умови формування творчої індивідуальності 

майбутнього вчителя музики розуміються як сукупність взаємопов’язаних 

видів діяльності, необхідних для створення цілеспрямованого освітнього 

процесу.  

Цікавою для нашого дослідження є думка В. Рибалки, що основними 

способами управління творчою діяльністю є: залучення людини до 

вирішення проблемних ситуацій, які потребують інтуїтивне осягнення 

сутності пропонованої проблеми, створення набору евристичних методів 

стимулювання творчої діяльності особистості; виховання характеристик 

творчої особистості, зокрема її світогляду, переконань, потреб, інтересів, 

нахилів, мотивів, здібностей, набуття знань про предмет творчої діяльності 
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(Рибалка, 1996). Водночас учений підкреслює, що ранній і цілеспрямований 

розвиток цих особливостей у дитинстві, підлітковому та юнацькому віці є 

важливою внутрішньою умовою організації творчості (Рибалка, 1996, с 18). 

Ще одна важлива думка представлена в дослідженні О. Гребенюк, яка 

вважає найважливішою умовою розвитку творчої індивідуальності наявність 

у педагога та студента креативності. За переконанням дослідниці, вона 

проявляється у сприйнятливості, чутливості до полем, відкритості до нових 

ідей і схильності руйнувати або змінювати стійкі стереотипи задля створення 

чогось нового, одержання оригінальних, неочікуваних і незвичайних 

розв’язань життєвих проблем (Гребенюк, 1995). 

Механізмом набуття творчої індивідуальності стає індивідуальний 

стиль діяльності, удосконалення якого відбувається в освітньому процесі. До 

факторів, які впливають або гальмують прояв творчої індивідуальності 

студента, можна віднести такі: характер прийняття соціально-культурних 

норм, вибір позиції, ступінь розвитку вольової сфери.  

Узагальнюючи наукові погляди науковців щодо з’ясування 

педагогічних умов розвитку творчої індивідуальності майбутнього вчителя 

музики, ми дійшли думки, що означений процес може бути ефективним 

тільки за умови, коли студент, відчувши власний творчий потенціал, стане 

відповідальним і зацікавленим суб’єктом саморозвитку та виявить бажання 

розвивати власну творчу індивідуальність. 

Відтак, розробляючи педагогічні умови для формування творчої 

індивідуальності майбутнього вчителя музики під час фортепіанного 

навчання ми враховували, що ефективність їх застосування буде визначатися 

не лише зовнішніми факторами, тобто спрямованістю освітнього процесу на 

відповідну діяльність, різноманітністю творчих завдань, створенням 

сприятливої атмосфери педагогічного спілкування на заняттях із музичного 

інструменту тощо, але й внутрішніми, суто суб’єктивними факторами, які 

залежать від креативних якостей студентів, їх фахового й життєвого досвіду, 

творчого мислення.  
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З урахуванням означених факторів виокремлюємо такі педагогічні 

умови:  

1) розробка й застосування у процесі фортепіанного навчання 

креативних технологій формування творчої індивідуальності студента; 

2) спонукання до креативної діяльності з орієнтацією на можливості 

творчого самовираження;  

3) забезпечення естетико-розвивального середовища в умовах музично-

педагогічної освіти;   

4) упровадження різноманітних форм індивідуально-творчої роботи.  

Розглянемо зазначені педагогічні умови докладніше. 

Останнім часом пріоритетними в музичній педагогіці стали технології 

креативної творчості, які дозволяють творчо організувати процес навчання на 

інструментах та забезпечити творчий розвиток студентів, а також 

формування їх творчої індивідуальності. Основною метою таких технологій є 

розроблення обґрунтованої розвивальної методики, яка б гарантувала 

реалізацію творчих якостей студентів, позитивну динаміку їх особистого та 

професійного творчого розвитку, можливість оптимального відтворення 

процесу на рівні професіоналізму вчителя. 

У системі навчання грі на фортепіано такі технології базуються на 

методичній системі індивідуального навчання у відповідному предметному 

та практичному середовищі. Їх реалізація пов’язана з організацією музично-

творчого навчання, метою якого є діалектичне вирішення усталених форм 

музичного виконання та нових можливостей сучасного виконання. Це 

стосується звукових, тембральних і темпових характеристик музичних 

творів, а також можливості їх інтерпретації для різних аудиторій. 

Сутність технологій полягає в організації такого професійного 

навчання, в якому творча індивідуальність студента стає домінувальним 

компонентом фортепіанної освіти та спрямована на відкриття власних 

творчих знахідок студентів у напрямі розкриття стильових і жанрових 
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особливостей. Таке навчання спонукає студентів самостійно розуміти 

музичні твори та їх виконання в контексті своєї професійної діяльності. 

Творчі риси, набуті студентами, сприяють поступовому зростанню 

творчої індивідуальності, самостійності в розумінні музичних образів та 

власної інтерпретації виконання. Якщо така діяльність відбувається протягом 

усього періоду навчання в системі бакалавра, вона продовжується в 

подальшій фаховій діяльності вчителя музики. 

Друга педагогічна умова тісно пов’язана з першою, але спрямована на 

формування у студентів мотивації до виконавської діяльності із 

застосуванням творчого компоненту. Складність застосування цієї умови 

полягає в тому, що до музично-педагогічного закладу вищої освіти 

вступають абітурієнти з різним рівнем фахової підготовки й відповідного 

виконавського досвіду. Часто студенти не усвідомлюють власні творчі 

можливості та важливість їх розвитку у виконавській діяльності. Такі 

студенти майже не мають досвіду концертного виконання, вони 

закомплексовані у своїх виконавських діях і не можуть подолати страх під 

час публічного виконання музичного твору. Відтак, завданням викладача 

стає формування в таких студентів потреби у креативному самопізнанні й 

самооцінці власного виконання, надання їм психологічної та педагогічної 

підтримки.  

Висуваючи третю педагогічну умову, ми мали на увазі, що в музично-

педагогічних закладах вищої освіти особливого значення набуває естетико-

творче середовище, яке передбачає використання соціокультурних і 

художньо-естетичних впливів на суб’єктів освітнього процесу. Такі впливи 

багато в чому визначають зміст виступу, сприяють формуванню творчих 

уявлень студентів.  

Крім того, ми враховували рівні художньо-естетичного сприймання 

студентами музичних творів, можливості вдосконалювати на заняттях із 

музичного інструменту свою здатність до творчої музично-педагогічної 

діяльності. Особливість застосування цієї педагогічної умови зумовлюється 
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тим, що розкриваються можливості розвитку творчої індивідуальності 

студентів не тільки в індивідуальній, але й в ансамблевих і групових формах 

роботи. Адже кожний студент може взяти від музичного твору те, що він у 

ньому сприймає. Тому залучення особистості до групової художньо-творчої 

діяльності, як зазначає О. Гройсман, стає найоптимальнішим шляхом 

розвитку її самостійності, суб’єктності, а відтак і розвитку її творчих 

здібностей та індивідуальності. Ураховуючи те, що в такій діяльності кожен 

студент має можливість вибрати для себе ту форму участі, до якої він має 

найбільшу схильність, здібність і готовність, створюється ситуація успіху та 

виникає відчуття естетичного задоволення. 

Відповідно до четвертої педагогічної умови ми розглядаємо 

можливість застосування різноманітних форм і методів як цілісний вплив на 

творчу індивідуальність студентів, які розкривають можливості творчого 

саморозвитку й самореалізації майбутніх учителів музики під час 

фортепіанного навчання.  

Розробляючи форми й методи виконавської діяльності, спрямовані на 

розвиток творчої індивідуальності студентів, ми спиралися на думку 

К. Абдульханової-Славської, згідно з якою результативність цієї 

інтегративної якості значною мірою залежить від того, наскільки вона 

відповідає їхнім індивідуальним особливостям та інтересам, викликає та 

стимулює на саморозвиток і самовиховання. У зв’язку з цим важливого 

значення надавалось ансамблевим формам музикування й 

концертмейстерським заняттям.  

Ураховуючи, що в дисертації особлива увага приділялася формуванню 

у студентів самостійності на індивідуальних заняттях, у ході дослідження ми 

дійшли висновку, що методи розвитку творчої індивідуальності студентів 

можна поділити на три групи: мотиваційні, пізнавальні й інтерактивні.    

Зокрема мотиваційні методи спрямовані на розвиток потреб, прагнень, 

інтересів, позитивне ставлення до музично-творчої діяльності (визнання, 

заохочення, переконання, схвалення, стимулююче оцінювання, завищена 
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оцінка, створення художньо-образних уявлень, ситуацій успіху і 

взаємодопомоги, зацікавленість у результатах власної художньо-творчої 

діяльності, символічній винагороди дій студентів, наслідування відомій 

особистості, підтримки на шляху до самостійних висновків і узагальнень).  

Пізнавальні методи орієнтовані на розвиток аналітичного мислення, 

накопичення глибоких знань, формування вмінь їх синтезувати й 

узагальнювати (розповідь, обговорення, бесіда, пояснення; коментування, 

метод ескізного опрацювання музичних творів, аналітичне спостереження, 

мисленнєве прочитання музичних творів, метод вербалізації змісту музичних 

і художніх творів, метод логічної здогадки). 

Інтерактивні методи пов’язані з розвитком художньо-творчої 

активності, самостійності в художньо-аналітичній діяльності (навчальні 

дискусії, «круглий стіл», виконавська презентація, коментування відео та 

аудіоматеріалу, оновлення матеріалу й повторного звернення до вивченого, 

вільного вибору завдань, створення художньо-образних уявлень, опори на 

музично-творчий досвід, аналітичні дебати).  

Формування творчої індивідуальності майбутніх учителів музики за 

визначеними в нашому дослідженні компонентами й педагогічними умовами 

відбувалося протягом трьох етапів (організаційно-інформаційний, ціннісно-

орієнтований, самостійно-творчий), кожен із яких мав свою мету й 

завдання.  

Перший, організаційно-інформаційний був спрямований на сприяння 

студентам усвідомлення важливості власної творчої діяльності й вироблення 

мотивації на її розвиток. Цей етап охоплював перший курс навчання й 

підпорядковувався реалізації творчо-розвивальних можливостей студентів у 

процесі фортепіанного навчання, а також формування індивідуальних 

творчих якостей. На цьому етапі студенти усвідомлювали поставлені перед 

ними завдання та способи їх виконання, прагнули знайти нове рішення для 

яскравого виконання музичних творів. Це вимагало від них особливої уваги й 

зосередженості. Пояснення педагога допомагали студентам зрозуміти свої 
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виконавські недоліки та знайти правильне рішення у виконавській 

інтерпретації.  

Другий – ціннісно-орієнтований етап охоплював другий і третій курси 

навчання бакалаврів і спрямовувався на самопізнання студентами своєї 

творчої індивідуальності в умовах виконавської діяльності. У студентів 

формувались уміння здійснювати самоаналіз і самооцінку власної 

виконавської діяльності, відзначати оригінальність інтерпретаторського 

задуму. Завдяки таким завданням зростала роль музичного сприймання, 

тобто процес виконання набував більшої осмисленості й зацікавленості.   

На третьому – самостійно-творчому етапі, який охоплював четвертий 

курс бакалаврату, повною мірою відбувалось усвідомлення студентами своєї 

творчої індивідуальності, розвитку її компонентів у контексті загальної теорії 

педагогіки мистецтва. 

Таким чином, маючи виражену специфіку, усі три етапи дослідно-

експериментальної роботи спрямовані на формування творчої 

індивідуальності студентів у процесі фортепіанного навчання. Їх об’єднує  

процесуальність і послідовність виконавського втілення музики та її 

інтерпретування. Особливості формування творчої індивідуальності 

студентів у фортепіанному класі на кожному етапі відображено в таблиці 2.1 

Таблиця 2.1 

Організаційно-

інформаційний етап 

Ціннісно-

орієнтований етап 

Самостійно-творчий 

етап 

1. Усвідомлення 

поставлених завдань і 

способів їх виконання, 

прагнення знайти нове 

вирішення для яскравого 

виконання музичних 

творів 

1. Формування вмінь 

здійснювати самоаналіз 

і самооцінку власної 

виконавської 

діяльності, відзначати 

оригінальність 

інтерпретаційного 

1. Використання 

власних 

інтерпретаційних 

задумів, намагання  

розкрити свою творчу 

індивідуальність у  

виконавській 
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2. З’ясування всіх 

деталей виконання 

1.  

задуму 

2. Активізація та 

розвиток усіх сфер 

творчої 

індивідуальності  

 

діяльності   

2. Використання 

творчої інтерпретації 

музичних творів у 

різних видах музичної 

діяльності  

 

У контексті нашої проблеми варто відмітити, що процес формування 

творчої індивідуальності студентів у процесі фортепіанного навчання може 

бути успішним і приносити студентам задоволення за умови використання 

відповідних методів навчання. Особливого значення в контексті нашого 

дослідження ми надавали евристичним методам. 

Зазначимо, що в мистецькій освіті евристичні методи застосовують 

доволі широко. Їх сутність полягає у взаємодії викладача та студента для 

вирішення різноманітних проблем. Вони також використовуються для 

організації самостійної роботи студентів, що спонукає їх активізувати свою 

пошукову діяльність, розвивати творче мислення в усіх видах музичної 

діяльності. Ці методи можна розподілити на дві групи: 

1) методи, які застосовуються за допомогою викладача (метод 

художньо-педагогічної інтерпретації музичних творів, метод порівняльного 

аналізу музичних творів різних композиторів, створених в одному жанрі, 

метод творчих проєктів, метод асоціацій і аналогій, метод синхронічного та 

діахронічного аналізів). 

2) методи, спрямовані на безпосередню музично-творчу діяльність 

студентів, а саме: метод «педагогічного роздуму» над музичним твором, 

метод вербалізації та візуалізації власних художніх вражень, метод творчих 

завдань, метод мистецько-творчих проєктів педагогічного спрямування.   

Визначені методи збагачують досвід студентів, оскільки засновуються 

на досвіді, інтуїції та творчому мисленні. Але розвивати творчу активність 

допомагають і широко відомі в педагогіці мистецтва такі методи, як: 
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активізація емоційно-вольової саморегуляції (А. Каузова, Г. Коган, 

Н. Любомудрова, Лю Цинган, К. Мартінсон, Ю. Некрасов, В. Петрушин); 

ескізного знайомства з музичним твором (О. Алексєєв, Г. Ципін); метод 

творчих завдань (Н. Ветлугіна, О. Мелік-Пашаєв), які ознайомлюють 

студентів зі структурою музичного твору та формою, налаштовують на 

самостійне мислення й музично-виконавську стабільність.  

Запропоновані методи евристичного спрямування можна застосовувати 

на всіх етапах фахового навчання студентів. Їх варіативне використання 

забезпечує постійний розвиток творчого мислення, а впливовість 

підсилюється завдяки застосуванню індивідуальних форм навчання.  

Узагальнення теоретичного аналізу розвитку творчої індивідуальності 

студентів музично-педагогічних закладів вищої освіти у процесі 

фортепіанного навчання дозволило зробити висновок щодо необхідності 

проведення дослідно-експериментальної роботи в цьому напрямі. 

Відповідно, було розроблено організаційно-методичну модель формування 

творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики, яка складається з 

цільового, змістового, діяльнісного й результативного блоків.  

До цільового блоку включено мету, завдання, наукові підходи та 

принципів, а також обґрунтовані педагогічні умови. Змістовий блок 

складається зі структурних компонентів, різноманітних форм і методів 

навчання. Діяльнісний блок містить критерії та показники виділених 

компонентів, а також етапи проведення дослідно-експериментальної роботи. 

Результативний блок включає групи кластерів (професійно-мотиваційний, 

когнітивно-потенціальний, креативно-емоційний, рефлексивно-діяльнісний) 

компетентностей, які розглядаються в дослідженні як кінцевий результат 

освітнього процесу, домінантою якого стала творчо розвинена 

індивідуальність студентів і здатність до продуктивної професійної 

діяльності. Наочно вона подана на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Організаційно-методична модель формування творчої індивідуальності 

майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанного навчання у ЗВО 

ЦІЛЬОВИЙ БЛОК 

Мета-сформувати творчу індивідуальність майбутнього вчителя музики в процесі 

фортепіанного навчання у ЗВО 

Завдання – формування компонентів творчої індивідуальності 

Принципи: забезпечення культурологічної та музикознавчої спрямованості освітнього 

процесу в класі фортепіано; наступності художньо-творчого розвитку студентів упродовж 

навчання; стимулювання власної художньо-творчої активності й самостійності; 

особистісної естетичної значущості й активності в процесі естетичного переживання; 

єдності потенційного й актуального в розвитку творчої індивідуальності студентів 

 

Педагогічні умови: розробка й застосування у процесі фортепіанного навчання креативних 

технологій формування творчої індивідуальності студента; спонукання до креативної 

діяльності з орієнтацією на можливості творчого самовираження; забезпечення естетико-

розвивального середовища в умовах музично-педагогічної освіти; упровадження 

різноманітних форм індивідуально-творчої роботи 

ЗМІСТОВИЙ БЛОК 

Структурні компоненти творчої індивідуальності студентів 

 
мотиваційний когнітивний перцептивний інтерактивний 

Методи:  

три групи методів: мотиваційні, пізнавальні, інтерактивні  

Форми:  

індивідуальні та групові заняття 

 

ДІЯЛЬНІСНИЙ БЛОК 

Етапи  

організаційно-інформаційний, 

ціннісно-орієнтований, самостійно-

творчий 

 

Критерії (мотиваційно-вольовий, 

когнітивно-інформаційний, перцептивно-

гностичний, інтерактивно-креативний) та 

показники 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ БЛОК 

Результат - сформованість у студентів кластерів (професійно-мотиваційний, когнітивно-

потенціальний, креативно-емоційний, рефлексивно-діяльнісний) творчої індивідуальності в 

процесі фортепіанного навчання у ЗВО 
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Отже, в системі музично-педагогічної освіти розвиток творчої 

індивідуальності студентів набуває провідного значення. В ній поєднується 

інформаційна, освітня, дослідницька та праксеологічна функції, які 

дозволяють організувати фахове навчання майбутніх учителів музики так, 

щоб пролонгований розвиток їх творчої індивідуальності став каталізатором 

якості освіти в закладі вищої освіти.  

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі висвітлено теоретичні аспекти методики формування творчої 

індивідуальності майбутніх педагогів-музикантів у процесі фортепіанного 

навчання, визначено принципи й педагогічні умови формування зазначеного 

феномену та розкрито зміст структурних компонентів творчої індивідуальності, 

методи й етапи проведення дослідно-експериментальної роботи. 

Ураховуючи багатоаспектність поняття «творча індивідуальність 

педагога-музиканта», у дослідженні його визначено за такими позиціями: 

наявність стійкого й позитивного емоційно-ціннісного ставлення до 

музичного мистецтва; спрямованість на інноваційну діяльність, у якій 

переважає потреба в новизні, пошук досконалих способів музично-

виконавської та просвітницької діяльності; прагнення до самореалізації та 

досягнення високих результатів своєї професійної діяльності; усвідомлення 

власної значущості, здатності зробити свій внесок у музичну педагогіку; 

здатність відчувати натхнення від творів мистецтва й можливість ознайомити 

з ними своїх учнів; гнучкість розуму, асоціативність, образність і 

метафоричність мислення, здатність до перекодування виконавської 

інтерпретації у вербальну інформацію та навпаки. Згідно з окресленими 

поглядами формування творчої індивідуальності майбутнього педагога-

музиканта розглядається на основі екзистенційного, гуманно-естетичного, 

дискурсивно-інтерпретаційного, креативного й поліхудожнього підходів, 
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оскільки саме вони, з огляду на специфіку означеного феномену, впливають 

на динаміку його розвитку в процесі фахового навчання. 

