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У статті розглянуто питання формування досвіду творчої діяльності 

майбутніх вчителів музичного мистецтва. Проаналізовано види педагогічної 

практики. 

The article deals with the formation of experience of creative activity of future 

teachers of music art. The types of pedagogical practice are analyzed. 

Ключові слова: Досвід, досвід творчої діяльності, педагогічна практика, 

вчитель музичного мистецтва. 

Keywords: Еxperience, experience of the creative activity, pedagogical practice, 

music teacher. 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день залишається актуальним 

питанняролі педагогічної практики у формуванні досвіду творчої діяльності 

майбутніх учителів музики. Тому дуже важлива самефахова підготовка 

майбутніх учителів музики, яка має бути спрямована на оволодіння художньо-

педагогічною діяльністю, що має творчий характер, який в свою чергу 

забезпечує не тільки професійне становлення, а й особистісне зростання 

студентів, дає можливість реалізувати їх творчий потенціал у вирішенні 

практичних завдань музично-педагогічної діяльності. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. У теоретико-методологічних 

дослідженнях з різних галузей знань феномен досвіду отримав висвітлення в 

працях сучасних філософів (О. Аверін, В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Іванов, 
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М. Мінаков, В. Павлов, О. Павлова, В. Панов, І. Фролов, В. Швирєв, 

В. Шинкарук та інші). Також вчені досліджують досвід творчої діяльності в 

контексті різних характеристик творчої особистості: творчого потенціалу 

(Н.  Кузьміна, М. Максюта, О. Матюшкін, В. Моляко, О. Музика) творчих 

здібностей (Т. Артем’єва, В. Дружинін, Г. Костюк, О. Лук, О. Мелик-Пашаєв, 

С. Рубінштейн, К. Спірмен, Б. Теплов та інші), творчої активності 

(К.Абульханова-Славська, Д. Богоявленська, В. Лозова, В. Петровський, 

К.Платонов та інші.), креативності (Дж. Гілфорд, Н. Роджерс, С. Сисоєва, 

П. Торренс та інші).  

Педагогічна наука наголошує на важливості досвіду творчої діяльності як 

компонента освіти (М. Скаткін, В. Краєвський, Б. Неменський, І. Лернер, 

П. Лузан та інші), розглядає шляхи і засоби формування особистісного досвіду 

творчої діяльності (В. Андреєв, А. Гройсман, Н. Гузій, В. Кан - Калик, 

Н. Нікандрова ).  

Практичний аспект досвіду творчої діяльності розглянуто науковцями з 

позицій розкриття змісту та особливості організації педагогічної практики, 

методичної підготовки майбутніх фахівців (Т. Бодрова, А. Болгарський, 

І. Боднарук, В. Бриліна, Т. Горобець, Л. Масол, І. Найдьонов, С. Науменко, 

О. Полатайко, В.  Сидоренко та інші).  

Мета статті. Дослідити роль педагогічної практики у формуванні досвіду 

творчої діяльності майбутніх учителів музики. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. У педагогіці 

поняття «досвід» розглядається як процес і результат оволодіння певним видом 

діяльності, накопиченням знань, умінь та навичок, пов’язаних з емоційно-

ціннісним відношенням до себе та навколишньої дійсності та становить 

індивідуальну здібність особистості,  здатну постійно змінюватися і проявлятися 

у власній творчості.  

Таким чином, здійснений аналіз наукових підходів до визначення сутності 

поняття «досвіду» визначає  даний феномен, фундаментальною категорією в 

окреслених галузях науки, що зумовлює необхідність його розгляду як 
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конститутивної складової професійної педагогічної діяльності. З позиції 

гуманістичної парадигми нової педагогічної освіти, орієнтація на творчість – 

головна умова сучасного розвитку освіти [3, с. 20] 

Досвід творчої діяльності особистості є складною інтегративною 

особистісною якістю, яка є процесом і результатом оволодіння діяльністю, що 

забезпечує саморозвиток та самореалізацію її суб’єкта.[3, с. 79] 

Узагальнюючи результати теоретичного осмислення понять «художня 

діяльність», «музична діяльність», «музично-педагогічна діяльність», які є 

конститутивними для розуміння специфіки музично-педагогічної діяльності, 

можливо сформувати визначення досвіду творчої діяльності майбутнього 

вчителя музики, яке розглядається через інтегративну особистісну якість, яка є 

процесом і результатом оволодіння вищим рівнем музично-педагогічної 

діяльності, що зображає здатність до самостійної продуктивно-

перетворювальної активності у вирішенні завдань музично-естетичного 

виховання школярів, сприяє розвитку і реалізації потенційних можливостей 

педагога-музиканта та уможливлює його професійне зростання і 

вдосконалення [3, с. 81]. 

Педагогічна практика передбачає собою інноваційно-творчий підхід до її 

організації, який пов’язаний із продуктивно-пошуковою активністю, яка 

спрямована на впровадження нових форм, методів, прийомів музично-

педагогічної діяльності, що являє основи формування досвіду творчої діяльності 

майбутніх учителів музики. 

Зміст педагогічної практики майбутніх педагогів-музикантів визначається 

через специфіку музично-педагогічної діяльності, її комплексного характеру та 

інтеграції психолого-педагогічних, методичних та фахових знань і вмінь, 

особливостями видів музичної діяльності та будується відповідно до принципів 

послідовності, наступності, неперервності навчального процесу у навчальних 

закладах вищої музично-педагогічної освіти.  

Вона являє собою цілісну системунавчально-виробничої практики, яка 

включає в себе: практику з виховноїроботи в загальноосвітнійшколі; 
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пропедевтичнупедагогічну практику; виробничу практику в 

загальноосвітнійшколі; літню виробничу практику в дитячих оздоровчих 

закладах; диригентсько-хорову практику; переддипломну практику; науково-

дослідну практику [3, с. 139]. 

Кожен із зазначених видів педагогічної практики має свою специфіку 

організації та проведення. Але вони всі взаємопов’язані тим, щоспрямовуються 

на розвиток професійно-особистісних якостей, носять творчий характер, 

передбачають творчий підхід до вирішення поставлених завдань, відмову від 

шаблонів та стереотипів, самоаналіз та самооцінку, забезпечують умови для 

виявлення та реалізації власного творчого потенціалу студента, що дає 

можливість розглядати педагогічну практику потужним засобом яка в свою 

чергу, відіграє роль у формуванні досвіду творчої діяльності майбутніх учителів 

музикив умовах активної практичної діяльності [3, с. 139]. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Роль педагогічної 

практики у формуванні досвіду творчої діяльності майбутніх учителів 

музикипередбачає собою інноваційно-творчий підхід до її організації, що 

безпосередньо пов’язаний із продуктивно-пошуковою активністю, спрямованою 

на впровадження нових форм, методів, прийомів музично-педагогічної 

діяльності. 
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