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У статті розкривається значущість творчо-виконавської підготовки
майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті наукових підходів.
Творчо-виконавська

підготовка

визначається

як

складне

інтеграційне

утворення, передбачає впровадження технологій композиторської творчості і
презентує компетентнісні результати, котрі можуть використовуватися в
освітньому просторі.
Ключові слова : творчо-виконавська підготовка, гуманістичний підхід,
компетентнісний підхід, майбутній вчитель музичного мистецтва.
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The importanc contains the results of theoretical and experimental research of
the problem of the formation of the musically-carrying out competence of the future
music teachers. In the essence of the musically-carrying out competence,
maintenance and structural components, indexes and levels of the formed of the
phenomenon in the work.
Keywords. сreative and performing training, humanistic approach, competent
approach, future teacher of musicart.
Постановка проблеми та її актуальність. На сьогоднішній день
реформування системипрофесійної освіти, посилення її культурологічного
спрямування потребує суттєвого вдосконалення підготовки майбутнього
вчителя мистецтва. Нові завдання задля кращого вирішення питань, вимагають
практичного оновлення методів та форм навчання та виховання.
Ці положення знайшли відображення у державних документах про освіту:
«Національній доктрині розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті» (2002),
«Концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції
в європейський простір» (2004), «Концепції трансформації вищої освіти в
Україні на початку ХХІ століття» (2007), проекті «Концепції гуманітарного
розвитку України до 2020 р.» (2007), Законі України «Про професійний
розвиток працівників» (2012), проекту Закону України «Про вищу освіту»(2010,
нова редакція), які свідчить про спроможність української вищої школи
трансформувати освітній простір до європейських освітніх вимог і стандартів й
детермінують об’єктивні орієнтири стратегії розвитку вищої педагогічної
освіти, яка є поліфункціональною, поліструктурною, і в якій утверджуються
пріоритетні тенденції розвитку гуманістично зорієнтованої педагогіки.
Аналіз актуальних досліджень. Важливим питанням, що потребує
удосконалення професійної діяльності майбутніх учителів присвячено роботи
вітчизняними вченими (Л. Масол, О. Олексюк, А. Растригіна, Г. Падалка,
О. Ростовський,

Н. Гуральник,

О. Рудницька,
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Л. Коваль) зроблено значний внесок у теорію та практику музично-педагогічної
освіти щодо професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних
закладах і художньо-естетичного виховання підростаючого покоління. Втім,
наявний досвід вимагає додаткового аналізу процесів модернізації вищої
педагогічної освіти, що суттєво впливають на творчо-виконавську підготовку
майбутніх учителів музичного мистецтва як інноваційну в системі вищої
музично-педагогічної освіти.
Мета статті – розкрити значення творчо-виконавського підготовки
майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті наукових підходів,
зумовлених процесами модернізації вищої педагогічної освіти.
Виклад

основного

матеріалу.

Виявлення

творчого

потенціалу

особистості, особлива увага до розвитку ціннісно-особистісної сфери кожної
індивідуальності, її евристично-творчого потенціалу і духовного світу –основна
мета сучасної освіти.
Важливим результатом освіти є підготовка учня до життя, до його
самовираження в різних галузях діяльності, а для цього, насамперед, потрібно
забезпечити готовність учня до навчальної і трудової діяльності, його здатність
переносити знання про об’єкт і способи дії з однієї галузі в іншу, формування
раціонального стилю самостійної діяльності, здатність застосовувати знання в
житті [7]. Відродження духовності в освіті – це та першооснова, на якій тільки
й можлива її подальша розбудова.
Шлях до цього – гуманізація освіти, суть якої в забезпеченні ґрунтовного
загальнокультурного розвитку, формування гармонійної, цілісної особистості.
Така освіта є передумовою і суттєвим чинником професійного становлення і
самореалізації людини» [2].
Спрямованість на гуманістичні цінності –основний орієнтир вищої
музично-педагогічної

освіти,

яка

має

визначати

зміни

пріоритетів

з

матеріальних цінностей на духовні, з однобокої орієнтації на масові підходи –
на увагу до кожної особистості, відтворити цілісність буття людини,
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протистояти руйнаціям технократичного мислення, вузькому підходу до
усвідомлення сенсу людського життя з позицій бездушного практицизму й
утилітаризму [6].
Основне завдання мистецької та музично-педагогічної освіти –підготовка
професійної, компетентної, творчої особистості, що розвивається, в якій
превалюють духовно-моральні якості; особистості, здатної встановлювати
гуманістичний стиль спілкування, розв’язувати завдання гуманного виховання,
організовувати спільний пошук цінностей і норм поведінки [3].
Гуманістичний підхід до виховання обґрунтовується у працях І. Беха,
зокрема в ґрунтовній науковій праці «Виховання особистості». У цій праці
особистісно орієнтоване виховання визначається як «утвердження людини як
найвищої цінності, на якій ґрунтуються всі інші суспільні пріоритети» [1].
Внаслідок

