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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ 

ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор В.В. Тушева 

В статті розкриваються загальні питання щодо творчості, творчих 

здібностей у психологічному, педагогічному і мистецькому аспектах. Творчі 

здібності майбутнього вчителя музичного мистецтва розглядаються як такі 

індивідуальні властивості його особистості, що мають забезпечити творчий 

характер професійної музично-педагогічної діяльності. 

Ключові слова: вища професійна мистецька освіта, творчі здібності, 

творчість, оригінальність, новизна. 

In the article general questions open up in relation to work, creative abilities in 

psychological, pedagogical and artistic aspects. The creative capabilities of the 

future teacher of the musical art are examined as such individual properties of his 

personality, that must provide creative character of the professional musical 

pedagogical activity. 

Keywords: higher professional artistic education, creative capabilities, work, 

originality, novelty. 

 

Постановка проблеми. Кардинальні перетворення, які відбуваються в 

освіті у зв’язку із входженням України до Європейського освітнього простору, 

істотно впливають на стратегію й тактику розвитку вищої професійної 

мистецької освіти. Передусім це стосується підготовки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва, який має бути здатним до творчого мислення, 

інноваційної діяльності, самостійності й нестандартності рішень педагогічних і 

мистецьких завдань, володіти професійною компетентністю. В контексті 

зазначених вимог розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя музичного 

мистецтва набуває особливого значення у зв’язку зі специфікою його 

художньо-педагогічної діяльності.  
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Аналіз наукових досліджень. Феномен творчих здібностей ґрунтовно 

досліджено у наукових працях знаних вітчизняних і зарубіжних філософів та 

культурологів (Г. Сковорода, М. Бахтін, М. Бердяєв, І. Зязюн та інші.), 

психологів і педагогів (В. Роменець, С. Рубінштейн, В. Сухомлинський 

С. Сисоєва, Б. Теплов, О. Чаплигін та інші). Висвітленню актуальних 

теоретичних питань і розробці методології розвитку творчих здібностей 

особистості в процесі музичної діяльності присвячені праці Б. Асаф’єва, 

Н. Ветлугіної, Б. Яворського та інших. 

Проблема розвитку творчих здібностей у контексті фахової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва, опрацьовується, зокрема: в аспекті 

висвітлення методичних основ розвитку музично-виконавського мислення у 

процесі інструментальної підготовки ( О. Щолокова ), при вивченні музично-

теоретичних дисциплін (О. Білоус, Г. Побережна та інші), як особистісних 

якостей на заняттях музичного мистецтва (В. В. Тушева), з позицій вивчення 

кореляційних зв’язків творчих здібностей і продуктивної діяльності студентів 

(Е. Брилін, З. Сирота, П. Харченко та інші), педагогічних умов розвитку 

креативності майбутніх учителів-музикантів (Т. Стародубцева та інші). 

Але проблема формування творчих здібностей майбутніх вчителів 

музичного мистецтва залишається не достатньо дослідженою. Сьогодні гостро 

відчувається потреба в новому трактуванні цілей мистецько-педагогічної 

освіти, пошуку та розробки нових технологій, які б забезпечували стійку 

орієнтацію студенів-музикантів на творчість, пізнавальну самостійність, 

інтелектуальну активність в навчальній та подальшій професійній діяльності.  

Мета статті – розглянути особливості формування творчих здібностей 

майбутніх вчителів музичного мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. Ефективність формування творчих 

здібностей майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі їх музично-

педагогічної підготовки визначається їх спрямованістю на саморозвиток 

творчих сил, стимулювання мотивації творчого пошуку при вирішенні 
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навчально-пізнавальних завдань, усвідомлення механізму творчості як 

показника рівня їхнього професіоналізму. 

Український філософ Г. Сковорода, розглядаючи людину як мікрокосм, 

вважав її найвищою цінністю світу, а її розум, творчій потенціал, духовне 

багатство – сповненими глибокого гуманістичного смислу, спрямованими на 

актуалізацію внутрішніх потенцій з метою ствердження вищого етичного 

начала [108]. За допомогою позитивно-результативного прояву своїх здібностей 

людина усвідомлює власну готовність до здійснення певного виду діяльності.  

