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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

У статті окреслено особливості підготовки майбутніх учителів 
музики щодо здійснення виховної роботи в школі на основі індивідуального 
підходу. Схарактеризовано шляхи його реалізації та сучасні вимоги до 
художньо-практичної діяльності школярів в системі позаурочної виховної 
роботи.

Ключові слова: професійно-педагогічна підготовка, індивідуальний 
підхід, виховна робота, естетичне виховання, особистість.

В статье представлены особенности подготовки будущих учителей 
музыки к осуществлению воспитательной работы в школе на основе 
индивидуального подхода. Охарактеризованы пути его реализации и 
современные требования к воспитательной работе в системе школьного 
образования.

Ключевые слова: профессионально-педагогическая подготовка, 
индивидуальный подход, воспитательная работа, эстетическое 
воспитание, личность.

In article features of training future music teachers to realization of 
educational work at school on the basis of an individual approach are presented. 
Ways of its realization and modern requirements to educational work in school 
education system are characterized.

Key words: professional-pedagogical training, an individual approach, 
educational work, esthetic education, the person.

Постановка проблеми. В умовах реформування вищої 
педагогічної освіти особливої актуальності набуває проблема підготовки 
майбутніх учителів до професійної діяльності та забезпечення їхньої 
конкурентоспроможності на ринку праці. Українська загальноосвітня 
школа потребує педагога з високим рівнем професіоналізму, здатного до 
саморозвитку та фахового зростання. Крім того, ринкові перетворення в 
країні вимагають від учителя самостійності, ініціативи, нестандартного 
мислення, бажання та вміння навчатися впродовж життя. Орієнтація 
майбутніх учителів музичного мистецтва щодо відповідного ставлення до 
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учнів як особистості, індивідуальності, активного суб’єкта педагогічної 
взаємодії може бути реалізована лише на гуманістично-демократичних 
засадах педагогічної діяльності викладача вищої педагогічної школи.

Очевидним є те, що за умов індивідуального підходу, основаному на 
ґрунтовному вивченні особистості учня та розробки на цій основі системи 
впливу і подальшого коригування роботи, організація виховної роботи 
набуватиме більшої особистісної спрямованості.

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукової літератури 
засвідчує, що обґрунтування теоретичних засад професійної підготовки 
вчителя музики розроблено у працях О. Олексюк, Д. Кабалевського, 
Л. Арчажнікової, Г. Падалки, О. Ростовського, О. Рудницької. 

Визначну роль індивідуального підходу в системі естетичного 
виховання висвітлено у працях Б. Неменського, С. Мельничука, 
Г. Шевченко, С. Уланової, К. Шамаєвої, В. Фоміна. 

Методологічні основи організації виховної роботи з молоддю 
розроблено у працях І. Беха, Л. Бєлової, О. Вишневсього, М. Стельмаховича, 
А. Троцко та ін. Розкриття змісту, форм виховної роботи в системі 
підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах знайшло 
своє відображення у працях А. Бойко, С. Вітвицької, М. Донченко, 
О. Кобрій, Л. Кондрашової, Л. Лисенко, Л. Пелех, Г. Троцко, М. Чепіль. 
Проте, спеціального дослідження щодо підготовки майбутніх учителів 
музики до організації виховної роботи на основі індивідуального підходу 
не виявлено, що й зумовило вибір теми дослідження.

Мета статті – висвітлити особливості підготовки майбутніх учителів 
музики щодо забезпечення індивідуального підходу в організації виховної 
роботи в школі.

Виклад основного матеріалу. Як свідчить дослідження В. Фоміна 
[4], про важливість здійснення індивідуального підходу в естетичному 
вихованні зазначалося ще у працях педагогів, музичних діячів другої 
половини ХІХ століття: С. Русової, Л. Толстого, С. Миропольського, 
М. Леонтовича, П. Сокальського, К. Стеценка.

Аналіз сучасних досліджень в галузі музичної педагогіки та психології 
дозволяє стверджувати, що індивідуалізація та диференціація є одним із 
провідних принципів навчання та виховання, який особливого значення 
набуває в системі естетичного виховання. У зв’язку з цим оволодіння 
майбутніми вчителями музики знаннями, вміннями та досвідом щодо 
його здійснення в професійній діяльності є особливо важливим у процесі 
фахової підготовки у вищому навчальному педагогічному закладі. 