Так, екзистенційний підхід акцентує увагу на характеристиці особистості, 

способах її відносин із навколишнім світом і способами буття, можливостях 

індивіда протистояти будь-яким формам соціальної маніпуляції та насилля. 

З’ясовано, що з позицій виявленого підходу творчість усе більше стає 

актуальною не стільки як процес і навіть діяльність, скільки як характеристика 

особистості. Згідно з екзистенціальною позицією, шлях розвитку творчості 

проходить через боротьбу з різними труднощами, а обдарованість особистості 

розвивається тільки через їх подолання. Застосування гуманно-естетичного 

підходу зумовлено зростанням людського фактору в цивілізаційних процесах, 

визнанням естетичного начала у формуванні особистості та мотивується 

необхідністю протидії негативному впливові, який справляє на молоде 

покоління значне поширення невибагливих зразків розважального мистецтва. 

Висування означеного підходу на ключові позиції в теоретичному плані є 

цілком закономірним з огляду на перехід до особистісно орієнтованої (гуманної) 

педагогіки, яка надає виняткового значення вмінню індивіда прогнозувати й 

контролювати свою діяльність та власне життя. Визначаючи творчий характер 

музично-педагогічної діяльності, важливого значення в дослідженні надано 

креативному підходу. Як особистісна характеристика, креативність 

проявляється в тому, що людина вкладає творче начало в усі види своєї 

діяльності. Визначено, що з позицій креативного підходу фахова діяльність 

педагога-музиканта є неперервною творчістю, яка проявляється у виконавській 

(інструментальній та вербальній) інтерпретації; у діагностичній і методичній 

діяльності; у комунікативній – у педагогічному спілкуванні. Констатовано, що 

провідними засадами такої діяльності є формування мотивації до творчості, 

розвиток художньо-творчої уяви, забезпечення взаємодії емоційних і 

раціональних факторів у навчальній діяльності, стимулювання інтуїції в процесі 

розв’язання творчих завдань. Аргументовано, що оскільки в розвитку творчої 

індивідуальності студента як майбутнього педагога важливу роль відіграє 
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культуротворчий процес, вважаємо за потрібне вдосконалювати її з позицій 

культурологічного підходу. В контексті означеного підходу культура 

розглядається як освітній простір, у якому національний духовний досвід стає 

складовою світової культури. Такий підхід забезпечує панорамний і 

багатовимірний погляд, полісистемне розуміння сутності мистецьких явищ, а 

також орієнтує на збереження кращих національних і світових надбань людства, 

прийняття суб’єктами освітнього процесу соціокультурних норм та їх 

удосконалення. Доведено, що в сукупності визначені підходи забезпечують 

цілісний погляд на проблему формування творчої індивідуальності майбутніх 

педагогів-музикантів і дають змогу розглядати її, по-перше, як інваріантний етап 

фахового навчання студентів у мистецько-педагогічних закладах вищої освіти, а 

по-друге, як процес їх методичної освіченості.  

Обґрунтовано принципи формування творчої індивідуальності 

майбутнього вчителя музики у процесі їх фортепіанної підготовки у ЗВО. 

Принцип забезпечення культурологічної та музикознавчої спрямованості 

освітнього процесу в класі фортепіано зумовлюється двома факторами: з одного 

боку, накопиченням широкої культурологічної інформації з метою збагачення 

художнього світогляду студентів, а з іншого – оволодінням майбутніми 

педагогами-музикантами знаннями й уміннями виконавського характеру, 

зокрема вміннями орієнтуватись у новому музично-інформаційному просторі 

для вільного та творчого оперування отриманим матеріалом. Принцип 

наступності художньо-творчого розвитку студентів упродовж навчання 

забезпечує з’ясування взаємозв’язків між різними художньо-естетичними 

явищами, виявлення факторів, які дають змогу системно набувати знання й 

розвивати власні художньо-аналітичні вміння. Принцип стимулювання власної 

художньо-творчої активності й самостійності передбачає, що у студентів 

формується потреба в саморозвитку, ознаками якого стають незалежність 

поведінки й суджень, уміння відмовлятися від власних попередніх думок, 

сприймання нових ідей, здатність знаходити й формулювати проблему, 

сміливість і критичність, упертість і наполегливість, уміння забезпечити 
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регулярність розумової праці, терпимість, сприяючи їх конкурентоздатності у 

професійній діяльності. Реалізація принципу особистісної естетичної значущості 

й активності в процесі естетичного переживання засновується на позиції, згідно 

з якою творча індивідуальність педагога-музиканта має яскраво виражену 

естетичну й етичну спрямованість і проявляється в освітньому процесі. 

Застосування принципу єдності потенційного й актуального в розвитку творчої 

індивідуальності студентів зумовлено тим, що в процесі фортепіанного навчання 

необхідно враховувати не тільки існуючі, але й потенціальні їхні якості, ті 

природні творчі здібності, які поки не проявилися. З’ясовано, що дотримання 

запропонованих принципів дозволяє отримувати оптимальний результат у 

формуванні творчої індивідуальності майбутніх педагогів-музикантів у закладі 

вищої освіти. 

Ураховуючи, що формування творчої індивідуальності майбутнього 

вчителя музики належить до комплексних понять, її можна розглядати як 

сукупність мотиваційного, когнітивного, перцептивного й інтерактивного 

компонентів і представлених такими кластерами компетентностей 

майбутнього педагога-музиканта: професійно-мотиваційний, когнітивно-

потенціальний, креативно-емоційний, рефлексивно-діяльнісний. Професійно-

мотиваційний кластер характеризує рівень професійної мотивації. Він 

визначається усвідомленням важливості творчої складової професійної 

діяльності, розумінням необхідності творчого саморозвитку, намаганням 

удосконалювати свій творчий потенціал, демонструє інтерес до різних 

дисциплін навчального плану. Когнітивно-потенціальний кластер 

проявляється як розвинений музично-естетичний тезаурус, варіативність 

творчої індивідуальності у різних видах навчальної діяльності, спрямованість 

творчого саморозвитку (одновекторний, багатовекторний). Креативно-

емоційний кластер визначає ступінь виявлення таких професійно-творчих 

якостей, як самостійність, ініціативність, мобільність, здатність до ризику, 

імпровізація, фантазування, емоційно-експресивні уявлення тощо. За 

допомогою рефлексивно-діяльнісного кластера виявляється міра здатності до 
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рефлексії у творчому процесі, вміння керувати своїм психічним станом, 

подолання внутрішніх і зовнішніх перешкод, цілеспрямованість та 

критичність під час виконання творчих завдань. Означені компетентності 

розглядаються як кінцевий результат освітнього процесу, здатність студентів 

до продуктивної професійної діяльності. 

Узагальнення викладеного матеріалу дозволяє стверджувати, що 

творча індивідуальність майбутнього вчителя музики є складним і 

багатоструктурним утворенням, яка формується в різновекторному 

освітньому процесі, що надає спрямованості індивідуально-творчому 

розвитку студентів, а ефективність означеного процесу залежить від 

забезпечення педагогічних умов, а саме: розробка й застосування в процесі 

фортепіанного навчання креативних технологій розвитку творчої 

індивідуальності студента; спонукання до креативної діяльності з 

орієнтацією на можливості творчого самовираження; забезпечення естетико-

розвивального середовища в умовах музично-педагогічної освіти; 

упровадження різноманітних форм індивідуально-творчої роботи. 

Застосування означених умов забезпечується трьома групами методів: 

мотиваційними, пізнавальними та інтерактивними.  

Формування творчої індивідуальності майбутніх педагогів-музикантів 

за визначеними в нашому дослідженні компонентами й педагогічними 

умовами відбувалося протягом трьох етапів (організаційно-інформаційний, 

ціннісно-орієнтований, самостійно-творчий), кожен із яких мав свою мету й 

завдання.  

Узагальнення наукової інформації щодо формування творчої 

індивідуальності студентів музично-педагогічних закладів освіти у процесі 

фортепіанного навчання дозволило зробити висновок щодо необхідності 

проведення дослідно-експериментальної роботи в означеному напрямі. 

Відповідно, було розроблено організаційно-методичну модель формування 

творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики, яка складається з 

цільового, змістового, діяльнісного й результативного блоків.  
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Цільовий блок складається з мети, завдань, наукових підходів і принципів 

та обґрунтованих педагогічних умов. Змістовий блок включає структурні 

компоненти, різноманітні форми й методи навчання. Діяльнісний блок містить 

критерії та показники виділених компонентів, а також етапи проведення 

дослідно-експериментальної роботи. Результативний блок включає групи 

кластерів (професійно-мотиваційний, когнітивно-потенціальний, креативно-

емоційний, рефлексивно-діяльнісний) компетентностей, які розглядаються в 

роботі як кінцевий результат освітнього процесу, домінантою якого стала 

творчо розвинена індивідуальність студентів і здатність до продуктивної 

професійної діяльності.  

Отже, в системі музично-педагогічної освіти формування творчої 

індивідуальності студентів набуває провідного значення та поєднуються 

інформаційна, освітня, дослідницька та праксеологічна функції, які дозволяють 

організувати фахове навчання майбутніх учителів музики таким чином, щоб 

пролонгований розвиток їх творчої індивідуальності став каталізатором якості 

освіти в закладі вищої освіти.  

Таким чином, у розділі визначено загальні педагогічні принципи та 

педагогічні умови формування творчої індивідуальності майбутніх учителів 

музики; обґрунтовано компонентну структуру творчих умінь майбутнього 

вчителя музики; визначено й систематизовано методи ефективного формування 

творчої індивідуальності студентів у процесі фортепіанної підготовки; 

розроблено організаційно-методичну модель, яка розкриває особливості 

формування творчої індивідуальності студентів у процесі фортепіанного 

навчання у ЗВО. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ 

ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ У 

ПРОЦЕСІ ФОРТЕПІАННОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

У даному розділі представлено опис експериментальної роботи з 

розвитку творчої індивідуальності студентів музично-педагогічних закладів 

вищої освіти, який розкриває педагогічну діагностику рівнів сформованості в 

них цієї інтегративної якості за визначеними компонентами, а також 

методику роботи зі студентами у фортепіанному класі на різних етапах 

навчання.  

 

3.1. Педагогічна діагностика рівнів сформованості творчої 

індивідуальності студентів музично-педагогічних закладів вищої освіти 

 

На основі теоретичних положень і висновків, викладених у попередніх 

розділах нашого дослідження, було розроблено методику дослідно-

експериментальної роботи з формування творчої індивідуальності студентів, 

яка проводилась в умовах природного перебігу освітнього процесу на 

мистецьких факультетах педагогічних закладів вищої освіти відповідно до 

сформованої мети й завдань дослідження та включала два послідовні етапи: 

констатувальний і формувальний.  

Експериментальною базою стали Інститут мистецтв Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Центральний 

державний педагогічний університет імені В. Винниченка та 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського. 

З метою з’ясування рівнів сформованості творчої індивідуальності 

майбутніх учителів музики у процесі фортепіанного навчання протягом 2016-
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2018 н. р. було проведено констатувальний експеримент, який здійснювався 

за такими напрямами:  

– з’ясування можливостей ефективного формування творчої 

індивідуальності студентів у процесі фортепіанного навчання; 

– вивчення сформованості компонентів творчої індивідуальності 

студентів; 

– обґрунтування критеріїв, показників і рівнів сформованості творчої 

індивідуальності студентів мистецьких спеціальностей;  

– діагностика рівнів сформованості творчої індивідуальності студентів 

за визначеними компонентами.  

Під час експериментальної роботи здійснювалась оцінка 

ефективності шляхів і засобів формування творчої індивідуальності 

студентів мистецьких факультетів, оскільки ця якість є важливою 

складовою фахової майстерності майбутнього вчителя музики та від неї 

залежить успішність його професійної діяльності. Розвинена творча 

індивідуальність студентів стає одним із показників ґрунтовності 

фортепіанної підготовки в закладі вищої освіти. 

Особистісний характер формування творчої індивідуальності студентів 

зумовив спрямованість констатувального етапу дослідження на вивчення й 

діагностику структурних компонентів означеного феномена, виявлення 

особливостей його формування. Відповідно до поставлених задач 

експеримент здійснювався у процесі індивідуальних і групових навчальних 

занять, а також на заліках, екзаменах і концертних виступах.   

Для виявлення особливостей у формуванні творчої індивідуальності 

студентів ми враховували: 

– сутність творчої індивідуальності студентів та етапи її  формування; 

– ступінь активності творчої діяльності студентів у процесі 

фортепіанного навчання; 

– характер індивідуальних уподобань респондентів у галузі музичного 

мистецтва; 
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– дієвість прояву творчої індивідуальності студентів, адекватність 

самооцінки, ініціативність, активність у навчальній  діяльності.  

У процесі дослідницько-експериментальної роботи для діагностики 

досліджуваного явища було використано такі методи: опитування, 

анкетування, тестування, самоаналіз, педагогічні спостереження, 

дослідницькі бесіди, інтерв’ю, аналіз продуктів творчої діяльності студентів, 

творчі завдання, експертна оцінка, метод математичної статистики. Названі 

методи дослідження використовувалися для з’ясування існуючого стану 

сформованості творчої індивідуальності студентів, визначення їх 

можливостей стосовно постійного розвитку власної творчої індивідуальності, 

виявлення її проявів у різних видах навчальної діяльності.  

Відповідно до наукових вимог констатувальну частину дослідження 

було підпорядковано принципам систематичності, послідовності, 

інформаційності, активізації творчої діяльності студентів. 

Констатувальний експеримент проходив у двох напрямах:  

1) застосування методу експертних оцінок викладачів по класу 

фортепіано музично-педагогічних закладів вищої освіти України;  

2) у процесі індивідуальних і групових бесід, діагностичних завдань, 

анкетування, інтерв’ювання студентів.  

У констатувальному експерименті взяли участь студенти та викладачі 

всіх закладів освіти, визначених для проведення експериментальної роботи. 

Загальна кількість респондентів становила 310 осіб.  

Під час проведення констатувального експерименту ми враховували 

таке: 

 індивідуальні особливості студентів-піаністів з України та Китаю; 

 урахування існуючих методичних поглядів і традицій із питань 

фортепіанної підготовки в Україні та Китаї, що передбачало впровадження 

компаративістського підходу; 
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 рівень довузівської фортепіанної підготовки студентів, а також 

розвиток у них окремих проявів творчої індивідуальності в освітньому 

процесі;  

  виявлення можливостей розвитку творчої індивідуальності майбутніх 

учителів музики в різних формах навчальної діяльності. 

Зазначені положення вносили певні корективи у процес 

експериментальної роботи. Так, згідно з першим положенням, незважаючи на 

значну кількість респондентів, ми застосовували індивідуальний підхід до 

кожного студента. За другим положенням ураховувалася наявність 

контингенту іноземних студентів у музично-педагогічних закладах вищої 

освіти України, що передбачало впровадження компаративістського підходу. 

За третім положенням ми враховували рівні довузівської підготовки 

українських і китайських студентів і спостерігали за окремими проявами у 

студентів творчої індивідуальності, а за четвертим положенням виявляли 

можливості формування творчої індивідуальності студентів в умовах заліків, 

екзаменів і концертних виступів.  

Аби виявити індивідуальні особливості у значної кількості студентів, 

також проводилися бесіди з викладачами фортепіано. Для цього було 

складено опитувальний лист (дод. А), до якого входили такі запитання: 

1. Які недоліки в музичному розвитку студентів Ви спостерігаєте під 

час їх навчання? 

2. Наскільки сформованою, на Ваш погляд, є творча індивідуальність 

ваших студентів? 

3. Чи вважаєте Ви за потрібне формувати творчі якості у своїх 

студентів?  

4. Що, на Ваш погляд, означає поняття «творча індивідуальність 

студента»?   

5. Які основні поради Ви можете дати студентам щодо формування їх 

творчої індивідуальності під час навчання у фортепіанному класі? 
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6. Які, на Ваш погляд, педагогічні умови забезпечують формування 

творчої індивідуальності студентів у процесі фортепіанної підготовки?  

7. Чи спостерігається різниця у проявах творчої індивідуальності 

китайських та українських студентів під час фортепіанної підготовки? 

8. Від чого, на Ваш погляд, залежить успішність формування творчої 

індивідуальності студентів? 

Аналіз відповідей викладачів по класу фортепіано показав, що понад 

60 % опитаних не змогли дати однозначну відповідь на перше запитання 

анкети. Переважна більшість викладачів вважають основним недоліком 

слабку довузівську підготовку, тому на перших етапах вивчення багато часу 

займає робота над аплікатурою, музичною інтонацією, ритмом. Значні 

прогалини спостерігаються у студентів стосовно розуміння жанру, стилю й 

форми музичного твору. Значні проблеми у студентів спостерігаються в 

плані якості звуковидобування й голосоведення (40 %). Недостатній рівень 

музично-теоретичних знань студентів не дозволяє їм вільно оперувати цими 

знаннями й використовувати їх у своїй творчій виконавській діяльності. На 

думку викладачів, прогалини в оволодінні вміннями пізнавальної діяльності 

значно знижують можливості творчого опрацювання музичних творів, не 

дозволяють опановувати значний обсяг нотної літератури у фортепіанному 

класі й набувати необхідного музичного тезаурусу.  

Відповідаючи на такі запитання викладачі зазначили, що в більшості 

студентів творча індивідуальність знаходиться на початковій стадії 

формування. Це проявляється в невмінні самостійно вирішувати окремі 

виконавські проблеми, самостійно працювати над подоланням існуючих 

недоліків технічного й виконавського плану. Крім того, вадою фортепіанних 

занять можна вважати те, що не вистачає часу для роботи зі студентами над 

художньо-творчими задачами. Означеному аспекту навчання педагогами 

приділяється надто мало уваги.  

Отже, результати проведеного опитування дають підстави 

стверджувати, що недостатній розвиток творчої індивідуальності студентів 
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насамперед полягає в низькому рівні довузівської підготовки студентів, 

певних недоліках організації навчально-виконавського процесу в музично-

педагогічних закладах вищої освіти, зокрема недостатньої уваги до 

індивідуальних особливостей і творчого мислення студентів. Викладачі 

відзначають, що серед студентів спостерігається негативне ставлення до 

систематичної та планомірної роботи над музичними творами, нерозуміння 

необхідності вдосконалювати свою виконавську майстерність завдяки 

творчому компонентові.  

На думку викладачів, «творча індивідуальність» це: виявлення 

стилістичних особливостей музичного твору, виявлення аналогій з іншими 

мистецькими творами (живопису, літератури), співставлення музичних творів 

одного стилю або жанру тощо. Тобто педагоги не зовсім розуміють сутність 

творих індивідуальних проявів та не усвідомлюють важливість розвитку 

творчої індивідуальності студентів для підвищення їх виконавської та 

музично-педагогічної майстерності.  

Щодо порад, то педагогами висловлювалися такі: у процесі вивчення 

музичного твору уважно ставитися до зауважень викладача, ознайомлюватися 

з великою кількістю літератури в галузі мистецтва, відвідувати концерти й 

виставки, ретельно ставитися до музично-теоретичних занять. 