такого

виховання,

зазначає

вчений,

добро

стає

сутнісним

визначенням людини, а істина – засобом розвитку для її духовності.
Пропонована
спрямована

вченим
на

технологія

реалізацію

ідеї

особистісно
співпраці,

орієнтованого
співтворчості,

виховання
діалогового

спілкування, самореалізації людини у вчинку.
Учитель,

професіоналізм

якого

визначається

розвитком

ціннісної

свідомості і самосвідомості, духовною, моральною, інтелектуальною і
методологічною культурою, здатністю до співтворчості і творчості, є суб'єктом
педагогічного процесу, головною діючою особою будь-яких перетворень у
системі освіти, тому процеси кардинальних перетворень суспільства та школи
потребують від учителя переорієнтації його свідомості на гуманістичні цінності
та зростання ролі духовності, адекватні характеру творчо-виконавської
(інноваційної) і педагогічної діяльності.
Творчість – це могутнє джерело щастя, котре забезпечує людині
захищеність та надійність (В. Енгельгард, Xайдеггер Мартін), передбачає «нове
бачення, нове рішення, новий підхід, тобто готовність до відмови від звичних
схем і стереотипів поведінки, сприйняття і мислення, готовність до самозміни»
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(І. Бех). У творчості реалізується цілісне об’ємне освоєння людиною світу, тому
можна твердити, з одного боку, що вона забезпечує формування людини в бік її
універсальності, з іншого, сама може вдосконалюватися тільки завдяки
наближенню її творця до ідеалу [4].
Компетентнісний підхід «визначається певною ідеєю, концепцією,
принципом і центрується на основних для цього категоріях й є сукупністю
прийомів, способів у виявленні чогось», створює умови для адаптації майбутніх
спеціалістів як активних носіїв нової освітньої парадигми до професійної
діяльності в загальноосвітніх закладах іє одним із пріоритетних та
інноваційних.
Слушним є вислів Л. Масол про те, що цілісність світу має опанувати
цілісна людина й що «інтегральним центром особистості, котра створює ядро
світогляду,

є

духовно-творча

константа,

яка

постійно

збагачується,

«опромінюється» різноманітними впливами». «Привнесення смислу» до будьякого моменту життєдіяльності, зазначає вчена, робить людину людиною [6].
Саме мистецтво дає змогу особистості засвоїти унікальні смисли людства і
створювати

свої

власні.

У

такий

спосіб,

визначається

значущість

компетентнісного підходу у творчо-виконавській підготовці майбутнього
вчителя, у процесі якої духовний потенціал особистості майбутнього вчителя
музичного мистецтва стає джерелом його творчої самореалізації.
Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів
музичного

мистецтва

зумовлюється

самою

сутністю

художньо-

інтерпретаційного процесу як основою професійної підготовки майбутнього
вчителя музичного мистецтва і є перспективним напрямом розвитку вищої
музично-педагогічної

освіти,

оскільки

передбачає

«впровадження

різноманітних форм діалогічного спілкування та партнерських стосунків між
викладачем

і

студентом,

розвиток

особистісних

якостей,

таких,

як

самостійність у процесі художньо-інтерпретаційного спілкування, вивільнення
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творчої енергії, толерантність, здатність до рефлексії, артистизм, художня та
мовна культура» (Г. Падалка).
Компетентнісний підхід передбачає орієнтацію на студента як на основну
цінність, перехід від знання навчального предмета як мети навчання й
пріоритету

вузькоспеціалізованих

завдань

до

викладання

навчальної

дисципліни

як

цілісної

духовно-творчої

особистості

засобу

розвитку

майбутнього вчителя музичного мистецтва, досягнення високого рівня його
індивідуально-психологічних якостей, володіння здатністю до нестандартного
розв’язання

педагогічних

завдань,

самостійністю

художньо-образного

мислення майбутніх фахівців, стимулювання їхньої емоційно-почуттєвої сфери,
набуття творчо-виконавських компетенцій під час інноваційної (самостійнотворчої) діяльності.
«Багатоярусна» поліфонія творчо-виконавських (аксіологічних, музичнотеоретичних,

художньо-інтерпретаційних,

проектувально-презентаційних)

компетенцій стає наслідком розвитку і саморозвитку, призводить до
самонавчання, надає майбутнім фахівцям право діяти й реалізовувати свій
творчий потенціал в практичній діяльності, ефективно застосовувати їх в
соціально значущих сферах.
Висновки. Вивчення

та

аналіз

вищеназваних

наукових

праць

уможливлює розуміння нами гуманістичної основи творчо-виконавської
підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті формування
ціннісного ставлення майбутніх учителів до мистецтва, до майбутньої
педагогічної діяльності, їх здатності до глибокого осмислення і переживання
змісту музичних творів, людських цінностей, втілених в художні образи,
адекватної оцінки в процесі сприйняття-інтерпретації, наслідків і результатів
власної творчо-виконавської діяльності.
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