Насамперед сучасний учитель музичного мистецтва в процесі 
організації виховної роботи повинен основуватися на ґрунтовному вивченні 
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індивідуальності особистості дитини, згідно з якою розробляти систему 
взаємодії та на основі аналізу результатів коригувати подальшу музично-
естетичну діяльність.

Від науково-обґрунтованої організації виховної роботи у середніх 
навчальних закладах освіти залежить якісний рівень її успішності 
здійснення. Вона є необхідною складовою виховання майбутніх громадян, 
має величезні можливості для самовираження, самоствердження, 
здійснює вирішальний вплив на процес особистісного виховання, а саме – 
вдосконалення позитивних рис характеру, формування гуманістичних та 
демократичних поглядів, системи цінностей, відповідальності.

Організаційна регламентованість позаурочних виховних заходів 
у сфері мистецтва та залежність учнів від неї суперечить зростаючим 
устремлінням школярів, особливо підліткового та юнацького віку 
до художньої самореалізації, вільної атмосфери спілкування під час 
дозвіллєвої діяльності. Тому існує необхідність зміни акцентів у здійсненні 
виховної роботи вчителем музики.

Базовим у контексті дослідження стало визначення поняття «виховна 
робота» як системи цілеспрямованих виховних заходів, яка є невід’ємною 
складовою навчально-виховного процесу з метою створення умов для 
інтелектуального, духовного, творчого та фізичного розвитку особистості 
учнів у вільний від навчання час, підготовки їх до суспільної і культурної 
діяльності; набуття соціального досвіду.

На підставі аналізу наукових праць (С. Вітвіцької, М. Донченко, 
О. Кобрій, О. Кузьміна, Л. Кондрашової, Л. Лисенко, О. Медведєвої, 
А. Троцко, М. Чепіль) з проблем виховної роботи виявлено її відмінності 
від навчального процесу, а саме: спрямованість на формування якостей, 
не передбаченими навчальними програмами, специфічність умов 
функціонування, особливість форм організації; залежність спрямування 
виховної роботи від інтересів, схильностей учнів, їхніх психолого-
фізіологічних, вікових особливостей.

Аналіз наукової літератури засвідчує, що організація виховної роботи 
вчителем музики має бути спрямована на вирішення таких завдань:

– навчальні – розширення музично-естетичного досвіду, набуття 
початкового досвіду створення інтонаційно-художніх образів у процесі 
власної творчості;

– розвивальні – збагачення емоційно-почуттєвої сфери; розвиток 
творчих здібностей; стимулювання художньо-образного мислення, виявів 
уяви та інтуїції; формування якостей творчої особистості.

– виховні – виховання естетичного ставлення до дійсності та емоційно-
ціннісного ставлення до мистецтва; виховання світоглядних уявлень, 

О.М. Лук’янченко



118

Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Випуск 37

розуміння зв’язків музичного мистецтва з життєдіяльністю людини, зокрема 
сучасною технікою, засобами масової інформації; виховання музично-
естетичних інтересів, морально-естетичних ідеалів, потреб у художньо-
творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні 
засобами музики відповідно до індивідуальних можливостей кожного.

Теоретичний аналіз сучасних педагогічних досліджень довів, що 
висунуті завдання до виховної роботи будуть успішно реалізовані за умови 
наявності у майбутніх учителів музики вмінь поступово виявляти музичні 
здібності у дітей різного віку, спосіб індивідуального музичного сприйняття, 
особистісний творчий потенціал, особистісні якості та враховувати їх під 
час організації виховної діяльності.

З цією метою в процесі фахової підготовки вчителів-музикантів 
доречним є зосередження уваги на вивченні методів щодо виявлення 
обдарованості особистості до тієї чи іншої творчої діяльності (тестів, 
анкетувань, спостережень) та набуття вмінь складати на основі даних 
індивідуальних характеристик, «суб’єктивного портрету учня» (за 
І. Якіманською). 

Сучасний підхід до виховання передбачає істотні зміни в традиційній 
практиці позаурочної виховної роботи. Її неформальний, нерегламентований 
характер потребує неформальних методів впливу, створення формуючих 
ситуацій, в яких активною ланкою є спільна творчість педагога і школяра. 
Не виховний вплив, не окремий педагогічний захід, а педагогічна взаємодія 
в комунікативному полі мистецтва. Адже, як наголошує Л. Масол [2], лише 
духовне спілкування людей забезпечує формування цінностей особистості.

Для забезпечення «поля» спілкування необхідно: моделювання 
процесу виховання засобами мистецтва у конкретній школі; повноцінне 
використання художньо-естетичного середовища; організацію спілкування 
школярів у ньому з широким спектром варіативності видів та змісту 
діяльності.