До провідних умов формування творчої індивідуальності студентів 

викладачі відносили такі: 

- збагачення мистецького тезаурусу; 

- застосування широкого стильового спектру в репертуарі студентів; 

- залучення до самостійної аналітичної діяльності;  

- удосконалення методичної підготовки під час роботи над музичними 

творами; 

- активізація пізнавально-пошукової діяльності студентів; 

- розвиток умінь аналізувати, узагальнювати, порівнювати й 

систематизувати мистецькі явища. 
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Проаналізувавши відповіді, можна побачити, що викладачі фахових 

дисциплін, зокрема навчання грі на фортепіано, надають значення: 

збагаченню мистецького тезаурусу студентів (43 %), підвищенню їх 

самостійної аналітичної роботи (10 %) та активізації пізнавально-пошукової 

діяльності (47 %) студентів. На думку опитаних, накопичення й 

ознайомлення з великою кількістю різнопланових (за жанром, фактурою, 

стилем та ін.) музичних творів сприятиме підвищенню якості фортепіанної 

підготовки студентів і відповідно позитивно впливатиме на формування їх 

творчої індивідуальності. Разом із тим, значна кількість викладачів не 

пов’язують успішність навчання своїх студентів із розвитком їх творчих 

якостей. Такої думки дотримуються 22 % респондентів. Деякі викладачі 

зазначили, що більшість студентів, вступаючи до ЗВО, взагалі не готові до 

самостійної роботи над музичними творами, оскільки в них не розвинена 

слухова увага й уміння працювати над нотним текстом. При цьому тільки 

16 % викладачів залучають своїх студентів до самостійної роботи над 

музичними творами, допомагають відібрати власні навчальні та концертні 

програми. Тому тільки незначна частина викладачів (24 %) під час атестації 

студентів ураховують їх уміння самостійно розв’язувати інтерпретаційні 

проблеми, систематично працювати над удосконаленням своїх виконавських 

умінь.  

Така ситуація спостерігалася як з українськими, так і китайськими 

студентами. Вважаємо, що означена проблема набула загально педагогічного 

значення, оскільки рівень довузівської музичної підготовки студентів як в 

Україні, так і Китаї, є досить строкатим. У зв’язку з цим викладачі багато 

часу приділяють формуванню елементарних навичок і вмінь, а на розвиток 

музичного мислення, творчої ініціативи в них залишається дуже мало часу.  

Спостерігаючи за роботою китайських студентів, вони відмічають їх 

захопленість виконавською технікою. Найбільш важливим недоліком 

фортепіанної підготовки вони вважають відсутність гармонійного поєднання 

технічного й художнього компонентів (72 % опитаних). Аналогічні висновки 
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були зроблені й молодими китайськими дослідниками (Ван Бін, Шугуан. Дінь 

Юнь), які відзначали захопленість китайських студентів віртуозною грою, 

швидкими темпами та, разом із тим, уніфікованою інтерпретацією музичних 

творів (Ван Бін, 2011; Дін Юнь, 2016; Шугуан, 2012).  

Узагальнення результатів опитування викладачів музично-педагогічних 

факультетів в українських університетах дало підстави стверджувати, що у 

практиці цих закладів освіти існує низка проблем щодо фортепіанної 

підготовки студентів. Про це свідчать відмінності у спрямованості та якості 

означеної підготовки, а формування у студентів творчої індивідуальності 

вимагає цілеспрямованої та виваженої роботи викладачів у цьому напрямі. 

Ураховуючи, що формування творчої індивідуальності студентів в 

умовах виконавської діяльності значною мірою залежить від довузівської 

музичної підготовки студентів, у процесі проведення констатувального 

експерименту було вирішено вивчити рівні довузівської музичної освіти 

українських і китайських студентів. Для цього було проведено відповідне 

опитування, яке показало таке: 28 % українських студентів закінчили 

музичну школу, музичне або музично-педагогічне училище; 72 % українських 

респондентів мають музичну освіту на рівні клубів або декількох класів 

музичної студії. 

Що стосується китайських студентів, то тільки 22 % закінчили дитячу 

музичну школу та вчились у середніх музичних закладах, а 78 % студентів 

отримали досить поширену в Китаї приватну музичну освіту.  

Для отримання більш широкої інформації про стан сформованості 

структурних компонентів творчої індивідуальності респондентів нами було 

розроблено критерії та показники, а також проведено тестування, 

анкетування, серії діагностичних завдань. Ми враховували, що сформована 

творча індивідуальність є тією особистісною якістю студента, яка 

забезпечить йому високу ефективність професійної діяльності.   

Обґрунтовуючи критерії та показники для визначення стану 

сформованості компонентів творчої індивідуальності студентів, ми 
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враховували, що в науковій літературі існує багато визначень і класифікацій 

цього явища. Проаналізувавши основні положення науковців, ми зупинилися 

на визначенні Н. Буркіної, яка вважає, що критерії – це перелік вимог, за 

допомогою яких можна охарактеризувати рівні знань, умінь і навичок із 

різних дисциплін. Критерії виступають у ролі мірила норми, за яким 

здійснюється оцінювання. Чим більше критеріїв оцінювання одного чинника 

(навичок, умінь), тим об’єктивнішим стає оцінювання (Буркіна, 2001, с. 5).   

На попередньому етапі дослідження нами було виокремлено 

компоненти творчої індивідуальності студентів, а саме: мотиваційний, 

когнітивний, перцептивний та інтерактивний, які в сукупності дають 

можливість досить повно з’ясувати зміст досліджуваного явища. Відповідно 

до кожного компоненту було визначено критерії та показники, за допомогою 

яких з’ясовувалась ефективність його сформованості. 

Перша група критеріїв (мотиваційно-вольова) з’ясовує: міру вираження 

особистісного ставлення студентів до музичного мистецтва та своєї професії; 

вмотивованість суб’єктної позиції до навчальної діяльності, міру 

особистісної потреби до творчого вирішення виконавських проблем. 

Основними показниками означеної групи критеріїв вважаємо бажання 

опановувати музичне мистецтво; вміння долати труднощі у процесі вивчення 

музичних творів; уміння самостійно опановувати музичний матеріал і 

створювати на їх основі творчі проєкти.  

Друга група – (когнітивно-інформаційна) передбачає ступінь змістової 

наповненості музично-освітнього процесу; набуття інтегрованих мистецьких 

знань і виконавських умінь, необхідних для якісного відтворення музичних 

творів; визначає ступінь захопленості під час ознайомлення з новим 

музичним матеріалом. Означена група критеріїв включає показники, які 

виявляють здатність: накопичувати музичні знання й виконавські вміння; 

узагальнювати набуті й нові музично-теоретичні знання; відбирати необхідні 

знання й уміння для розв’язання творчих завдань.  
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Третя група – (перцептивно-гностична) з’ясовує: ступінь сприймання й 

розуміння музичних творів; здатність творчо опрацьовувати музичні твори у 

процесі навчання; міру вияву творчої активності в музично-викладацькій 

діяльності під час проведення педагогічної практики. Основними 

показниками даної групи критеріїв виступають: вияв творчого ставлення до 

вибору художніх засобів виразності під час створення виконавської та 

вербальної інтерпретації; здатність до варіативного опрацювання музичного 

матеріалу й вибору репертуару; спроможність до самоконтролю й 

самоаналізу результатів власної аналітично-виконавської діяльності.  

Четверта група критеріїв – (інтерактивно-креативна) передбачає 

виявлення здатності налагоджувати продуктивні контакти з аудиторією під 

час музично-творчої діяльності. Основними показниками означеної групи 

виступають міра розвитку творчого мислення студентів; ступінь 

самостійного та творчого опрацювання музичних творів; міра застосування 

власного творчого досвіду у виконавській діяльності. Співвідношення 

критеріїв і показників представлено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Співвідношення критеріїв і показників творчої індивідуальності 

студентів 

КРИТЕРІЇ ПОКАЗНИКИ 

мотиваційно-вольовий  

- міра вираження особистісного 

ставлення студентів до музичного 

мистецтва та своєї професії; 

- міра вмотивованості суб’єктної 

позиції до навчальної діяльності,  

- міра особистісної потреби до 

творчого вирішення виконавських 

проблем 

 

бажання опановувати музичне 

мистецтво; уміння долати труднощі у 

процесі вивчення музичних творів; 

уміння самостійно опановувати  

музичний матеріал і створювати на 

його основі творчі проекти;  
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-когнітивно-інформаційний 

передбачає: 

- ступінь змістової наповненості 

музично-освітнього процесу; 

- ступінь набуття інтегрованих 

мистецьких знань і виконавських 

умінь, необхідних для якісного 

відтворення музичних творів;  

- ступінь захопленості під час  

ознайомлення з новим музичним 

матеріалом 

 

вияв здатності: накопичувати музичні 

знання й виконавські вміння; 

узагальнювати набуті й нові музично-

теоретичні знання; відбирати 

необхідні знання й уміння для 

вирішування творчих завдань 

 

перцептивно-гностичний з’ясовує: 

- міру сприймання й розуміння 

музичних творів;  

- здатність творчо опрацьовувати 

музичні твори у процесі навчання; 

- міра вияву творчої активності в 

музично-викладацькій діяльності під 

час проведення педагогічної 

практики 

вияв творчого ставлення до 

вибору художніх засобів виразності 

під час створення виконавської та 

вербальної інтерпретації; здатність до 

варіативного опрацювання музичного 

матеріалу й вибору репертуару; 

спроможність до самоконтролю й 

самоаналізу результатів власної 

аналітично-виконавської діяльності 

інтерактивно-креативний 

- міра здатності налагоджувати 

продуктивні контакти з аудиторією 

під час музично-творчої діяльності; 

- міра сформованості ціннісних 

орієнтацій на музичні твори; 

- міра набуття власного творчого 

досвіду у виконавській діяльності 

 

міра розвитку творчого мислення 

студентів; ступінь самостійного та 

творчого опрацювання музичних 

творів; міра застосування власного 

творчого досвіду у виконавській 

діяльності 
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Для діагностики мотиваційно-вольового критерія ми розробили 

анкету для українських і китайських студентів (дод. А 1) щодо мотивів 

вибору професії вчителя музики. Відповіді респондентів розподілилися 

таким чином (табл.3.2).                  

Таблиця 3.2 

Розподіл мотивів вибору професії студентами педагогічного університету 

 (у %) 

 

Мотиви вибору професії 

Студенти 

Україна Китай 

абс. % абс. % 

1 Інтерес і любов до дітей 34 80,1 15 83,0 

2 Творчий характер професії 23 54,7 2 11,1 

3 Довготривала відпустка 18 42,8 5 27,7 

4 Можливість реалізувати свої професійні 

знання 

38 90,0 7 38,8 

5 Можливість спілкуватися з 

підростаючим поколінням 

26 61,9 12 66,6 

 

Примітка: окремі респонденти вказували не один, а 2–3 мотиви. 

 

Опитування показало, що більшість студентів (українських і 

китайських) головним мотивом у виборі власної професії вважають інтерес і 

любов до дітей. На другому місці виявився такий показник як можливість 

реалізувати власні професійні знання. Його відмітила більшість українських 

студентів і значна кількість китайських студентів. Третю та четверту 

сходинку зайняли в українських студентів такі показники, як можливість 

спілкування з підростаючим поколінням і творчий характер професії. У 

китайських студентів п’ятий показник також зайняв досить високе місце 

(66,6 %), а от другий показник, який характеризує творчий характер професії, 

залишився на низькому рівні.  
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Аби визначити позицію студентів стосовно важливості для сучасного 

вчителя володіння творчими якостями, ми запропонували їм надати 

характеристику сучасному вчителеві за такими позиціями: «Що для 

сучасного вчителя є найбільш важливим?»:  

а) знання музичного матеріалу й методики його викладання;  

б) любов до учнів і намагання прилучити їх до музичного мистецтва;  

в) духовно-моральні якості вчителя (інтелігентність, шляхетність, 

комунікабельність тощо);  

г) гарне володіння музичним інструментом, уміння цікаво й образно 

передати зміст музичних творів, організувати музичні свята.  

Відповідаючи на це питання, українські студенти віддали перевагу 

четвертій позиції, тобто гарно володіти музичним інструментом, уміти цікаво 

й образно передати зміст музичних творів, організувати музичні свята. За 

нею розташувалася перша позиція, а потім друга та третя.     

У китайських студентів відповіді мали дещо інший характер. 

Провідного значення вони надали першій позиції (знання музичного 

матеріалу й методики його викладання), на друге місце поставили наявність у 

вчителя духовно-моральних якостей, на третє – любов до учнів і намагання 

прилучити їх до музичного мистецтва та на четверте – гарне володіння 

музичним інструментом, уміння цікаво й образно передати зміст музичних 

творів, організувати музичні свята.  

Для виявлення в респондентів мотивації до набуття фахових знань 

професійно-педагогічного характеру було проведено опитування серед усіх 

студентів, яких було залучено до експериментальної роботи. Аналіз 

результатів опитування показав, що лише 32,5 % студентів спрямовані на 

здобуття психолого-педагогічних знань: вони вважають, що для 

повноцінного проведення уроків музики не обов’язково знати загальні 

педагогічні установки, більш важливим вони вважають удосконалення 

музично-теоретичних знань. 26,4 % студентів прагнуть оволодіти обраною 

професією та підкреслюють її творчий характер. Ще у школі вони брали 
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участь у художній самодіяльності й виступали на різних конкурсах і 

фестивалях. Решта студентів (24,5 %) бажають займатися творчою 

діяльністю в різних професійних колективах, а інша група опитуваних 

(16,6 %) ще остаточно не визначилися щодо своєї майбутньої професійної 

діяльності.  

У своєму дослідженні ми також вважали за необхідне визначити внутрішню 

мотивацію студентів до процесу навчання, оскільки вона сприяє формуванню їх 

творчих якостей. З цією метою була застосована адаптована методика К. Земфір 

(дод. 2). За результатами проведеного тестування всіх студентів було з’ясовано, 

що тільки у 38 % студентів проявились ознаки внутрішньої мотивації. Означені 

студенти активно відвідували всі заняття, постійно працювали над вирішенням 

різних питань, брали участь у всіх заходах, які поводилися на факультеті. У цих 

студентів відчувалася потреба в удосконаленні своїх виконавських умінь, 

намагання й реалізації свого творчого потенціалу.    

Спостереження за студентами протягом навчального року дозволило 

поступово визначити рівні сформованості мотиваційно-вольового 

компоненту творчої індивідуальності студентів відповідно до обґрунтованих 

критеріїв і показників. Результати діагностики за всіма показниками подано в 

таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Рівні сформованості творчої індивідуальності за мотиваційно-

вольовим критерієм 

ПОКАЗНИКИ Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий 

рівень 

Абс % Абс % Абс % 

бажання опановувати музичне 

мистецтво 

136 43,8 1128 41,3 46 14,8 

уміння долати труднощі у процесі 

вивчення музичних творів 

146 47,0 142 45,8 22 7,1 
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уміння самостійно опановувати 

музичний матеріал і створювати на 

їх основі творчі проєкти 

158 50,9 126 40,6 26 8,5 

Середня зважена 146 447,3 132 42,5 32 10,2 

 

На основі отриманих даних можна зробити висновок, що більшість 

студенів турбує власне працевлаштування, тобто робота, яка матеріально 

забезпечує та не вимагає витрачання багато часу. Ці студенти висловили своє 

бажання самореалізуватись у своїй професії. Для цього їм потрібно набути 

певних умінь і оволодіти необхідною інформацією. Разом із тим у частини 

студентів спостерігається невпевненість у правильному виборі професії, тому 

вони часто залишаються незадоволеними своєю роботою, висловлюють 

претензії до викладачів, вважаючи їх вимоги надмірними.   

Для визначення рівнів сформованості когнітивного компонента 

формування творчої індивідуальності студентів застосовувались 

анкетування, тестування й діагностичні завдання. 

Науковці підкреслюють, що розвиток цієї якості значною мірою 

залежить від набутих особистістю знань. Тому нам важливо було дізнатися, 

чи задовольняють студентів ті знання, які вони отримують на фахових 

дисциплінах. Для експериментальної роботи всі знання було ранжировано 

таким чином: музично-естетичні, музикознавчі, психолого-педагогічні та 

методичні (дод. С).  

Аналізуючи результати проведеного тестування було з’ясовано, що на 

перше місце студенти ставлять музично-естетичні й мистецтвознавчі знання, 

друге місце зайняли методичні знання, а от знання психолого-педагогічного 

циклу вони поставили на останнє місце. Особливо тривожним вважаємо 

факт, що значна кількість студентів (28,4 %), переважно тих, які мають тільки 

початкову музичну освіту, зазначили складність у опануванні дисциплін 

музично-теоретичного циклу й оволодінні музичним інструментом.  
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З метою усвідомленості студентами власних творчих якостей 

респондентам було використано адаптований опитувальний лист 

Д. Джонсона, до якого входили, зокрема, такі характеристики креативності:  

1. Відчувати тонкі, складні особливості сучасні проблеми музичного 

світу (чуттєвість до проблеми, подолання труднощів); 

2. Висувати й виражати значну кількість різноманітних ідей у даних 

умовах (швидкість); 

3. Пропонувати різні види, типи, категорії ідей (гнучкість); 

4. Пропонувати додаткові деталі, ідеї, версії як рішення 

(винахідливість, винахідливість, розробленість); 

5. Проявляти уявлення, чуття гумору й розвивати гіпотетичні 

можливості (уявлення, здатність до структурування); 

6. Демонструвати поведінку, яка є несподіваною, оригінальною, але 

корисною для вирішення проблеми (оригінальність, винахідливість і 

продуктивність); 

7. Утримуватися від прийняття першої, яка прийшла до голови, 

загальноприйнятої ідеї, висувати різні варіанти, обирати найкращий 

(незалежність); 

8. Проявляти впевненість у своєму рішенні, не дивлячись на певні 

складності, брати на себе відповідальність за  нестандартну позицію, думку, 

що сприяє вирішенню проблеми (впевнений стиль поведінки з опорою на 

себе, самодостатня поведінка ). 

Кожний пункт цього опитувальника оцінюється за шкалою, яка містить 

чотири градації: 1 – ніколи; 2 – іноді; 3 – часто; 4 – постійно. Загальною 

оцінкою креативності вважається сума балів за всіма пунктами (мінімальна 

оцінка – 8 балів, максимальна оцінка – 40 балів). У таблиці 3.4 пропонується 

розподіл сумарних оцінок студентів за визначеними рівнями креативності.  
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Таблиця 3.4 

Співвідношення креативності в сумарних оцінках 

Рівень креативності Загальні оцінки 

високий 40-25 

середній 24-15 

низький 14-0 

 

Приклад характеристик творчого прояву, представлений кожним 

студентом, поданий у додатку Д.  

Подальше опрацювання відповідей на запитання анкети показало, що 

серед труднощів, які виникають у студентів в освітньому процесі, на перше 

місце вони ставлять недостатність знань, що значною мірою пов’язано з 

відсутністю глибокої музичної освіти (32 %), а також складність музичного 

матеріалу (34 %), невміння аналізувати музичний матеріал і висловлювати 

свої думки (18 %), недостатність уяви, фантазії (16 %) тощо.  

Для одержання більш широкої інформації стосовно розвитку творчих 

уявлень студентам було запропоновано розв’язати тестові завдання. 