Упродовж другої половини ХХ ст. проблема розвитку творчих здібностей 

людини плідно опрацьовувалась вітчизняними науковцями, 

основоположниками діяльнісного підходу в психології та педагогіці – 

С. Рубінштейном та Б. Тепловим.  

Б. Теплов [225] розглядав здібності насамперед, як індивідуально-

психологічні відмінності між людьми, що мають відношення до успішності 

виконання певної, конкретної діяльності. С. Рубінштейн поставив питання про 

розвиток здібностей у діяльності. Для дослідження проблеми здібностей 

особливий інтерес і значимість має положення вченого про те, що по мірі того, 

як людина на матеріалі визначеної системи знання по-справжньому освоює 

прийоми узагальнення, розвиваючи мислення і сприйняття, в неї не тільки 

накопичуються певні уміння, але й формуються певні здібності. Український 

вчений В. Роменець [195] започаткував ідею інтегративної сутності творчості, 

що спонукало представників інших наук прилучитися до вивчення проблеми, 

яка розкриває внутрішній потенціал особистості, гармонізацію її духовної 

культури. 

Отже, аналіз наукових джерел, дозволяє зробити висновок, що творчість – 

це складний багатовимірний процес, що має фізіологічний, психологічний, 

соціологічний, логічний, педагогічний та інші аспекти. Кожна з наук має свій 

предмет дослідження у творчості , так, педагогіка, досліджуючи творчість, має 

на увазі наявність та формування конкретних здібностей до творчої діяльності.  
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У педагогічному словнику «творчість» зазначається, що творчість – це 

завжди пошук нових ідей, нових можливостей та шляхів вирішення завдань, 

нових форм самовираження. Ця категорія визначається вищою формою 

активності і самостійної діяльності людини [51, с. 326]. 

Як відмічає В. Тушева [5], останнім часом в дослідженнях поняття 

«творчість» замінюється поняттям «креативність», що абсолютно 

неправомірно. Необхідно відмітити, що креативність, з одного боку, 

реалізується в процесі творчості і представляє його мотиваційно-потребову 

основу (як суб'єктивна детермінанта творчості), а з іншої - розвивається і 

формується залежно від особливостей і умов його протікання (як об'єктивна 

детермінанта творчого процесу). 

У галузі педагогічної науки творчість розглядається як оригінальність і 

високоефективний підхід учителя до навчально-виховних завдань, збагачення 

теорії і практики виховання й навчання. Досягнення творчого результату 

забезпечується систематичними цілеспрямованими спостереженнями, 

застосуванням педагогічного експерименту, критичним використанням 

передового педагогічного досвіду. 

Підсумовуючи визначення творчості як процесу, як виду діяльності, 

наведемо вислів О. Рудницької [201], що творчість – це свідома діяльність 

людини, і не будь-яка, а та, яку спрямовано на створення нових суспільно 

значимих матеріальних й духовних цінностей. Особистість від природи здатна 

до самовдосконалення, внаслідок чого активно творить себе і постійно 

рухається у напрямку творчості та особистісного розвитку. Найістотнішими 

характеристиками творчості виділяються новизна і перетворення, які за 

твердженням О. Рудницької, можуть бути як об’єктивними, так і 

суб’єктивними. Об’єктивна цінність визначається за соціально значущими 

продуктами творчості, які не мали аналогів в історії культури. Суб’єктивна 

творчість має цінність тоді, коли продукт є новим лише для людини, котра його 

створила. Саме суб’єктивна новизна думок, рішень, оцінок, позицій почуттів 
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властива навчальній творчості, що пронизує музично-педагогічний процес, 

адже жодну інформацію у галузі мистецтва, музично-виконавську 

інтерпретацію неможливо розкрити без залучення особистих переживань, 

самостійного образного відчуття, прояву фантазії, образного мислення. 

Отже, творчі здібності майбутнього вчителя музичного мистецтва ми 

розглядаємо як такі індивідуальні властивості його особистості, що мають 

забезпечити творчий характер професійної музично-педагогічної діяльності. 

Висновки. Таким чином, творчі здібності визначаємо як синтез 

особистісних властивостей та якостей, що обумовлюють успішне творче 

здійснення певної діяльності. Творчі здібності сприяють успішному виконанню 

різних видів діяльності, спонукають людину до творчого пошуку. 
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