Школа в сучасних умовах, як зазначається в Комплексній програмі 
художньо-естетичного виховання [2], повинна виконувати педагогізацію 
художньо-естетично середовища. У зв’язку з цим учитель музики має 
вивчати та враховувати соціокультурні потреби учнівської молоді, її художні 
інтереси, можливості інститутів сфери дозвілля. При цьому орієнтувати 
учнів не на механічне запам’ятовування інформації, а на активне творче 
освоєння мистецтва рідного краю; стимулювати самоусвідомлення та 
самопроектування, самореалізацію в різних видах художньої діяльності. 

У зв’язку з цим активізація позаурочної виховної практики 
пов’язується з повноцінним використанням краєзнавчого підходу, який 
передбачає опанування культури та мистецтва рідного краю з максимальним 
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використанням виховного потенціалу художньо-естетичного середовища. 
В основі такого підходу – розуміння непорушної єдності образу (зразка 
художньої творчості та світосприймання її автора – народу) і зв’язків цього 
образу з природою, побутом, працею, історією та національними традиціями. 
На жаль, пам’ятки народного мистецтва часто використовуються лише з 
наочно-ілюстративною метою, а не як вид художньої творчості, що поєднує 
у собі матеріальне виробництво і духовну культуру.

Відповідно до сучасних виховних концепцій зміст художньо-
естетичного виховання школярів у позаурочний час має спрямовуватися на 
узгодження систем цінностей суспільства, комплексу функцій мистецтва 
щодо формування духовного світу особистості з можливостями їх 
сприймання кожним індивідом у процесі інтерпретації.

Учитель музики має забезпечити умови вибору різноманітних видів 
художньо-естетичної діяльності учнів, перетворення дозвілля у фактор 
особистісного творчого розвитку за допомогою духовного потенціалу 
різних видів мистецтв, використання активних форм різного характеру, 
спрямованих на самовираження та самоствердження особистості учня. 
Світоглядна орієнтація позаурочної виховної роботи зумовлюється роллю 
мистецтва в соціалізації особистості та формуванні її духовності.

Кожен вид художньої діяльності – сприймання та інтерпретація, 
художньо-практична, соціокультурна діяльність – відрізняються один від 
одного засобом дії і характером впливу на школярів. Учителю музики, 
організовуючи спілкування зі справжніми творами мистецтва, необхідно 
співвідносити їх з багатством індивідуально-діяльнісних виявів особистості, 
тобто воно не повинно зводитися до простого накопичення художніх знань.

Доцільно змінити виховну, соціокультурну практику з демонстраційно-
концертної спрямованості на сферу спілкування, відновлення напівзабутих 
чи майже втрачених творів української культури, зокрема народних звичаїв, 
обрядів, уведення їх в ужиток на засадах тривалого й активного спілкування 
з носіями цього мистецтва. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, особливість 
підготовки щодо здійснення виховної роботи вчителем музики полягає в її 
розмаїтті як в організаційному, так і в методичному аспекті і передбачає не 
лише організаційну роботу, але й виконавську як диригента-хормейстера, 
інструменталіста, вокаліста. За визначенням В. Андрющенка [1], музично-
естетична діяльність учителя – це складна діяльність педагога-музиканта, 
спрямована на виховання школярів, формування в них емоційно-позитивного 
і діяльнісного ставлення до музики, свідомого її сприймання, розуміння 
характеру і логіки її розвитку, навичок музично-творчої діяльності. 

Особливого значення в підготовці майбутніх учителів музики 
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набуває усвідомлення ними важливості реалізації індивідуального 
підходу в процесі організації виховної роботи в школі; надання студентам 
знань та формування в них умінь та досвіду щодо шляхів застосування 
індивідуалізації художньо-практичної діяльності школярів в системі 
позаурочної виховної роботи, а саме:

– стимулювання самостійного вибору школярами напрямів і форм, 
які найбільшою мірою відповідають їх потребам у художньо-творчому 
самовизначенні;

– залучення до художньої діяльності всіх учнів з урахуванням 
динаміки змін їхніх інтересів і потреб, індивідуальних здібностей кожного;

– забезпечення відповідності педагогічних умов вимогам розвитку 
художньо-творчої активності учнів.

Перспективність дослідження полягає у вивченні і врахуванні 
індивідуальних особливостей особистості самого вчителя.
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