Вважаємо, що одним з ефективних шляхів досягнення високого рівня творчої 

уяви є завдання, засновані на створенні різноманітних образів. Перерахуємо 

їх:  

- розчленування – виділення з музичної фрази мотиву й конструювання 

на його основі нової фрази;  

- аглютинація (склеювання) – (в музиці) об’єднання двох мотивів в одну 

музичну фразу; 

- комбінування – варіювання, чергування, об’єднання мотивів на основі 

досвіду музично-слухових уявлень. 

- типізація – створення того, що визнано загальноприйнятим, зрозумілим 

для всіх (наприклад, жанрова типізація). 

Студентам було запропоновано музичний твір М. Скорика «Народний 

танець», з якого потрібно було, не використовуючи музичний інструмент, 
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створити один із варіантів образів. З цим завданням впоралися 24 % 

студентів, 31 % студентів виконали завдання частково. Інші респонденти 

зовсім не змогли його виконати. Це говорить про те, що в більшості 

студентів не розвинений внутрішній слух і вони не володіють аналітичним 

мисленням. 

Результати діагностики творчої індивідуальності за когнітивно-

інформаційним критерієм подано в таблиці 3.5.      

Таблиця 3.5 

Рівні сформованості творчої індивідуальності студентів за когнітивно-

інформаційним критерієм 

КРИТЕРІЇ Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий 

рівень 

Абс % Абс % Абс % 

вияв здатності накопичувати 

музичні знання й виконавські 

вміння 

122 39,3 118 38,0 70 22,7 

узагальнювати набуті й нові 

музично-теоретичні знання 

164 51,8 126 40,6 30 7,6 

відбирати необхідні знання й 

уміння вирішувати творчі завдання 

157 50,6 134 43,2 19 6,2 

Середня зважена 147 46,8 125 40,6 38 12,6 

 

Отже, діагностування когнітивного компоненту за визначеними 

критеріями й показниками засвідчило, що у студентів переважає низький 

рівень його сформованості. На наш погляд, це є свідченням того, що 

майбутні вчителі не можуть зберігати свої знання в довготривалій пам’яті, не 

вміють узагальнювати свої музично-теоретичні знання й використовувати їх 

для вирішення творчих завдань. Це вимагає цілеспрямованої роботи 

викладачів закладів вищої освіти в даному напрямі.  
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Наступним етапом констатувального експерименту стало діагностування 

перцептивного компоненту. Нам було важливо дізнатися, наскільки студенти 

сприймають і розуміють музичні твори, чи здатні вони творчо опрацьовувати 

твори у процесі навчання, наскільки проявляється їх творча активність під 

час проведення педагогічної практики.  

У межах анкетного опитування (дод. С) та виконання діагностичних 

завдань вивчався рівень художнього сприйняття й емоційної чуттєвості на 

музичні твори. Відповідно, студентам було запропоновано відповісти на такі 

запитання: 

1. Що Ви відчуваєте на уроках музики й домашніх заняттях? 

(отримуєте емоційну насолоду, виражаєте свій настрій, відчуваєте 

творчу насолоду тощо). 

2. Чи виникають у Вас музичні або життєві асоціації, коли Ви 

слухаєте або виконуєте музичний твір?  

3. Чи впливають Ваші емоції та почуття на процес кінцевого 

виконання музичного твору? 

4. Чи відрізняється емоційний стан під час виконання музичних 

творів на уроках у фортепіанному класі й педагогічної практики? 

Після аналізу отриманих відповідей з’ясувалося, що більша частина 

студентів (62 %) отримує емоційне задоволення від уроків у класі фортепіано 

й самостійних занять. Ця частина студентів часто отримує задоволення від 

спілкування з музикою різних жанрів. Вони намагаються виконати завдання 

своїх педагогів, розкрити характер музичних творів. Разом із тим 15 % 

відповіли, що під час домашніх занять в основному намагаються вивчити твір 

на пам’ять, а над характером твору вони не задумувалися.  

На запитання «Чи виникають у Вас художні або життєві асоціації, коли 

Ви слухаєте або виконуєте музичний твір?» було отримано такі відповіді: «в 

уяві виникають схожі музичні твори», «виникають асоціації з різними 

життєвими ситуаціями». Аналізуючи відповіді на останнє запитання, було 

з’ясовано, що емоційні стани виникають у студентів більше на кінцевому 
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етапі опрацювання музичного твору й можуть позитивно впливати на його 

концертне виконання.    

Останнє питання передбачало варіативні відповіді, а саме: 

«відрізняється», «мабуть, ні», «відрізняється, адже у класі ми намагаємося 

виконати твір повністю, а під час виконання на уроках у школі найчастіше 

фрагментарно та з поясненнями». Тобто з деяких відповідей було зрозумілим, 

що на заняттях у фортепіанному класі студенти намагаються яскраво й 

емоційно відтворювати музичні твори, у той самий час на педагогічній 

практиці у школі найчастіше музичні твори студенти виконують формально, 

не звертаючи увагу на їх образні характеристики й емоційні стани. Результати 

цього діагностичного зрізу подано в табл. 3.6. 

За результатами проведеного діагностування можна зробити висновок, 

що студенти за перцептивно-гностичним критерієм знаходяться на низькому 

й середньому рівнях свого творчо індивідуального розвитку. Особливо це 

помітно за таким показником, як вияв творчого ставлення до вибору 

художніх засобів виразності під час створення виконавської та вербальної 

інтерпретації. Вважаємо, що на уроках у класі фортепіано важливо звертати 

увагу на засоби музичної виразності й можливості їх варіювання залежно від 

педагогічних завдань.  

Таблиця 3.6 

Рівні сформованості творчої індивідуальності студентів за перцептивно-

гностичним критерієм 

Показники Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий 

рівень 

Абс % Абс % Абс % 

вияв творчого ставлення до вибору 

художніх засобів виразності під час 

створення виконавської та вербальної 

інтерпретації 

102 32,9 157 50,6 51 16,2 
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спроможність до самоконтролю й 

самоаналізу результатів власної 

аналітично-виконавської діяльності 

145 46,8 144 46,4 21 6,8 

здатність до варіативного 

опрацювання музичного матеріалу та 

вибору репертуару 

96 34,9 158 43,3 56 18,8 

Середня зважена 114 35,8 153 50,7 43 13,5 

 

Для обґрунтування рівнів сформованості інтерактивно-креативного 

критерію ми використовували діагностичні та творчі завдання. Дослідження 

було спрямоване на визначення здатності налагоджувати продуктивні 

контакти з аудиторією під час музично-творчої діяльності, сформованості у 

студентів ціннісних орієнтацій та набуття власного творчого досвіду у 

виконавській діяльності. 

Для з’ясування цих питань студентам пропонувалось індивідуально у 

процесі фортепіанних занять виконати серію діагностичних завдань. 

Наприклад, завдання 1.        

Програйте музичний твір (пропонується твір Ф. Ліста «Ноктюрн»). 

Зробіть його аналіз за такими характеристиками й обґрунтуйте свої 

враження: 

а) ваше враження від твору; 

б) які асоціації викликає цей твір? 

в) який настрій переважає у творі? 

г) які особливості музичної мови застосував композитор? 

д) до якого художнього напряму можна віднести цей твір? 

 

Наступне завдання стосувалося виявлення творчих проявів у 

виконавській діяльності. Завдання виконувались у процесі навчальних занять 

у фортепіанному класі. Наприклад, під час роботи над сонатою Л. Бетховена 

№ 8, ч. 1 пропонувалося прослухати декілька інтерпретацій видатних 
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музикантів і обрати ту, яка більше відповідає власним уявленням про цей 

твір. При цьому треба було визначити стильову відповідність, технічність та 

емоційність виконання. У процесі роботи над цим твором студентам 

необхідно було зробити їх гармонічний і фактурний аналіз, виявити 

стилістичні й жанрові особливості, провести аналогії з іншими сонатами 

Бетховена, які виконувались іншими студентами або звучали в концертному 

виконанні.  

За наступним завданням студентам пропонувалося заповнити табличку 

аналогічними музичними творами, створеними різними композиторами, 

наприклад:   

Таблиця 3.7 

Музичний твір Аналогічні музичні твори 

Ф. Шопен – Ноктюрн Е. Гріг – ноктюрн 

Ф. Ліст – етюд С. Рахманінов етюд – картина 

Й. Гайдн – соната Р. Шуман – соната 

Ф. Мендельсон – Пісня без слів Л. Ревуцький – Пісня 

 

Результати цього завдання показали, що значна частина студентів 

(39 %) має епізодичні знання щодо творчості окремих композиторів, не знає 

їх інструментальну творчість, тому не може відібрати відповідні музичні 

твори. Деякі студенти просто не вміють співставити творчість композиторів 

однієї епохи (наприклад, романтизму) та визначити загальні стильові 

особливості цих композиторів. Такі недоліки найбільше проявились у 

студентів, які зовсім не мають музичної освіти або мають тільки початкову 

музичну освіту.  

Для з’ясування рівня творчої спроможності діяти в умовах школи, 

студентам було запропоновано підготувати музичний проєкт за обраною 

темою (дод. Д.2) та представити його на педагогічній конференції. Робота 

оцінювалася за такими параметрами:  
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а) робота представлена слухачам яскраво й образно, продемонстрований 

високий рівень концертно-виконавських умінь; 

б) публічний показ творчої роботи викликав інтерес у слухачів; 

в) має власну точку зору у процесі виконання творчої роботи, вміє 

виразити її впевнено; 

г) чудово демонструє ініціативність, зацікавленість, проявляє впертість у 

процесі виконання творчої роботи; 

д) у творчій роботі переконливо показані поєднання чуттєвої та образної 

сфер, багатство фактурних засобів виразності, різноманітність теситурних 

можливостей. 

Підсумовуючи результати виконаних завдань, можемо констатувати, 

що за рівнем прояву творчої індивідуальності фахова підготовка студентів зі 

спеціальною середньою освітою є значно кращою, ніж тих студентів, які 

закінчили тільки музичну школу. У них спостерігаються більш ґрунтовні 

знання та краще сформовані виконавські вміння.  

Найбільші прогалини у знаннях і вміннях спостерігаються у студентів, 

у яких була «пауза» в музичній підготовці, що значно знизило їх рівень 

оволодіння вміннями й навичками. У таких студентів відсутня система в 

опрацюванні музичного матеріалу та збільшенні обсягу отримуваних знань.  

Дистанція в декількох роках між ЗВО та школою не дозволяє говорити 

про реальні перспективи швидкого просування у формуванні необхідних 

якостей, необхідних сучасному вчителеві музики. Крім того, відсутність під 

час освітньої перерви музичного середовища призводить до згасання 

мотивації та переорієнтації на інший вид музичної діяльності або навіть до 

зміни професійного навчання. Таким чином, можна констатувати, що перерва 

між початковою та вищою освітою ускладнює процес адаптації студентів і 

збільшує її тривалість. Разом із тим, у всіх студентів спостерігається такий 

недолік, як невміння вербалізувати свої знання, аргументовано висловити 

власні думки.   



153 
 

Порівняльний аналіз отриманих даних у китайських і українських 

студентів показав, що фортепіанна підготовка китайських студентів 

найчастіше обмежується вивченням творчості композиторів кінця ХVІІІ – 

ХІХ століттям і спрямована на підготовку до сольних виступів. Це можна 

пояснити переважанням у Китаї приватної музичної освіти, яка спрямована 

тільки на музично-виконавську діяльність. Тому китайські студенти, 

навчаючись в українських педагогічних університетах, мають оволодіти не 

тільки навичками концертно-виконавської діяльності, але й уміннями 

вербалізувати свої музичні знання й набути достатнього досвіду 

виконавсько-інтерпретаторської діяльності. Результати діагностики за 

інтегративно-креативним критерієм подано в таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

Рівні сформованості творчої індивідуальності студентів за інтегративно-

креативним критерієм 

 

Показники 

Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий 

рівень 

Абс % Абс % Абс % 

міра розвитку творчого мислення 

студентів 

 

146 

 

47,0 

 

85 

 

27,6 

 

79 

 

25,4 

ступінь самостійного та творчого 

опрацювання музичних творів 

 

114 

 

36,7 

 

115 

 

37,2 

 

81 

 

26,1 

міра застосування власного 

творчого досвіду у виконавській 

діяльності 

 

135 

 

43,5 

 

168 

 

46,5 

 

31 

 

10,0 

Середня зважена 131 42,4 122 39,5 63 20,5 

 

У цілому дослідження інтегративно-креативного критерію виявило, що 

на початкових етапах навчання учням різних закладів освіти та форм освіти 

не приділяється належної уваги творчому розвиткові особистості, не 

розвивається творчо-пізнавальна активність, тому знання студентів часто 
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стають формальними, а процес підготовки не набуває індивідуального 

характеру.   

Таким чином, на основі показників і даних констатувального 

експерименту було охарактеризовано низький, середній та високий рівні 

сформованості творчої індивідуальності майбутніх учителів музики.  

Низький рівень сформованості творчої індивідуальності властивий 

студентам, знання яких епізодичні, нестійкі й характеризуються 

недостатньою узагальненістю та систематизованістю. Під час виконання 

завдань студенти формально ставляться до них, проявляють замкненість і 

недостатню артистичність. У своїй виконавській діяльності вони статично 

передають музичний матеріал, іноді намагаються наслідувати відомим 

музикантам.  

Отже, у цих студентів переважає репродуктивна навчальна діяльність, 

вони не здатні переносити отримані на уроках знання у практичну площину. 

Мотивація студентів цієї групи до власної навчальної діяльності обмежується 

прагненням отримати диплом про вищу освіту.  

Середній рівень притаманний студентам, які здатні проявляти музичне 

мислення, демонструють деякі риси новизни й оригінальності, та в цілому 

здатні поєднати різні виконавські навички у процесі роботи над музичним 

твором. У роботі ці студенти намагаються проявляти авторську позицію, 

однак їх реалізація відбувається за традиційними виконавськими 

алгоритмами. Творча робота студентів виявилася маловиразною та викликає 

слабий відгук у слухачів. Іноді вони намагаються продемонструвати своє 

бачення виконання, однак, як правило, орієнтуються на думку інших у своїй 

творчій роботі. На різних етапах виконання завдань такі студенти 

проявляють нестабільність у прояві відповідальності й терпіння, не завжди 

комунікабельні. 

Високий рівень властивий студентам, які прекрасно демонструють 

навчально-пізнавальну діяльність і самостійність, постійно намагаються 

отримати нові знання й уміння під час виконання завдань, проявляють 
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активне стремління втілювати задумане, демонструють бажання досягти 

високої результативності роботи, інтерес до публічного виконання музичних 

творів зі свого репертуару, проявляють постійний інтерес до інших 

профільних предметів психолого-педагогічного циклу, демонструють 

бажання продуктивно самовиражатися, ухвалювати нестандартні рішення, 

сміливо демонструють свої емоційні почуття у процесі виконання творів, 

прекрасно вміють контролювати свій емоційний стан під час роботи й 

виконання, вносити необхідне коригування, проявляючи витримку й 

самоконтроль.  

У цілому, на підставі аналізу отриманих даних сформованості кожного 

з визначених компонентів та їх критеріїв відзначимо, що майбутні вчителі 

музики мають потенційні можливості набувати творчі якості у процесі 

фортепіанної підготовки. Формвання творчої індивідуальності студентів стає 

можливим, якщо музично-педагогічний простір включає освітнє середовище 

й освітній процес, спрямований на всі аспекти творчої індивідуальності. При 

цьому освітнє середовище передбачає взаємодію педагога та студента, яка 

засновується на принципах досягнення успіху, переходу педагогічного 

управління в самоуправління студентів, співтворчості, розвитку безмежних 

творчих здібностей.  

Будь-яка діяльність студентів стає успішною, якщо вона буде 

усвідомленою. Аби усвідомити свої дії,  студенти повинні мати чіткі уявлення 

про предмет і смисл своєї діяльності. У системі музично-педагогічної освіти 

вона полягає у формуванні фахової компетентності й любові до педагогічної 

професії. З урахуванням цих позицій загальні показники сформованості 

компонентів творчої індивідуальності майбутніх учителів музики відповідно 

до визначених критеріїв і показників подано в таблиці 3.9. 

Подані результати свідчать, що стан творчої індивідуальності майбутніх 

учителів музики не дозволяє їм повною мірою вирішувати завдання, які стоять 

перед сучасними українськими й китайськими школами, і не відповідає їх 

потребам у високопрофесійних фахівцях. З метою підвищення рівня означеної 
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якості ми вважали за необхідне розробити та впровадити у фортепіанну 

практику власну методику формування творчої індивідуальності, яку 

представлено в наступному параграфі. 

Таблиця 3.9 

Сформованість творчої індивідуальності у студентів за всіма 

компонентами 

Компоненти/Рівні Низький Середній Високий 

Мотиваційний 47,3 42,5 10,2 

Когнітивний 46,8 40,6 12,6 

Перцептивний 35,8 50,7 13,5 

Інтеракттивний 42,4 39,5 20,5 

Середнє значення 43,0 43,0 14,0 

 

                                                                                         

3.2. Хід та результати дослідно-експериментальної роботи 

 

Теоретичний аналіз проблеми творчої індивідуальності та отримані 

результати констатувального експерименту дозволили зробити висновок, що 

у фортепіанній підготовці майбутніх учителів музики приділяється 

недостатньо уваги цій інтегрованій якості. За сучасних вимог до діяльності 

вчителя музики такий рівень фахової підготовки не можна вважати 

задовільним. Тому було прийнято рішення щодо необхідності проведення 

дослідно-експериментальної роботи, в основу якої було покладено 

розроблену організаційно-методичну модель формування творчої 

індивідуальності студентів в умовах фортепіанної підготовки. Її підґрунтя 

склали методологічні засади, розроблені дидактичні принципи та психолого-

педагогічні умови. 

У дослідженні ми враховували наукову позицію О. Пехоти, за якою 

мистецтво виступає ефективним педагогічним чинником розвитку творчої 

індивідуальності студентів педагогічних закладів вищої освіти. Це може 
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відбуватися тоді, коли їхня професійно-педагогічна підготовка буде 

будуватися як система умов їх професійного розвитку й саморозвитку на 

основі усвідомлення власних професійних можливостей, розробки програми 

неперервного професійного та творчого зростання й побудови процесу 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів (у змістовому, ціле-

мотиваційному, технологічному відношенні) таким чином, щоб 

індивідуальна творча професійна сутність майбутнього педагога стала 

однією з найважливіших його цінностей (Падалка, 2008, с. 178).  

Нам також імпонує розроблена науковцем Л. Мільто організаційно- 

структурна модель педагогічної системи розвитку творчої індивідуальності 

майбутнього педагога, яка охоплює такі взаємозв’язані компоненти: 

1. Вивчення рівнів професійної спрямованості й виявлення наявності 

творчого потенціалу у студентів; 

2. Діагностика якостей творчої індивідуальності студентів у 

різноманітних видах педагогічної діяльності; 

3. Створення психолого-педагогічних умов із метою реалізації якостей 

творчої індивідуальності студентів і формування їх творчих здібностей; 

4. Залучення студентів до творчої діяльності щодо розв’язання 

педагогічних задач; 

5. Дослідження результатів діяльності студентів, характеру змін їхньої 

особистості на основі спостереження викладача за ступенем активності, 

задоволеності, бажання продовжувати подальшу роботу з розв’язання 

педагогічних задач;  

6. Самоаналіз і самооцінка особистості студента; 

7. Корекція самооцінки й особистісних установок самими студентами на 

основі внутрішньої саморегуляції (Мільто, 2005, с. 152-157). 

