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УДК [378:78](73) 

                                                                                                 Слободенюк Г.Ф. 

МУЗИЧНА ОСВІТА У США 

 

Постановка проблеми та її актуальність. На сучасному 

етапі урок музики у загальноосвітній школі США займає гідне місце серед 

предметів художнього циклу і розглядається як урок спілкування з 

мистецтвом та життям. Викладання уроків музики здійснюється на основі 

таких принципах, як: системність, послідовність, доступність. 

Зазначимо, що на розвиток музичної освіти в США вплинули: 

процеси гуманізації та демократизації суспільного життя у різні періоди 

становлення держави, національні традиції навчання та виховання дітей, 

участь суспільства в управлінні освітою. Музичне навчання та виховання 

в США базується на дбайливому ставленні до демографічних та 

культурних традицій. Музична освіта в США тісно переплітається з 

американською музичною культурою.  

Як відомо, для американської культури характерно таке явище, як 

еклектизм, яке бере свій початок у поєднанні національних особливостей 

музики різних країн. Еклектизм відноситься і до сфери музичної освіти. 

Це проявляється у використанні систем музичної освіти та виховання 

музикантів-педагогів різних країн: Е. Жака-Далькроза, Д. Кабалевського, 

З. Кодая, К. Орфа, Ш.Судзуки, П’ера ван Хауве, М. Шафера. 

Значним досягненням у шкільному навчанні США є елективна 

система в средніх та старших класах, котра передбачає надання учням 

широкого вибору музичних дисциплін, таких як вокал, спів у хорі, 

театральний гурток, гра на багатьох музичних інструментах, гра в 

оркестрі, тощо 

Рівень викладання музики у школах США залежить від того, у 

якій ланці воно викладається: в елементарній, молодшій середній, 

дорослій середній; на якому навчальному потоці - академічному, 

загальному, професійному; якою програмою керуються вчителі даного 

штату, округу, школи. 

Кваліфіковану допомогу вчителю музики у навчанні та вихованні 

учнів надає помічник-консультант. 

В галузі шкільної музичної освіти, поряд з трансформацією 

зарубіжного позитивного досвіду, широко застосовуються навчальні 

програми американських педагогів-музикантів: М. Адлера, X. Барбера, 
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А. Джонеса, Карабо-Коун, А. Марліна, Е. Сайклера, К. Томсона, Ч. Чокси, 

тощо. 

В американських школах все більше уваги надається розвитку 

креативних здібностей особистості через творчість у галузі мистецтва. 

Музичне навчання здійснюється на основі індивідуально-

диференційованого підхіду до процесу навчання. Треба відмітити, що 

 загальноосвітні школи добре оснащенні: мають аудіо та відеоапаратуру, 

комп’ютерну техніку та різноманітні музичні інструменти. 

Порівнюючи музичну освіту та виховання в школах США та 

європейських країнах, можна дійти висновку, що загальними 

тенденціями, для музичної освіти, є : прагнення до загальності та 

доступності музичної освіти, прилучення до загальнолюдських цінностей, 

виховання особистості через музичне мистецтво(народна та класична 

музика). 

Висновки. Отже, до особливостей музичної освіти у 

загальноосвітній школі США відносяться: орієнтація на 

розвиток креативної особистості, варіативність та елективність навчальни

х програм, максимальна індивідуалізація навчального процесу, 

професійна музична освіта в умовах загальноосвітньої школи, культурно-

просвітницька робота з батьками, участь громадськості у вихованні. 
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