Орієнтуючись на теоретичні розробки щодо розвитку творчої 

індивідуальності особистості та особливостей формування цієї якості в 

музично-педагогічній діяльності, представлена методика спрямована як на 

загальний творчий розвиток студентів, так і на вдосконалення спеціальних 
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музично-творчих здібностей кожного студента, його особистісних якостей у 

процесі фортепіанного навчання; ця методика в нашому дослідженні 

реалізується шляхом організації спеціальних педагогічних впливів на 

розвиток пізнавальних, мотиваційно-вольових, естетико-емоційних і 

моральних якостей майбутніх учителів музики.  

Згідно з даною методикою, оволодіння фаховими знаннями й уміннями 

сприяє формуванню творчої індивідуальності й водночас студент засвоює 

способи педагогічної діяльності, які розширюють діапазон їх практичного 

застосування. Дієвість розробленої методики було перевірено у процесі 

формувального експерименту, який проходив у три етапи в реальних умовах 

освітнього процесу. Усі три етапи передбачали доведення можливості 

формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики у процесі 

фортепіанної підготовки, а також проведення педагогічної практики. 

Формувальний етап експериментальної роботи здійснювався на базі 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

впродовж трьох років (2016–2018 р.р.). В експерименті взяли участь 

українські та китайські студенти 2–4 курсів інституту мистецтв, з яких 

було утворено експериментальну й контрольну групи, по 25 студентів у 

кожній.  

Мета формувального експерименту полягала у практичній реалізації 

методики формування творчої індивідуальності майбутніх учителів музики та 

перевірці її ефективності на основі визначених на попередньому етапі 

педагогічних умов.  

Означена мета конкретизувалась у завданнях, які були спрямовані на 

формування творчої індивідуальності студентів і відбивали конкретні 

експериментально-педагогічні дії. До них віднесено: 

1. Створення позитивної мотивації щодо пізнання й розвитку власної 

творчої індивідуальності та використанні в цьому процесі фахових знань; 

2. Розвиток визначених компонентів творчої індивідуальності із 

застосуванням креативних методів навчання; 
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3.  Самопізнання студентами власних якостей і властивостей творчої 

індивідуальності, їх корекція в різних видах музичної діяльності; 

4. Забезпечення педагогічних умов для розвитку творчої 

індивідуальності студентів у фортепіанному класі. 

До провідних напрямів дослідно-експериментальної роботи ми 

відносили: встановлення послідовності формування творчої індивідуальності 

студентів-музикантів; обґрунтування змін у рівнях сформованості 

компонентів творчої індивідуальності майбутніх учителів музики; перевірка 

ефективності запропонованої методики в умовах фортепіанного навчання; 

оцінка одержаних результатів та обґрунтування остаточних висновків. 

В основу розробленої методики було покладено обґрунтовані нами в 

теоретичному розділі дослідження такі принципи: забезпечення 

культурологічної та музикознавчої спрямованості освітнього процесу у 

фортепіанному класі; забезпечення наступності художньо-творчого розвитку 

студентів упродовж навчання; стимулювання власної художньо-творчої 

активності й самостійності, єдність потенційного й актуального у формуванні 

творчої індивідуальності студентів. Упровадження цих принципів у практику 

факультетів мистецтв педагогічних закладів вищої освіти України вимагало 

створення навчального й художньо-творчого середовища із застосуванням 

усіх загально прийнятих форм навчання.  

Практична реалізація методики формування творчої індивідуальності 

здійснювалася з урахуванням таких педагогічних умов: 

1) застосування у процесі фортепіанного навчання креативних 

технологій розвитку творчої індивідуальності студента; 

2) спонукання до креативної діяльності з орієнтацією на можливості 

творчого самовираження;  

3) забезпечення естетико-розвивального середовища в умовах музично-

педагогічної освіти;   

4) упровадження різноманітних форм індивідуально-творчої роботи. 
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Розробляючи методи, спрямовані на формування творчої 

індивідуальності майбутніх педагогів, ми спиралися на думку 

К. Абдульханової-Славської, згідно з якою результативність їх впливу на 

формування у студентів цих інтегративних якостей значною мірою 

залежить від того, наскільки вони будуть відповідати їхнім інтересам та 

індивідуальним особливостям, задовольняти їх духовні потреби й запити, 

викликати відповідну мотивацію, стимулювати їх саморозвиток 

(Абдульханова-Славская, 1980). 

Упровадження методики формування творчої індивідуальності 

майбутніх учителів музики здійснювалось у три етапи (організаційно-

інформаційний, ціннісно-орієнтований, самостійно-творчий), кожен із яких 

мав свою мету, завдання та власну структуру. На кожному етапі відбувалося 

поступове формування всіх компонентів формування творчої 

індивідуальності студентів з урахуванням безперервного процесу 

саморозвитку й самовдосконалення.  

Мета першого етапу  організаційно-інформаційного – полягала в 

цілеспрямованому розширенні музичного тезаурусу студентів, відповідного 

до вимог освітньої програми, а також підвищення якості виконавських умінь 

шляхом варіативного застосування засобів музичної виразності. На цьому 

етапі постійно здійснювався вплив на музичну грамотність студентів під час 

роботи над твором, а також формувалось уміння розрізняти й відчувати його 

стилістичні особливості.  

Мета другого етапу  ціннісно-орієнтованого  полягала в активізації 

рефлексивних процесів (сприйняття власного виконання твору, усвідомлення 

його темпо-ритмічних особливостей і агогіки, усвідомлення власних 

недоліків виконання й намагання їх усунути). На цьому етапі поступово 

розвивалися такі вміння: адекватно оцінити відповідність власного 

виконання стильовим особливостям музичного твору; уміння корегувати 

власні емоційні відчуття під час виконання, зосереджуватися на вирішенні 

творчих завдань у виконавському процесі.  
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Мета третього етапу  самостійно-творчого  полягала у творчому 

самостійному втіленні студентами виконавського задуму. На цьому етапі 

відбувався вплив на формування їх компетентності в галузі музично-

виконавської діяльності; здійснювався спеціальний відбір музичних творів 

для саморозвитку творчої індивідуальності. 

Аби отримати об’єктивні результати дослідження, на початку 

експериментальної роботи було сформовано дві групи – експериментальна й 

контрольна по 25 студентів у кожній групі. У обох групах студенти 

підбиралися за схожими рівнями творчої індивідуальності (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Порівняння результатів перевірки в експериментальній і контрольній 

групах на початку формувального експерименту 

Критерії Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

ЕГ % КГ  % ЕГ % КГ % ЕГ % КГ % 

Мотиваційно-

вольовий 

56,2 55,8 34,2 35,6 9,6 8,6 

Когнітивно-

інформаційий 

52,5 

 

53,2 

 

34,6 

 

34,6 

 

12,9 

 

12,2 

Перцептивно-

гностичний 

48,5 49,0 40,2 41,2 11,3 9,8 

Інтерактивно-

креативний 

55,2 56,0 32,8 33,0 12,0 11,0 

Середня зважена 53,1 53,5 35,4 36,1 11,4 10,4 

 

Отже, покажемо, яким чином упроваджувалалась експериментальна 

методика формування творчої індивідуальності майбутніх учителів музики. 

Метою першого (організаційно-інформаційного) етапу було 

«відкриття» студентами власної творчої індивідуальності, формування в них 

потреби в набутті нових знань у галузі музичного мистецтва, а також 

позитивної мотивації до музично-виконавської діяльності. Ґрунтуючись на 
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креативному та екзистенційному підходах як основних стратегічних 

напрямах нашого дослідження, а також на принципах стимулювання власної 

художньо-творчої активності й самостійності, єдності потенційного й 

актуального у формуванні творчої індивідуальності студентів, цей етап 

спрямовувався на вирішення таких завдань: 

 формування у студентів ціннісного ставлення до музично-

педагогічної професії, розвиток інтересу до музичного мистецтва та 

прагнення вдосконалювати власну музичну культуру (мотиваційно-вольовий 

компонент); 

 педагогічно доцільне впровадження елементів музичних знань до 

змісту фортепіанної підготовки з метою надання їй творчо-розвивальної 

спрямованості та музично-виконавської компетентності (когнітивно-

інформаційний компонент); 

 удосконалення емоційно-почуттєвої сфери та музичного 

сприймання для вільного прояву власної творчої індивідуальності 

(перцептивно-гностичний компонент); 

 залучення студентів до фахово зорієнтованих видів виконавської 

діяльності для вільного прояву власної творчої індивідуальності 

(інтерактивно-креативний компонент). 

Для вирішення поставлених завдань на цьому етапі дослідної роботи 

використовувалися такі методи (заохочення, схвалення, переконання, 

стимулюючого оцінювання, наслідування відомої особистості), а також 

форми роботи (індивідуальні та групові заняття). 

На даному етапі було проведено декілька бесід, які спрямовувалися на 

організацію навчальної діяльності студентів у класі фортепіано й виявлення 

існуючих у цій галузі проблем. Ми вважали за необхідне дати їм правильну 

установку щодо діяльності майбутнього вчителя музики, розкрити різні її 

можливості для становлення кар’єри. Адже від того, яку установку буде 

сформовано у студентів на перших курсах, залежатиме процес становлення 

вчителя музики як творчої особистості.   
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Протягом цих бесід обговорювалися та вивчалися різні аспекти 

фортепіанної підготовки: суто організаційні (ознайомлення студента з 

особливостями освітнього процесу в аспекті фортепіанного навчання, 

програмними вимогами до предмету «Основний музичний інструмент» та 

етапами звітності. Важливим також було з’ясування рівня довузівської 

музичної підготовки студента, визначення його виконавських проблем і 

загальної музичної культури. Таким чином, уже на початку першого року 

навчання ми мали відомості щодо фахових умінь кожного студента й це 

дозволило вибудувати методику творчого розвитку згідно з його музичними 

здібностями та професійним спрямуванням. 

Другий аспект передбачав вивчення творчих можливостей студента, 

його зацікавленість у професійному та глибокому вивченні музичних творів. 

Варто зазначити, що всі обговорення проходили зі студентом у формі 

дискусії. Вони дали змогу йому подивитися на діяльність учителя музики під 

іншим кутом зору, що підштовхнуло до усвідомлення власних можливостей 

набути цю професію, визначитися з педагогічним спрямуванням процесу 

навчання грі на фортепіано в закладі вищої освіти.  

З метою забезпечення музично-педагогічної спрямованості навчання у 

фортепіанному класі ми намагалися створити широкий міждисциплінарний 

контекст опанування музичних знань та організувати процес їх вивчення на 

основі встановлення міждисциплінарних зв’язків. Із цією метою студентам 

пропонувалося заглибитись у деякі специфічні знання в галузі музичної 

педагогіки, усвідомити важливість розвитку виконавського апарату, 

розширити власний музичний тезаурус, ознайомитись, зокрема, з 

методичними працями таких відомих педагогів-музикантів, як Г. Нейгауз 

С. Савшинський, Б. Міліч, які зробили вагомий внесок у методику музично-

педагогічної освіти. Оскільки наша методика впроваджувалась у процесі 

навчання грі на фортепіано за модульною системою, то за першим і другим 

модулем студентам було запропоновано по 2 завдання. 
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За першим завданням студенти мали порівняти музичні твори з 

однаковою назвою, наприклад, «Елегія» С. Рахманінова та М. Лисенка. Ця 

форма роботи вимагала від студентів умінь встановлювати спільні й відмінні 

риси між схожими музичними явищами, виявляти специфічні засоби 

музичної виразності, обґрунтовувати образні асоціації. У процесі 

співставлення запропонованих творів здійснювався їх цілісний аналіз, що 

дозволило розкрити емоційно-образну сферу, знайти спільні риси в мелодиці 

та інтонаційних зворотах. Разом із тим порівняння означених творів виявило 

їх суттєві відмінності, що дозволило студентам з’ясувати особливості 

композиторських прийомів, емоційної наповненості тощо.   

Друге завдання було спрямоване на розширення знань у галузі 

музичної термінології. Зауважимо, що музична термінологія є комплексним 

явищем, що стосується різних аспектів музичного мистецтва. Це 

переконливо доведено у працях О. Сокола, Н. Корихалової (Корыхалова, 

1979), Б. Яворського (Яворский, 1972). Але в музичній термінології є певний 

прошарок, що стосується фортепіанно-виконавського процесу.  

Розглядаючи це питання, ми запропонували студентам ознайомитися з 

працею Н. Корихалової «Музично-виконавські терміни», в якій авторка 

пояснює розбіжність між термінами, що існують у теорії музики й 

виконавстві. Зокрема науковець пояснює, що між термінами в теорії музики 

й виконавстві існує певна різниця. Це пояснюється тим, що виконавські 

терміни належать до живої, мінливої сфери музичного виконавства. Вони 

містять низку смислових нюансів і відрізняються своєю експресивністю 

(Корыхалова, 2000).   

Разом із тим у музичній практиці широко використовуються терміни, 

які пояснюють емоційні стани. Найпоширенішими з них є словники 

Ражникова та О. Ростовського. У перекладі китайською мовою вони відомі 

під редакцією Лю Цяньцянь. Поповнення словникового тезаурусу студентів 

опрацьовувалося методом створення матриці схожих за смислом термінів і 

понять. Потім їм пропонувалося знайти їх у збірниках творів Р. Шумана 
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«Дитячий альбом» і «Лісові сцени», С. Прокофьєва «Дитячий альбом» та ін. 

Аналізуючи ці твори, студенти намагались усвідомити характерні 

особливості авторських ремарок, відтворити їх у власному виконанні.  

Третє завдання передбачало виявлення в музичних творах із власного 

репертуару всіх інтонаційних аспектів динаміки, темпо-ритму, агогіки. Для 

цього використовувалися твори різних стилів і жанрів, наприклад, прелюдія 

ре мін. з першого тому ДТК, Рапсодія № 5 Ф. Ліста, «Ноктюрн» Е. Гріга. 

Студенти ретельно готувалися до цього аналізу. Вони мали 

продемонструвати всі знайдені ремарки таким чином, щоб довести їх 

художньо-образне значення.  

Важливо підкреслити, що такий багатоаспектний аналіз музичних 

творів активізував інтелектуально-емоційну сферу студентів, потребу у 

смисловому сприйнятті музики та створив основу для усвідомленого 

творчого ставлення до музичних творів.  

Четверте завдання передбачало презентацію ДТК Й. Баха в редакціях 

К. Черні та Д. Муджеліні із власними коментарями. Студентам 

пропонувалося проаналізувати ці редакції та прокоментувати їх відмінності й 

особливості. Для цього вони мали ознайомитися з методичною літературою, 

присвяченою визначеній проблемі, та висловити власні пропозиції щодо 

застосування даних редакцій. Саме на цьому етапі студенти активно 

дискутували стосовно доцільності використання тих чи інших ремарок. Адже 

саме через них найбільш ефективно формується почуття музичного стилю. 

Таким чином, перший етап був доволі напруженим. Він 

характеризувався загостренням уваги студентів на міждисциплінарний 

контекст опанування музичних творів і передбачав вивчення творчих 

можливостей кожного студента. Зауважимо, що в межах даного етапу увага 

приділялася таким умінням: спиратися на термінологічну визначеність під 

час роботи над музичним твором та його інтерпретацією, а також відчувати 

агогічні властивості музики відповідно до стильових і жанрових 

особливостей.   
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Протягом цього етапу було отримано узагальнену й об’єктивну 

характеристику кожного студента, що уможливлювало подальший доцільний 

добір методів і форм роботи. Результати першого етапу формувального 

експерименту подано в таблиці 3.11. 

Таблиця 3.11 

Порівняння результатів експериментальної та контрольної груп після 

першого етапу формувального експерименту 

Критерії Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

ЕГ % КГ  % ЕГ % КГ % ЕГ % КГ % 

Мотиваційно-

вольовий 

52,3 54,7 31,5 33,3 16,2 12,0 

Когнітивно-

інформаційнийий 

44,8 

 

43,5 

 

30,7 

 

32,6 

 

24,5 

 

23,9 

 

Перцептивно-

гностичний 

42,8 47,2 36,7 40,4 20,5 12,4 

Інтерактивно-

креативний 

50,2 54,5 30,6 32,2 19,2 13,3 

Середня зважена 47,5 49,9 32,3 34,6 20,2 15,5 

 

Домінантою другого (ціннісно-орієнтованого) етапу стало формування 

у студентів умінь самоаналізу й самооцінки власної творчої індивідуальності 

на основі ціннісного ставлення до музичного мистецтва та педагогічної 

діяльності, а також мистецької рефлексії, здатності до музичного пізнання й 

виконавського самовдосконалення. Для цього акцентування творчого 

супроводу переносилось із зовнішнього впливу на внутрішній. Адже відомо, 

що часто викладачі самі підказують студентам динаміку, темп і навіть 

агогічні нюанси. Тим самим студенти позбавляються власної ініціативи та не 

привчаються самостійно вирішувати виконавські проблеми.  

Реалізація цих завдань засновувалася на принципах варіативності, 

взаємодії, наступності в набутті музичних знань і виконавських умінь, 
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інтересу до музично-аналітичної діяльності, які органічно пов’язані з 

гуманно-естетичним і культурологічним підходами. Організація ціннісно-

орієнтованого етапу відбувалася з урахуванням таких педагогічних умов: 

спонукання до креативної діяльності з орієнтацією на можливості творчого 

самовираження; забезпечення естетико-розвивального середовища в умовах 

музично-педагогічної освіти;   

Роботи зі студентами на цьому етапі, крім індивідуальних занять з 

основного музичного інструменту, здійснювалася ще у класі ансамблю. У 

центрі уваги викладача було спрямувати студента на реалізацію творчо-

розвивального потенціалу музичного мистецтва за всіма виділеними 

компонентами. За попередніми дослідженнями було з’ясовано, що увага 

студентів найбільше зосереджується на виявленні когнітивних якостей твору: 

уточненні нотного тексту, динаміки, темпу.  

На початковому етапі виконання твору вони насамперед орієнтувалися 

на метр як основну міру вимірювання руху та майже не звертали увагу на 

такий важливий компонент музичного твору, як пауза, тембр звучання, 

метро-ритмічні нюанси. Створюючи проблемні ситуації, ми обговорювали зі 

студентами невдалі фрагменти, помилки у виконавстві, завдяки яким твір не 

набував живого звучання. Такі помилки підкреслювалися під час опанування 

творів різних жанрів, після чого студент аналізував власний виконаний 

варіант. Для деяких студентів значною проблемою було дотримання пауз і 

цезур. Вони виконували їх формально, не звертаючи увагу на характер твору 

та його емоційну забарвленість.  

Так, наприклад, для студентів було цікавим дізнатися, що відомий 

музикант-піаніст Й. Левін надавав найважливішого значення такому 

музичному елементу, як пауза. У своїй роботі «Елементи навчання, через які 

не можна перестрибнути» він підкреслював, що композитор створює свій 

твір за законами рівної вартості та симетрії, властивих мистецтву. Тому не 

можна руйнувати художню симетрію. Якщо піаніст її порушує, аудиторія це 

відразу відчуває та миттєво на це негативно реагує (Левін, 1978, с. 10). 
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Ще один вислів стосовно паузи належить одному з найвідоміших 

музикантів-педагогів Г. Нейгаузу. Він говорив, що пауза є для музики тихим 

звучанням, тому зазначав: «…звук має бути загорнутий у тишу як 

дорогоцінне каміння в оксамитову шкатулку» (Нейгауз, 1987, с. 98). 

Аби навчити студентів відчувати ці специфічні засоби виразності, їм 

було наведено багато прикладів відомих творів, представлених у відеозапису 

у виконанні видатних музикантів. Прослуховуючи ці твори з нотами в руках, 

студенти, завдяки методу слухового спостереження, намагалися відчути 

характерні особливості у виконанні кожного музиканта, з’ясувати для себе ті 

мікронюанси, які роблять виконання твору оригінальним і неповторним. 

Таким способом було прослухано деякі прелюдії та фуги з ДТК Й. Баха, 

декілька сонат В. Моцарта та Л. Бетховена, прелюдії Ф. Шопена, О. Скрябіна 

та Д. Шостаковича.  

Поступово студенти усвідомлювали свої недоліки й помилки. Деякі з 

них, більш емоційні й музично розвинені, змогли досить успішно подолати 

свою виконавську скутість, що вплинуло на їх  творчу інтерпретацію.  

Важливою частиною експерименту на даному етапі стало оволодіння 

студентами елементами творчого мислення. Під час обговорення даного 

питання студенти експериментальної групи висловилися щодо важливості 

оволодіння цими елементами для успішної професійної роботи. З цією метою 

їм було запропоновано ознайомитися з методичними працями О. Щапова, 

С. Савшинского, Г. Ципіна, Т. Гризоглазової, у яких розглядаються ці 

питання на різних виконавських рівнях.  

Унаслідок опрацювання методичної літератури та її обговорення було 

визначено такі етапи творчого мислення:  

- художнє сприйняття, у межах якого відбувається особистісне 

засвоєння творів мистецтва у формі емоційного відгуку, враження, 

співпереживання, виявлення безпосередніх почуттів та емоцій, викликаних 

об’єктом сприймання;  
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- усвідомлення – особистісне-значиме, оцінне судження інформації, що 

закладено автором у твір мистецтва;  

- тлумачення – узагальнення інформаційного змісту мистецького твору 

шляхом розкодування символічного змісту засобів художньої виразності; 

- трансляція художнього образного змісту у процесі виконання, під час 

якого відбувається збагачення особистісних поглядів, позицій, ціннісних 

орієнтацій особистості, утверджується власна система критеріїв щодо оцінки 

музичного твору мистецтва та його значення в суспільному та особистісному 

житті (Полатайко, 2010). 

Зазначимо, що необхідною складовою успішного формування творчої 

індивідуальності є свідоме й зацікавлене ставлення особистості до виконання 

власних задумів. Воно виявляється в чіткому розумінні поставленого 

завдання та способів його розв’язання, прагненні досягти максимально 

можливих результатів, контролю за своєю роботою й зіставленні одержаних 

результатів зі зразком (Цыпин, 1984, с. 133).   

Наступне завдання, запропоноване студентам, передбачало 

застосування методу опори на художній образ. Зазначимо, що образ і образне 

мислення нерозривно пов’язані з уявою. Згідно з дослідженнями науковців, 

ця конкретно-чуттєва форма відображення дійсності або пізнання світу є 

основою будь-якої творчості. Вона виступає підвалиною формування творчої 

індивідуальності особистості. Для нашого дослідження важливою була думка 

І. Беха, який обґрунтував емоційні закони впливу художнього образу на 

людину: 

- закон сенсомоторної цілісності, який розкриває онтогенетичну єдність 

процесів сприймання, емоційного переживання та зовнішньо предметної дії; 

- закон емоційного узагальнення, згідно з яким образне узагальнення, що 

притаманне водночас і емоційним переживанням, і мисленнєвим процесам, 

виявляється основою створення художніх образів і понять; 
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- закон спрямовуючої сили первинної емоційної реакції, орієнтація на 

який дозволяє спрямувати процес емоційного художнього переживання й 

відтворення певних емоційних реакцій у педагогічно доцільному руслі; 

- закон переживання переживань, який пояснює психологічні механізми 

виникнення в особистості під впливом мистецтва бажання знову відчути ці 

емоції, які були пережиті у спілкування з ним; переживання захоплення 

красою колись, знову відчути радість від переживання цього захоплення;  

- закон розгляду емоції як психологічної дії, відповідно до якої емоційне 

переживання як внутрішня дія характеризується силою, стійкістю та 

спрямованістю; 

- закон зворушливого емоційного впливу, який вимагає від педагога 

створення таких умов взаємодії учня чи студента з мистецтвом, за яких 

первинне мистецьке переживання набуває достатньої емоційної сили, 

стійкості й закріплюється за конкретним змістом, «зворушуючи внутрішню 

істоту вихованця» (Г. Ващенко) й духовно перетворюючи його; 

- закон виразності стимулу виходить з того, що сильні емоції, які стають 

домінантами свідомості й зумовлюють первинні емоційні реакції учнів чи 

студентів, можуть бути викликані лише за умови образної виразності, 

яскравості стимулу (Бех, 2007).  

Ураховуючи ці позиції, студентам було запропоновано узагальнити та 

разом із тим порівняти образи ляльок, створених Р. Шуманом – образи 

Панталона та Коломбіни з циклу «Карнавал», П. Чайковським «Нова лялька», 

«Хвороба ляльки», «Похорон ляльки» з «Дитячого альбому», 

Д. Шостаковичем «Танці ляльок», Б. Мартину «Хвороба ляльки» і «Бал 

ляльок», а також цикл «Маріонетки», створений відомим українським 

композитором С. Борткевичем.  

Студенти із захопленням виконували запропоноване завдання, адже 

вони раніше не знали деяких із цих творів і не замислювалися над 

особливостями образів, створених різними композиторами.  
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Для порівняння було обрано два цикли: «Танці ляльок» Д. Шостаковича 

та «Маріонетки» С. Борткевича.  

Збірка фортепіанних п’єс «Танці ляльок» – одна з блискучих сторінок 

творчості Д. Шостаковича – музики для дітей. У ній важливе те, що образом, 

провідником своєї думки композитор обрав ляльку. Лялька – один із 

найбільш багатозначних символів у мистецтві й культурі, головний супутник 

дитинства, універсальна модель, за допомогою якої діти пізнають 

навколишню дійсність, усвідомлюють відносини між людьми, засвоюють 

соціальні ролі. У п’єсах Шостаковича іграшки приходять до дитини, 

розважають і втішають її, веселять і заставляють замислитися. Цикл 

складається із семи п’єс: «Ліричний вальс», «Гавот», «Романс», «Полька», 

«Вальс-жарт», «Шарманка», «Танець».  

Працюючи над цим циклом, студенти зазначили, що музика 

Шостаковича має свої особливі відмінності. Це стосується ладової структури, 

ритміки, виконавських засобів. Надзвичайно цікавим є ладовий стиль 

композитора. Спираючись на мажор і мінор, Шостакович вільно трактує ці 

лади, використовуючи бітональність, тобто одночасне звучання двох 

тональностей. Іноді один лад змінюється іншим навіть у межах побудови 

однієї музичної теми або мотиву. Композитор дуже часто впроваджує 

понижені (іноді підвищені) ступені ладу, які до нього не використовувалися.  

Загострений ритм був не тільки прикметою піанізму Шостаковича, але 

й самою сутністю його душі, його світосприймання. В основі всього 

мистецтва композитора було надто загострене сприйняття всього 

навколишнього світу. Багато відмінностей має і мелодика митця. Дуже часто 

він свої мелодії підкріплював скупими, простими гармоніями. Але в цих 

випадках сама мелодія брала на себе функції гармонії, змінюючись 

буквально в кожному такті. Ще одна творча індивідуальність стилю 

композитора – речитативність. Вона розкриває постійне його намагання 

передати інструментальними засобами мінливо-примхливу музику мови. 

Коли слухаєш фортепіано, то здається, що звуки співають плачуть і сміються. 
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У мелодії багато кривих ліній, гострих кутів, мелодичних стрибків на великі 

інтервали – сексту, септиму, октаву. Цією музикою композитор геніально 

досягнув блискучої передачі представлених образів. 

Яскравим прикладом використання образу театральної ляльки в 

українській фортепіанній музиці став цикл «Маріонетки» С. Борткевича, 

який складається з 9 п’єс. Кожна п’єса представляє один із характерних 

образів, які в купі нагадують театр ляльок Карабаса-Барабаса. Вони веселі й 

сумні, примхливі та стримані, а в цілому – ексцентричні. Відкриває цикл 

п’єса «Російська селянка», яка написана у простій двочастинній формі з 

контрастною розвиваючою частиною. Її проста мелодія нагадує російську 

народну пісню, а гармонізація мелодії сповнена різноманітними тональними 

відхиленнями, притаманними романтичній стилістиці.  

У п’єсі «Український козак» чітко простежується жанр українського 

народного танцю козачок, для якого характерні швидкий темп, дводольний 

розмір, легкість руху. В цій п’єсі прослідковується тісний зв’язок з 

українським фольклором.  

П’єса «Іспанка» асоціюється з всесвітньо відомою Хабанерою з опери 

Ж. Бізе «Кармен». Спільним для обох творів є використання жанру 

кубинського народного танцю хабанера. В цій п’єсі композитор також 

використав відому ритмо-формулу акомпанементу з пунктирним ритмом на 

першій долі такту, що саме об’єднує ці два твори. У п’єсі «Циганка» просто 

використав характерні для циганської музики ознаки: синкопи, форшлаги, 

стрибки в мелодії, паузи на сильній долі.  

Наступна п’єса збірки має назву «Китаянка». Завдяки використанню 

атональної техніки, цей образ сприймається як порцелянова лялька з 

рухомою головою. У п’єсі органічно поєднуються пентатоніка, зменшені 

інтервали, хроматизми, а високий регістр і ритмічна одноманітність надають 

п’єсі загадковості та примхливості.  

Завершує цикл п’єса «Арлекін», у якій гучна динаміка та швидкі пасажі 

створюють відчуття швидкоплинності й театральності. Пунктирні ритми, 
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тріолі, синкопи та хроматичні прохідні звуки протягом усього твору 

створюють образ жвавого, непосидючого блазня Арлекіна й показують його 

різноманітні почуття.  

Працюючи над представленими циклами, студенти намагалися не 

тільки проаналізувати їх характерні особливості, але й відтворити їх у 

власному виконанні. Разом із тим, створення проблемних ситуацій у процесі 

порівняння цих творів стало важливим засобом включення студентів у 

художньо-педагогічний діалог, адже відбувалось обговорення різних точок 

зору, їх зіставлення із власним музичним досвідом, що призвело до 

самостійних обґрунтованих висновків.  

Намагаючись посилити увагу студентів до музично-педагогічного 

аспекту виконавської діяльності, ми широко використовували метод аналогій. 

У даному випадку ми керувалися думкою Г. Падалки, яка вважає, що 

використання мистецьких аналогій є надзвичайно цінним; воно 

«уподібнюється сприйманню навколишньої багатоплощинної дійсності, яка 

відображається в головному мозку не в окремих її проявах, а цілісно, 

різнобічно, в єдності зорових і слухових вражень» (Падалка, 2008, с. 172). 

Застосування цього методу передбачало активізацію знань різного характеру, 

а головне – розвитку вміння вербально передати свої думки та емоційний 

стан. 

Результати другого етапу формувального експерименту засвідчили, що 

відбулося значне підвищення рівнів сформованості творчої індивідуальності 

(табл. 3.12).  

Такі результати підтверджуються отриманими даними, поданими в 

таблиці. Вони засвідчують, що в експериментальній групі за мотиваційно-

вольовим критерієм кількість студентів із низьким рівнем творчої 

індивідуальності зменшилася від 52,3 % до 35,2 %, а з високим рівнем 

піднялася з 16,2 % до 26 %. За когнітивно-інформаційним критерієм кількість 

студентів із низьким рівнем творчої індивідуальності зменшилася від 44,8 % 

до 26 %, а з високим піднялася з 24,5 % до 34 %. 
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Таблиця 3.12  

Порівняння результатів в експериментальній і контрольній 

групах після другого етапу формувального експерименту 

Критерії Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий рівень 

ЕГ % КГ % ЕГ% КГ % ЕГ% КГ % 

Мотиваційно-

вольовий 

35, 2 47, 1 33,8 38,6 26,0 14,3 

Когнітивно-

інформаційний 

26,0 

 

43,5 

 

40,0 

 

39,2 

 

34,0 

 

17,3 

 

Перцептивно-

гностичний 

30,5 35,1 40,2 46,7 29,3 18,2 

Інтерактивно-

креативний 

40,1 42.6 37,7 39,4 22,2 18,0 

Середня зважена 32,9 42,2 38,9 40,9 28,2 16,9 

 

Аналогічні результати спостерігалися за іншими критеріями: за 

перцептивно-гностичним критерієм показники низького рівня зменшилися 

від 42,8 % до 30,5 %, за інтегративно-креативним зменшилися від 50,2 % до 

40,1 %. Відповідно, показники високого рівня збільшилися від 20,5 % до 

29,3 %  та від 19,2 % до 22,2 %.  

Отже, можна зробити висновок, що майбутні вчителі музики стали 

усвідомлювати важливість творчих якостей для виконавської діяльності й у 

цілому для майбутнього професійного успіху, у багатьох із них 

актуалізувалися мотиви відповідальності за результати навчальної діяльності, 

а процес навчання грі на фортепіано в переважної кількості студентів набув 

особистісного смислу. 

Третій (самостійно-творчий) етап мав на меті формування різних 

аспектів творчої індивідуальності студентів, які в поєднанні з виконавськими 

вміннями було спрямовано на майбутню професійну діяльність. Відповідно 
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до поставленої мети було визначено такі його основні завдання: збагатити 

мистецькі знання студентів шляхом упровадження широкого спектру видів 

мистецтва; активізувати здатність студентів до творчого самовираження у 

виконавській і педагогічній діяльності.  

У вирішенні цих завдань ми спиралися на низку принципів, 

обґрунтованих у теоретичному розділі дослідження: забезпечення 

наступності художньо-творчого розвитку студентів упродовж навчання; 

особистісної естетичної значущості й активності у процесі естетичного 

переживання; єдності потенційного й актуального в розвитку творчої 

індивідуальності студентів.  

Реалізація поставлених завдань також забезпечувалася необхідними 

педагогічними умовами: розробка й застосування у процесі фортепіанного 

навчання креативної технології формування творчої індивідуальності; 

упровадження різноманітних форм індивідуально-творчої роботи; 

спонукання до креативної діяльності з орієнтацією на постійне творче 

самовираження.  

Зазначимо, що останнім часом у педагогіці мистецтва набувають 

пріоритетного значення технології, які дозволяють творчо організовувати 

процес музично-педагогічного розвитку студентів і забезпечують їх творчий 

розвиток і становлення творчої індивідуальності. Головною метою цих 

технологій є «створення адекватної до потреб і можливостей особистості й 

суспільства теоретично обґрунтованої розвивальної навчально-виховної 

системи, яка за оптимальності ресурсів і зусиль усіх учасників освітнього 

процесу гарантовано забезпечує реалізацію й самореалізацію творчих 

здібностей суб’єктів педагогічної взаємодії, позитивну динаміку їх 

особистісного та професійного творчого розвитку, можливість оптимального 

відтворення процесу на рівні, який відповідає рівню педагогічної 

майстерності педагога» (Сисоєва, 2001). На думку дослідниці, така 

технологія виступає «умовою його всебічного розвитку на етапі професійної 

підготовки, оскільки у процесі творчості реалізуються творчі можливості 
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особистості, здійснюється їх розвиток, а сам процес змінює суб’єкт 

творчості» (там само, с 259). 

Провідними методами роботи на цьому етапі були: метод виконання 

творчих завдань, коментування відеоматеріалу, розкодування творчого 

задуму композитора, метод художньої презентації, метод розв’язання 

проблемних ситуацій і метод творчих музично-педагогічних проєктів. Але 

провідного значення ми надавали методам виконання творчих завдань і 

творчих музично-педагогічних проєктів. Безумовно, протягом усього етапу 

керівна роль педагога ще зберігалася, але вона мала скоріше 

консультативний характер, що проявлялось у виборі відповідної літератури, 

застосуванні необхідних методів тощо.  

Розглянемо декілька завдань, які пропонувалися студентам для 

розвитку їх творчої індивідуальності. Перше завдання, запропоноване 

студентам, стосувалося методики творчої роботи, спрямованої на виконання 

музичного твору. Ми намагалися показати їм, що робота над музичним 

твором може мати репродуктивний і продуктивний характер. Це стосується й 

такого важливого аспекту виконавської діяльності як гра на пам’ять. 

Традиція грати на пам’ять була започаткована ще видатним музикантом-

піаністом Ф. Лістом і була зумовлена застосуванням новаторських підходів 

до фортепіанної гри та принципово новими технічними прийомами. Саме 

вони вимагали від виконавця повністю зосереджуватися на художніх 

завданнях музичного твору.  

Із тих часів піаністи-педагоги вважають вивчення твору на пам’ять 

необхідною умовою його творчого виконання. Таких позицій дотримувалися 

такі найвідоміші педагоги, як К. Ігумнов, О. Йохелес, Г. Нейгауз, 

С. Савшинський та ін. Під час бесіди зі студентами їм розповідали, що 

музична пам’ять поділяється на слухову, моторну, зорову й тактильну види. 

Але крім цих основних і невід’ємних видів пам’яті А. Петровський виділив 

ще емоційну й образну види пам’яті, які більше стосуються інтерпретації 
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музичного твору у процесі виконання (Новое педагогическое мышление, 

1989, с. 28-32).   

З урахуванням цих позицій студентам пропонувалось у процесі роботи 

над прелюдіями Ф. Шопена та С. Рахманінова зосередитися на художніх 

образах цих творів, їх поступовому розгортанні. Відповідно, одним із завдань 

експериментальної роботи став розвиток уміння відчувати музику 

внутрішнім слухом. Ми вважали, що такі вміння мають стати художньою 

потребою студента, тому що вони є джерелом і основою активних дій 

виконавця. Для цього ми нагадували думку Г. Нейгауза, який вважав, що для 

справжнього артиста виконувати – значить відповідно до загального задуму 

пережити кожну інтонацію, кожну музичну думку й довести її до логічного 

завершення. Педагог підкреслював: «Виразність, «наповненість» звучання 

деталями у виконанні визначається характером індивідуального слухового 

уявлення та його конкретністю» (Нейгауз, 1987, с. 170).  

Така аналітична робота сприяла самоаналізу виконання зі слуховим 

зіставленням різних його варіантів, що дозволило відібрати найкращий 

варіант для концертного виступу. При цьому ми вважали важливим, що 

студенти самі поєднували рухові, перцептивні, зорові, розумові, психологічні 

модуси сприйняття для власного створення художніх образів.  

Друге завдання передбачало створення студентами власних творчих 

музично-педагогічних проєктів. Серед них особливу увагу студентів 

привернули такі: «Природа в музиці», «Казка в музиці», «Усе про вальс». Під 

час роботи над цими темами студенти ознайомлювалися з різною нотною 

літературою із застосуванням методів мисленнєвого огляду твору та ескізного 

ознайомлення з музичним матеріалом. Після такого огляду найбільш 

привабливі твори включалися до навчального репертуару з метою їх 

детального опрацювання.  

Китайським студентам також пропонувалося порівняти твори з різними 

образами, що розвивало в них такі риси мислення, як варіативність, 

гнучкість, самостійність. Наприклад, студентам пропонувалося порівняти дві 



178 
 

фортепіанні п’єси: К. Дебюсі «Дівчина з волоссям кольору льону» і Ші Фу 

«Дівчина на ім’я Аважгуля». Аналізуючи ці твори, студенти мали 

продемонструвати вміння розрізняти й відчувати темпо-ритмічні та метричні 

властивості музики залежно від стилю. Для цього вони зверталися до знань, 

отриманих на дисциплінах теоретичного циклу, зокрема гармонії та теорії 

музики. Вони пояснювали власну інтерпретацію особливостями художніх 

засобів виразності, притаманних цим творам, що уможливлювало їх виразне 

та стильне виконання.   

Ще один творчий музичний проєкт педагогічного спрямування був 

пов’язаний із фортепіанною творчістю Р. Шумана, зокрема з його фантазією 

«Крейслеріана». Наведемо фрагменти з цього проєкту, який мав назву 

«Р. Шуман – поет фортепіано». Він був представлений на педагогічній 

практиці у старших класах загальноосвітньої школи та включав, поряд із 

вербальною частиною розповіді, виконання флагманів із цього циклу.  

Розквіт композиторського таланту Р. Шумана припадає на 30-ті роки 

ХІХ століття, коли були створені його найкращі цикли фортепіанних творів: 

«Метелики», «Віденський карнавал», «Карнавал», «Крейслеріана», 

«Фантастичні п’єси» та інші твори. Р. Шуман часто називав свої твори 

«фантазіями». Не виключенням став і цикл «Крейслеріана». Композитор 

створив цей твір під впливом збірки новел Е. Гофмана «Фантастичні п’єси в 

манері Калло» (Ж. Калло був французьким художником – гравером 

ХVІІ століття, у творчості якого тісно перепліталася карикатура з 

фантастикою). У своїх новелах Е. Гофман розкрив образ капельмейстера й 

композитора Крейслера, який повністю занурюється в музику й нічого 

навколо не бачить. Цей образ став близьким Р. Шуману, адже він сам 

прикладав багато зусиль для того, аби перетворити музику з 

«розважального» на рівень «серйозного» мистецтва.  

У цьому творі композитор сконцентрував усі свої найбільш яскраві й 

характерні особливості творчості, що дозволило його сучасникам 

порівнювати героя Е. Гофмана з особистістю Р. Шумана, а твір назвати 
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«Шуменіаною». Усього цикл налічує вісім самостійних п’єс, об’єднаних 

загальною програмною ідеєю. Як і в інших циклічних творах композитора, 

цілісність сприйняття досягається за допомогою музично-комозиційної 

зв’язки.  

На думку відомого музикознавця Д. Житомирського, співставляючи ці 

фортепіанні п’єси з літературним прототипом можна помітити, що Р. Шуман 

постає перед нами не як драматург або поет, а як новеліст. Новелістичний 

характер визначає їх музичну форму. На основі методу циклізації мініатюр, 

Р. Шуман створює у фортепіанній музиці типову для нього велику форму. 

Адже він будує твір не шляхом сонатного розвитку, а чергуванням окремих 

завершених п’єс (Житомирский, 1964). 

До цього слід додати, що Р. Шуман був одним із небагатьох 

композиторів ХІХ століття, хто не захоплювався «блискучим» віртуозним 

піанізмом. Фактура його творів завжди залишається насиченою та 

повнозвучною зі значною долею поліфонічних елементів. Разом із тим його 

музика завжди пронизана ліричними мотивами, а засоби внутрішнього 

контрасту в багатьох його творах дозволяють зрозуміти душу самого 

композитора.  

Розповідь студентки викликала у класі живу дискусію. Учні до цього 

часу практично не були знайомі з творчістю цього композитора. Їх здивувало 

те, що в музиці так яскраво прозвучав образ самого Р. Шумана. Також 

цікавим для них був тісний зв’язок між літературним і музичним творами. 

Вони на цьому прикладі ще раз переконались у здатності різних видів 

мистецтва висловлювати спільні думки й почуття.  

Підсумовуючи результати вище зазначених завдань, ми переконалися, 

що їх виконання активізувало емоційно-чуттєву сферу студентів, сприяло 

формуванню вміння узагальнювати й систематизувати набуті знання та 

враження, розвивало увагу до художнiх деталей твору й розумiнню їх 

виразних функцiй.  
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Разом із тим використання запропонованих методів призвело до 

суттєвого збільшення кількості опрацьованого музичного матеріалу, 

дозволило створити різноплановий музичний репертуар, необхідний для 

майбутньої музично-педагогічної діяльності. Результати третього етапу 

формувального експерименту подано в таблиці 3.13  

Таблиця 3.13  

Порівняння результатів в експериментальній і контрольній групах після 

3 етапу формувального експерименту 

Критерії Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий рівень 

ЕГ % КГ  % ЕГ % КГ % ЕГ % КГ % 

Мотиваційно-

вольовий 

23,4 40,8 30,4 41,2 46,2 18,0 

Когнітивно-

інформаційний 

22,6 

 

32,0 

 

42,2 

 

41,4 

 

35,2 

 

26,6 

 

Перцептивно-

гностичний 

20,4 32,8 38,8 44,6 40,8 22.6 

Інтерактивно-

креативний 

30,1 38,4 30,6 45,8 39,3 15,8 

Середня зважена 24,0 36,0 36,0 43.3 40,0 20, 7 

 

Дані таблиці свідчать, що в результаті цілеспрямованого впровадження 

інтерактивних методів формування творчої індивідуальності майбутніх 

учителів музики у процесі фортепіанного навчання ми отримали значне 

підвищення рівнів сформованості означених умінь в експериментальній 

групі.  

Залучення студентів до різних видів музично-творчих завдань, 

стимулювання музичного мислення сприяло значному підвищенню їх 

творчих якостей. При цьому у студентів поглиблювалася педагогічна 
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спрямованість навчання, збагачувався музичний тезаурус, покращувались 

уміння фахового спілкування, розширилась емоційно-почуттєва сфера. 

Майбутні фахівці навчилися використовувати власний творчий 

потенціал у різних видах художньо-аналітичної діяльності. У їх діях зросла 

частка самостійності й відповідальності за результати власної навчальної 

діяльності. Використання різноманітних методів навчання, виконання 

різноманітних творчих завдань сприяли значному підвищенню творчих 

якостей студентів. Запропонована методика дозволила реалізувати їх творчий 

потенціал шляхом участі в дискусіях і аналітичних дебатах. Водночас, 

ознайомившись із сутністю творчої індивідуальності у процесі фортепіанної 

підготовки, студенти усвідомили її взаємозв’язок із розвитком музично-

педагогічної діяльності.  

Також зазначимо, що вільно обираючи матеріал для своїх музично-

творчих проєктів, студенти часто виступали організаторами різних заходів, 

тому рівень їх творчої активності був дуже високим. Саме це й зумовлювало 

результативність їх роботи в розвитку й саморозвитку творчої 

індивідуальності.  

Дані наведеної нижче порівняльної таблиці 3.14 свідчать, якщо на 

початку формувального експерименту співвідношення студентів за 

відповідними рівнями приблизно збігається, то в кінці експериментальної 

роботи результати стали зовсім іншими. В ній простежується динаміка 

зростання рівня вмінь художньо-педагогічного аналізу у студентів ЕГ 

порівняно з КГ.          

Кількість студентів, творча індивідуальність яких відповідають 

визначеним критеріям і показникам високого рівня в ЕГ значно зросла 

(11,4 % – на початку експерименту проти 40,0 % – наприкінці); у той самий 

час кількість студентів, віднесених до середнього рівня зросла незначно (від 

35,4 % до 36,0 %); кількість студентів із низьким рівнем помітно скоротилася 

(відповідно 53,1 % проти 29,1 %). 
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Таблиця 3.14 

Динаміка зміни рівнів творчої індивідуальності студентів  

(у %) 

РІВНІ 

 

Діагносту-

вальний     

зріз 

1-й 

проміжний   

зріз 

2-й 

проміжний 

зріз 

3-й 

зріз 

Зміни 

Експериментальна група 

Низький 53,1 47,5 32,9 24,0 29,1 

Середній 35,4 32,3 38,9 36,0 0,6 

Високий 11,4 20,2 28,2 40,0 28,6 

Контрольна група 

Низький 53,5 49,9 42,2 36,0 17,5 

Середній 36,1 34,6 40,9 43,3 7,2 

Високий 10,4 15,5 16,9 20,7 10,3 

 

Позитивна динаміка спостерігалася стосовно всіх рівнів сформованості 

творчої індивідуальності майбутніх учителів. Так, якщо на початку 

формувальної дослідно-експериментальної роботи високий рівень за всіма 

компонентами виявили відповідно 9,6 %, 12,9 %, 11,3 %, 12,0 %, то на 

заключному етапі ці показники значно збільшилися – 46,2 %, 35,2 %, 40,8 %, 

39,3 %. 

У контрольній групі показники всіх компонентів збільшилися набагато 

менше. Якщо на початковому етапі  вони досягали відповідно 8,6 %, 12,2 %, 

9,8 % і 11,0 %, то на заключному етапі їх показники утворювалися таким 

чином: 18,0 %, 26,6 %, 22,6 %, 15,8 %. 

Отримані результати підтвердили ефективність запропонованої 

методики формування творчої індивідуальності студентів. Адже вже після 

першого етапу експерименту спостерігалося значне підвищення рівня 

мотивації студентів, їхньої зацікавленості у професійному зростанні. Це 

позначилося на активізації їх аналітично-пізнавальної та художньо-творчої 
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діяльності, на якості виконаних завдань, на емоційному ставленні до 

виконання творчих завдань і роботі над музичними творами. Завдяки 

запропонованим методам навчання та створеним педагогічним умовам 

відбулося поступове підвищення рівня мотиваційно-вольового й когнітивно-

інформаційного компонентів, а застосування різноманітних творчих завдань і 

залучення студентів до різноманітних музично-творчих проєктів сприяло 

підвищенню рівня перцептивно-гностичного й інтерактивно-креативного 

компонентів.  

Узагальнені результати таблиці 3.14 відображено на рис. 3.1. за 

допомогою діаграми. 

 

Рис. 3.1. Динаміка зміни рівнів творчої індивідуальності студентів  

 

На основі методів математичної статистики встановлено, що результати 

експериментальної роботи КГ та ЕГ підтверджують наші спостереження й 

дають підстави зробити висновок, що розроблена методика формування 

творчої індивідуальності студентів у процесі фортепіанного навчання є 

ефективною та дієвою на сучасному етапі фахової підготовки майбутніх 

учителів музики. 
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Висновки до 3 розділу 

 

У розділі наведено результати педагогічного експерименту 

(констатувальний і формувальний етапи). Проведення констатувального 

етапу дозволило визначити у студентів реальний стан сформованості творчих 

індивідуальних якостей, визначити їх рівні з наведенням якісних і кількісних 

характеристик.  

У результаті теоретичного аналізу проблеми дослідження, а також 

виокремлених структурних компонентів, які характеризують творчу 

індивідуальність студента, було обґрунтовано чотири групи критеріїв. 

Мотиваційно-вольова група відображує міру вираження особистісного 

ставлення студентів до музичного мистецтва та своєї професії; вмотивованість 

суб’єктної позиції до навчальної діяльності, міру особистісної потреби до 

творчого вирішення виконавських проблем. Основними показниками даної 

групи критеріїв визначено бажання опановувати музичне мистецтво; вміння 

долати труднощі у процесі вивчення музичних творів; уміння самостійно 

опановувати музичний матеріал і створювати на їх основі творчі проєкти. 

Когнітивно-інформаційна група характеризує ступінь змістової наповненості 

музично-освітнього процесу; набуття інтегрованих мистецьких знань і 

виконавських умінь, необхідних для якісного відтворення музичних творів; 

визначає ступінь захопленості під час ознайомлення з новим музичним 

матеріалом. Означена група критеріїв включає показники, які виявляють 

здатність: накопичувати музичні знання й виконавські вміння; узагальнювати 

набуті й нові музично-теоретичні знання; відбирати необхідні знання та вміння 

для вирішення творчих завдань. Перцептивно-гностична група з’ясовує ступінь 

сприймання й розуміння музичних творів, здатність творчо опрацьовувати 

музичні твори у процесі навчання, міру вияву творчої активності в музично-

викладацькій діяльності під час проведення педагогічної практики. Основними 

показниками даної групи критеріїв є: вияв творчого ставлення до вибору 

художніх засобів виразності під час створення виконавської та вербальної 
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інтерпретації, здатність до варіативного опрацювання музичного матеріалу та 

вибору репертуару, спроможність до самоконтролю й самоаналізу результатів 

власної аналітично-виконавської діяльності. Інтерактивно-креативна група 

передбачає виявлення здатності налагоджувати продуктивні контакти з 

аудиторією під час музично-творчої діяльності. Основними показниками цієї 

групи виступають міра розвитку творчого мислення студентів, ступінь 

самостійного та творчого опрацювання музичних творів, міра застосування 

власного творчого досвіду у виконавській діяльності. 

На основі отриманих результатів констатувального експерименту було 

визначено низький, середній та високий рівні сформованості творчої 

індивідуальності майбутніх учителів музики. Їх результати показали, що більше 

половини всіх студентів мають низький та середній рівні сформованості 

творчих якостей. Разом із тим аналіз отриманих даних показав, що студенти 

мають потенційні можливості набувати творчі якості в процесі фортепіанної 

підготовки. Розвиток творчої індивідуальності студентів стає можливим, якщо 

музично-педагогічний простір включає освітнє середовище та освітній процес, 

спрямований на всі аспекти творчої індивідуальності.  

На формувальному етапі експерименту було впроваджено поетапну 

методику формування творчої індивідуальності майбутніх учителів музики, 

яка була спрямована як на їх загальний творчий розвиток, так і на 

вдосконалення спеціальних музично-творчих здібностей кожного студента, 

його особистісних якостей у процесі фортепіанного навчання. Означена 

методика в роботі реалізувалася шляхом організації спеціальних 

педагогічних впливів на розвиток пізнавальних, мотиваційно-вольових, 

естетико-емоційних і моральних якостей. Її запровадження відбувалось у три 

етапи в реальних умовах освітнього процесу. Всі три етапи передбачали 

доведення можливості розвитку творчої індивідуальності майбутнього 

педагога-музиканта у процесі фортепіанної підготовки, а також проведення 

педагогічної практики з урахуванням безперервного процесу саморозвитку й 

самовдосконалення. 
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Мета першого етапу  організаційно-інформаційного – полягала в 

цілеспрямованому розширенні музичного тезаурусу студентів, відповідного 

до вимог освітньої програми, а також підвищення якості виконавських умінь 

шляхом варіативного застосування засобів музичної виразності. На даному 

етапі постійно здійснювався вплив на музичну грамотність студентів під час 

роботи над твором, а також формувалось уміння розрізняти та відчувати його 

стилістичні особливості.  

Мета другого етапу  ціннісно-орієнтованого  полягала в активізації 

рефлексивних процесів (сприйняття власного виконання твору, усвідомлення 

його темпо-ритмічних особливостей і агогіки, усвідомлення власних недоліків 

виконання й намагання їх усунути). На означеному етапі розвивалися такі 

вміння: адекватно оцінити відповідність власного виконання стильовим 

особливостям музичного твору; уміння корегувати власні емоційні відчуття під 

час виконання, зосереджуватися на вирішенні творчих завдань у виконавському 

процесі.  

Мета третього етапу  самостійно-творчого  полягала у творчому 

самостійному втіленні студентами виконавського задуму. На даному етапі 

відбувався вплив щодо формування їх компетентності в галузі музично-

виконавської діяльності; здійснювався спеціальний відбір музичних творів 

для саморозвитку творчої індивідуальності. 

На заключному етапі педагогічного експерименту було виявлено 

статистично достовірну динаміку зростання рівнів сформованості творчої 

індивідуальності студентів у процесі фортепіанного навчання за всіма 

визначеними критеріями. Узагальнені отримані результати демонструють 

позитивну динаміку, яка спостерігалася стосовно всіх рівнів формування 

творчої індивідуальності майбутніх учителів. Так, якщо на початку 

формувальної дослідно-експериментальної роботи високий рівень за всіма 

компонентами виявили відповідно 9,6 %, 12,9 %, 11,3 %, 12,0 %, то на 

заключному етапі вказані показники значно збільшилися – 46,2 %, 35,2 %, 

40,8 %, 39,3 %. У контрольній групі показники всіх компонентів збільшилися 
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набагато менше. Якщо на початковому етапі вони досягали відповідно 8,6 %, 

12,2 %, 9,8 % і 11,0 %, то на заключному етапі їх показники утворювалися таким 

чином: 18,0 %, 26,6 %, 22,6 %, 15,8 %. 

Отримані результати підтвердили ефективність запропонованої 

методики формування творчої індивідуальності студентів. Виявлено, що вже 

після першого етапу експерименту спостерігалося значне підвищення рівня 

мотивації студентів, їхньої зацікавленості у професійному зростанні, що 

позначилося на активізації їх аналітично-пізнавальної та художньо-творчої 

діяльності, на якості виконаних завдань, на емоційному ставленні до 

виконання творчих завдань і роботі над музичними творами. Доведено, що 

завдяки запропонованим методам навчання та створеним педагогічним 

умовам відбулося поступове підвищення рівня мотиваційно-вольового й 

когнітивно-інформаційного компонентів, а застосування різноманітних 

творчих завдань і залучення студентів до різноманітних музично-творчих 

проєктів сприяло підвищенню рівня перцептивно-гностичного й 

інтерактивно-креативного компонентів.  

На основі використання методів математичної статистики було 

встановлено, що результати експериментальної роботи в КГ та ЕГ дають 

підстави зробити висновок, що розроблена методика формування творчої 

індивідуальності студентів у процесі фортепіанного навчання є ефективною та 

дієвою на сучасному етапі фахової підготовки майбутніх учителів музики у 

ЗВО. 
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі подано теоретичне узагальнення проблеми формування творчої 

індивідуальності та обґрунтовано новий підхід до її вирішення шляхом розробки 

й упровадження в освітній процес методики формування відповідної якості в 

майбутніх учителів музики у процесі фортепіанного навчання у ЗВО. Отримані в 

ході експериментального дослідження матеріали дозволили зробити такі 

висновки: 

1.  Визначено сутність ключового поняття «творча індивідуальність 

учителя музики» та обґрунтовано перспективність формування означеного 

феномена в умовах фортепіанного навчання. З’ясовано, що творча 

індивідуальність учителя музики є сутнісною системною якістю, яка інтегрує в 

собі всі компоненти людини як особистості й педагога-майстра. Виокремлено 

складові творчого потенціалу особистості педагога, а саме: інтелектуальну, 

мотиваційну, емоційну, вольову, предметно-практичну й екзистенціальну 

сфери, а також сферу саморегуляції. Доведено, що феномен «творча 

індивідуальність учителя музики» включає такі характеристики: творча 

спрямованість (потреба у творчому самовираженні, установка на індивідуальні 

й суспільно значимі результати); творчі здібності (здатність до певного виду 

мистецької діяльності, наявність відповідних інтелектуальних і практичних 

знань, умінь і навичок); індивідуально-психологічна своєрідність (вольові 

якості, здатність до самоактуалізації, усвідомлення себе як творця матеріальних 

і духовних цінностей, емоційні характеристики).  

2. Розроблено компонентну структуру творчої індивідуальності 

майбутнього вчителя музики, яка утворює єдність мотиваційного, когнітивного, 

перцептивного та інтерактивного компонентів, що представлено такими 

кластерами компетентностей майбутнього педагога-музиканта, а саме: 

професійно-мотиваційний, когнітивно-потенціальний, креативно-емоційний, 

рефлексивно-діяльнісний. Професійно-мотиваційний кластер характеризує 

рівень професійної мотивації студентів та визначається усвідомленням 
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важливості творчої складової професійної діяльності, розумінням необхідності 

творчого саморозвитку, намаганням удосконалювати свій творчий потенціал, 

що демонструє інтерес до різних дисциплін навчального плану. Когнітивно-

потенціальний кластер проявляється як розвинений музично-естетичний 

тезаурус, варіативність творчої індивідуальності у різних видах навчальної 

діяльності, спрямованість творчого саморозвитку (одновекторний, 

багатовекторний). Креативно-емоційний кластер визначає ступінь виявлення 

таких професійно-творчих якостей майбутніх учителів музики, як 

самостійність, ініціативність, мобільність, здатність до ризику, імпровізація, 

фантазування, емоційно-експресивні уявлення тощо. За допомогою 

рефлексивно-діяльнісного кластера виявляється міра здатності до рефлексії у 

творчому процесі, вміння керувати своїм психічним станом, подолання 

внутрішніх та зовнішніх перешкод, цілеспрямованість і критичність під час 

виконання творчих завдань.  

3. Розроблено організаційно-методичну модель, яка розкриває 

особливості формування творчої індивідуальності студентів у процесі 

фортепіанного навчання й містить цільовий, змістовий, діяльнісний і 

результативний блоки. Цільовий блок складається з мети (сформувати творчу 

індивідуальність майбутнього педагога-музиканта), завдань (розвиток 

компонентів творчої індивідуальності), наукових підходів (екзистенційний, 

гуманно-естетичний, дискурсивно-інтерпретаційний, креативний та 

поліхудожній), і принципів (забезпечення культурологічної та музикознавчої 

спрямованості освітнього процесу в класі фортепіано; наступності художньо-

творчого розвитку студентів упродовж навчання; стимулювання власної 

художньо-творчої активності й самостійності; особистісної естетичної 

значущості й активності в процесі естетичного переживання) та обґрунтованих 

педагогічних умов (розробка й застосування у процесі фортепіанного навчання 

креативних технологій формування творчої індивідуальності студента; 

спонукання до креативної діяльності з орієнтацією на можливості творчого 

самовираження; забезпечення естетико-розвивального середовища в умовах 
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музично-педагогічної освіти; упровадження різноманітних форм індивідуально-

творчої роботи). Змістовий блок включає структурні компоненти 

(мотиваційний, когнітивний, перцептивний, інтерактивний), різноманітні 

форми (індивідуальні та групові заняття) і методи навчання (мотиваційні, 

пізнавальні, інтерактивні). Діяльнісний блок містить критерії (мотиваційно-

вольовий, когнітивно-інформаційний, перцептивно-гностичний, інтерактивно-

креативний) та показники виділених компонентів, а також етапи проведення 

дослідно-експериментальної роботи (організаційно-інформаційний, ціннісно-

орієнтований, самостійно-творчий). Результативний блок включає групи 

кластерів (професійно-мотиваційний, когнітивно-потенціальний, креативно-

емоційний, рефлексивно-діяльнісний) компетентностей, які розглядаються в 

дослідженні в якості кінцевого результату освітнього процесу. Доведено, що 

його домінантою стала творчо сформована індивідуальність студентів, а також 

їх здатність до продуктивної професійної діяльності. 

4. Здійснено педагогічну діагностику сучасного стану та рівнів 

формування творчої індивідуальності майбутніх учителів музики. 

Констатовано, що методику дослідно-експериментальної роботи з 

формування творчої індивідуальності студентів проведено в умовах 

природного перебігу освітнього процесу на мистецьких факультетах 

педагогічних закладів вищої освіти відповідно до сформованої мети й 

завдань дослідження у два послідовні етапи: констатувальний і 

формувальний.  

Визначено рівні сформованості творчої індивідуальності майбутніх 

педагогів-музикантів та проведено констатувальний експеримент за такими 

напрямами, як з’ясування можливостей ефективного формування творчої 

індивідуальності студентів у процесі фортепіанного навчання; вивчення 

сформованості компонентів творчої індивідуальності студентів; 

обґрунтування критеріїв і показників сформованості творчої індивідуальності 

студентів мистецьких спеціальностей; діагностика рівнів сформованості 

творчої індивідуальності студентів за визначеними компонентами.  
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Ураховано сутність творчої індивідуальності студентів та етапи її 

формування; ступінь активності творчої діяльності студентів у процесі 

фортепіанного навчання; характер індивідуальних уподобань респондентів у 

галузі музичного мистецтва; дієвість прояву творчої індивідуальності 

студентів, адекватність самооцінки, ініціативність, активність у навчальній 

діяльності.  

Встановлено, що стан творчої індивідуальності майбутніх учителів 

музики не дозволяє їм повною мірою вирішувати завдання, які стоять перед 

сучасними українськими й китайськими закладами освіти, і не відповідає їх 

потребам у високопрофесійних фахівцях. 

5. Розроблено поетапну методику формування творчої індивідуальності 

майбутніх учителів музики, експериментально перевірено її ефективність. На 

основі розроблених у дослідженні критеріїв і показників сформованості 

творчої індивідуальності майбутніх учителів музики встановлено позитивну 

динаміку сформованості означених якостей у студентів експериментальної 

групи на всіх етапах навчання. Аргументовано, що динамічні характеристики 

мають такий вигляд: кількість студентів, творча індивідуальність яких 

відповідає визначеним критеріям і показникам високого рівня в ЕГ значно 

зросла (11,4 % – на початку експерименту проти 40,0 % – наприкінці), а 

кількість студентів із низьким рівнем помітно скоротилася (відповідно 53,1 % 

проти 29,1 %). Означене свідчить про доцільність упровадження в освітній 

процес закладів вищої освіти запропонованої методики формування творчої 

індивідуальності майбутніх учителів музики у процесі фортепіанного 

навчання. 

Разом із тим, проведене дослідження не вичерпує повного розв’язання 

означеної проблеми. Подальшого наукового пошуку потребують питання 

забезпечення міжпредметних зв’язків, інтеграції фортепіанної та теоретико-

методичної підготовки, що забезпечить підвищення рівнів творчої 

індивідуальності студентів педагогічних ЗВО. 
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Додаток А 

Анкета  

 

1. Які недоліки в музичному розвитку студентів Ви спостерігаєте під 

час їх навчання? 

2. Наскільки розвиненою, на Ваш погляд, є творча індивідуальність 

Ваших студентів? 

3. Чи вважаєте Ви за потрібне розвивати творчі якості у своїх студентів?  

4. Що, на Ваш погляд, означає поняття «творча індивідуальність 

студента»?   

5. Які основні поради Ви можете дати студентам щодо формування їх 

творчої індивідуальності під час навчання у фортепіанному класі? 

6. Які, на Ваш погляд, педагогічні умови забезпечують формування 

творчої індивідуальності студентів у процесі фортепіанної підготовки?  

7. Чи спостерігається різниця у проявах творчої індивідуальності 

китайських та українських студентів під час фортепіанної підготовки? 

8. Від чого, на Ваш погляд, залежить успішність формування творчої 

індивідуальності студентів? 
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Додаток А 1 

 

Розподіл мотивів вибору професії студентами педагогічного університету 

(у %) 

 

 Мотивація у виборі професії 

Студенти 

Україна Китай 

абс. 42 абс. 18 

1 Інтерес і любов до дітей 34 80,1 15 83,0 

2 
Творчий характер 

професії 
23 54,7 2 11,1 

3 
Довготривала 

відпустка 
18 42,8 5 27,7 

4 
Можливість реалізувати свої 

професійні знання 
38 90,0 7 38,8 

5 

Можливість 

спілкуватися  з підростаючим 

поколінням 

26 61,9 12 66,6 

 

Примітка:      Окремі респонденти вказували не один, а 2–3 мотиви 
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Додаток В 

Анкета 

 

 

1. Що для сучасного вчителя у професійній діяльності є найбільш 

важливим?  

а) знання музичного матеріалу й методики його викладання;  

б) любов до учнів і намагання прилучити їх до музичного мистецтва; 

в) духовно-моральні якості вчителя (інтелігентність, шляхетність, 

комунікабельність тощо);  

г) гарне володіння музичним інструментом, уміння цікаво й образно 

передати зміст музичних творів, організувати музичні свята. 

 

2. Чи вважаєте Ви за необхідне набути для професії вчителя музики 

знання психолого-педагогічного характеру? 

3. Чи хотіли би Ви опанувати музичне мистецтво досконало? 

4. Чи вмієте Ви долати труднощі у процесі вивчення музичних творів? 

5. Чи вмієте Ви самостійно опановувати музичний матеріал і створювати 

на його основі власні творчо-інтерпретаційні проєкти? 

6. Чи задовольняють Вас ті знання, які Ви отримуєте на фахових 

дисциплінах:  

а) музично-естетичні; 

б) музично-теоретичні;  

в) психолого-педагогічні; 

г) методичні. 
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Додаток С 

Адаптований опитувальний лист Д. Джонсона 

 

Характеристики креативності:  

1. Відчувати тонкі, невизначені, складні особливості музичного 

мистецтва (чуттєвість до проблеми, вміння долати труднощі); 

2. Висувати й виражати значну кількість різноманітних ідей у даних 

умовах (швидкість); 

3. Пропонувати різні види, типи, категорії ідей (гнучкість); 

4. Пропонувати додаткові деталі, ідеї, версії як рішення  

(винахідливість, розробленість); 

5. Проявляти уявлення, чуття гумору й розвивати гіпотетичні 

можливості (уявлення, здатність до структурування); 

6. Демонструвати поведінку, яка є несподіваною, оригінальною, але 

корисною для вирішення проблеми (оригінальність, винахідливість і 

продуктивність); 

7. Утримуватися від прийняття першої, загальноприйнятої ідеї, 

висувати різні варіанти, обирати найкращий (незалежність); 

8. Проявляти впевненість у своєму рішенні, не дивлячись на певні 

складності, брати на себе відповідальність за нестандартну позицію, 

думку, що сприяє вирішенню проблеми (впевнений стиль поведінки 

з опорою на себе, самодостатня поведінка). 

 

Кожний пункт цього опитувальника оцінюється за шкалою, яка містить 

чотири градації: 1 – ніколи; 2 – іноді; 3 – часто; 4 – постійно. Загальною 

оцінкою креативності вважається сума балів за всіма пунктами (мінімальна 

оцінка – 10 балів, максимальна оцінка – 40 балів).  
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Додаток Д 

 

Риси творчої індивідуальності студента-музиканта 

 

1. Інтелектуальна потреба в досягненні успіхів навчання 

 

2. Творча спрямованість (потреба у творчому самовираженні, 

установка на індивідуальні й суспільно значимі результати); 

 

3. Творчі здібності (здатність до певного виду мистецької діяльності, 

наявність відповідних інтелектуальних і практичних знань, умінь і 

навичок як інструментом музичної діяльності); 

 

4. Індивідуально-психологічна своєрідність (вольові якості, здатність 

до самоактуалізації, усвідомлення себе як творця матеріальних і 

духовних цінностей, емоційні характеристики тощо). 

 

5. Оригінальність мислення 

 

6. Наявність програми досягнення мети й контроля за виконанням цієї 

програми; 

 

7. Здатність відстоювати власну точку зору, протистояти суспільному 

невизнаванню; 

 

8. Кореляція мети й отриманих результатів. 
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Додаток Е 

 

Анкета 

 

Дякуємо за згоду взяти участь в опитуванні. Ваші відповіді важливі для 

більш цікавої та корисної для Вашого професійного становлення й 

організації освітнього процесу. Поділіться, будь-ласка, власними враженнями 

й уподобаннями у процесі навчання 

 

1. Що Ви відчуваєте на заняттях у класі й домашніх заняттях? (отримуєте 

емоційну насолоду, виражаєте свій настрій, відчуваєте творчу насолоду 

тощо). 

2. Чи виникають у Вас музичні або життєві асоціації, коли Ви слухаєте 

або виконуєте музичний твір?  

3. Чи впливають Ваші емоції та почуття на процес кінцевого виконання 

музичного твору? 

4. Чи відрізняється Ваш емоційний стан під час виконання музичних 

творів на уроках у фортепіанному класі й педагогічної практики? 
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Додаток Е 

 

Характеристика творчої індивідуальності 

 

№ Прізвище                 Творчі характеристики Сума 

балів  1         2       3       4         5       6       7         8 

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

 

1. Встановити відповідність між музичним твором і його автором; 

2. Встановити відповідність між твором і видом мистецтва; 

3. Встановити відповідність між музичними поняттями; 

4. Відібрати з образотворчого мистецтва та скульптури твори, створені на 

музичні теми, або натхненні музичними образами; 

5. Підібрати пісні, у яких розкриваються образи природи.  
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Додаток К 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЗМІСТУ ЕТАПІВ, ФОРМ І МЕТОДІВ У 

ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ  

ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА 

 

Організаційно-інформаційний етап 

завдання МЕТОДИ  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 

- формування у 

студентів ціннісного 

ставлення до музично-

педагогічної професії, 

розвиток інтересу до 

музичного мистецтва та 

прагнення 

вдосконалювати власну 

музичну культуру, 

педагогічно доцільне 

впровадження елементів 

музичних знань до 

змісту фортепіанної 

підготовки з метою 

надання їй творчо-

розвивальної 

спрямованості та 

музично-виконавської 

компетентності; 

- удосконалення 

емоційно-почуттєвої 

заохочення, 

схвалення, 

переконання, 

стимулюючого 

оцінювання, 

наслідування 

відомої 

особистості), а 

також форми 

роботи 

(індивідуальні та 

групові заняття) 

спонукання до креативної 

діяльності з орієнтацією на 

можливості творчого 

самовираження; 

 

забезпечення естетико-

розвивального середовища в 

умовах музично-педагогічної 

освіти 
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сфери й музичного 

сприймання для 

вільного прояву власної 

творчої 

індивідуальності; 

- залучення студентів до 

фахово зорієнтованих 

видів виконавської 

діяльності для вільного 

прояву власної творчої 

індивідуальності  

Ціннісно-орієнтований етап  

Реалізувати творчо-

розвивальний потенціал 

музичного мистецтва.   

Виявлення когнітивних 

якостей твору: 

уточнення нотного 

тексту, динаміки, темпу  

 

художньо-

педагогічної 

інтерпретації 

музичних творів, 

порівняльного 

аналізу музичних 

творів 

композиторів, 

створених в 

одному жанрі, 

метод аналогій 

 

 

 

спонукання до креативної 

діяльності з орієнтацією на 

можливості творчого 

самовираження;  

упровадження різноманітних 

форм індивідуально-творчої 

роботи 

 

Самостійно-творчий  етап 

збагатити мистецькі 

знання студентів шляхом 

метод асоціацій і 

аналогій, 

застосування у процесі 

фортепіанного навчання 
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упровадження широкого 

спектру видів мистецтва; 

активізувати здатність 

студентів до творчого 

самовираження у 

виконавській і 

педагогічній діяльності  

 

синхронічного й 

діахронічного 

аналізу);  

«педагогічного 

роздуму» над 

музичним 

твором, 

вербалізації та 

візуалізації 

власних 

художніх 

вражень, творчих 

завдань, 

мистецько-

творчих проєктів 

педагогічного 

спрямування 

креативних технологій 

розвитку творчої 

індивідуальності студента; 

упровадження різноманітних 

видів індивідуально-творчої 

роботи 
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Додаток Л 

 

Опубліковані праці автора, що відображають основні результати 

дисертаційного дослідження 

 

Статті у наукових фахових виданнях 

1. Чжоу, Лянлян (2015). Проблема формування творчої 

індивідуальності студента в умовах музично-педагогічної освіти. Проблеми 

підготовки сучасного вчителя, 12 (1), 204–211.  

2. Чжоу, Лянлян (2018). Розвиток творчої індивідуальності як 

філософська і психолого-педагогічна проблема. Науковий часопис НПУ імені 

М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти, 24, 31–

37.  

3. Чжоу, Лянлян (2019). Сучасні напрямки формування творчої 

індивідуальності майбутнього педагога-музиканта і умовах фортепіанного 

навчання. Наукові записки Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки, 1, 82–89. 

4. Чжоу, Лянлян (2019). Організаційно-методична модель формування 

творчої індивідуальності майбутнього педагога-музиканта у процесі 

фортепіанної підготовки. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти, 26, 131–138. 

5. Чжоу, Лянлян (2019). Педагогічна діагностика сформованості 

творчої індивідуальності майбутнього педагога-музиканта. Актуальні 

питання мистецької педагогіки, 9, 66–72. 

 

Стаття в іноземному науковому періодичному виданні 

6. Zhou, Lianglian (2018). Pedagogical Principles of Forming a Creative 

Personality of the Future Music Teacher in the Conditions of Piano Learning. 

Intellectual Archive, 7 (3), 105–116. 
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Праці апробаційного характеру 

7. Чжоу, Лянлян (2018). Індивідуальність педагога-музиканта як 

предмет наукового дослідження. Актуальні проблеми музичної освіти та 

виховання, 4, 226-229. 

8. Чжоу, Лянлян (2017). Проблема творчої індивідуальності у 

психолого-педагогічній літературі. Музична і хореографічна освіта в 

контексті культурного розвитку мистецтва: матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Одеса, 85-87. 

9. Чжоу, Лянлян. (2017). Ґенеза творчої індивідуальності вчителя в 

системі музично-педагогічної освіти. Підготовка фахівців соціометричних 

професій в умовах сучасного соціокультурного простору, 5, 247-250. 

10. Чжоу, Лянлян (2016). Кластери компетентностей у формуванні 

творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики. Актуальні проблеми 

мистецької підготовки майбутнього вчителя (VI школа методичного 

досвіду): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю. Вінниця, 153-156.       

11. Чжоу, Лянлян (2016). Особливості формування творчої 

індивідуальності майбутніх вчителів музики. Педагогіка музичного 

мистецтва і хореографії у контексті інтернаціоналізації професійної 

освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 

Мелітополь, 159-163. 
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Додаток М 

Основні теоретичні та практичні положення дисертації обговорювалися на 

наукових і науково-практичних заходах різних рівнів 

міжнародних:  

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька 

освіта  і художня культура: виклики ХХІ століття» (Київ, 2017) – очна,  

Міжнародна науково-практична конференція «Мистецький освітній простір у 

контексті формування сучасної парадигми освіти» (Кропивницький, 2016) – 

заочна,  

Міжнародна науково-практична конференція «Гуманістичні орієнтири 

мистецької освіти» (Київ, 2017) – очна,  

ХІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Концептуальні проблеми 

модернізації сучасної системи освіти на засадах формування духовно-

патріотичних ціцнностей студентської молоді» (Вінниця-Бар, 2016) – заочна,  

Міжнародна науково-практична конференція «Мистецтво у нелінійному 

просторі» (Тернопіль, 2018) – заочна,  

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів 

(Одеса, 2017) – заочна,  

Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора 

О. П. Рудницької (2018, Київ) – очна;  

всеукраїнських:  

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя» (Вінниця, 

2018) – заочна,  

Мистецька освіта України: європейський вектор розвитку. ІІІ мистецько-

педагогічні читання пам’яті професора О. Я. Ростовського (Ніжин, 2019) – 

заочна. 
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Довідки про впровадження 

 


