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ЗНАЧЕННЯ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 

О. О. Кузнецова 

У статті розглянуто значення професійних вмінь, які реалізуються у 

формі просвітницької діяльності, як один з основних факторів діяльності 

викладача музичного мистецтва, що впливає на естетичний розвиток і розвиває 

музично-творчий потенціал учасників цього процесу. 

Ключові слова: музично-просвітницька діяльність, викладач музичного  

The article deals with the factors of the formation of the professional skills, 

implemented in the form of the educational activities, as one of the main factors of the 

music teacher, affecting the aesthetic development and developing the musical and 

creative potential of the participants in this process. 

Key words: musical and educational activities, teacher of musical art, creative 

activity. 

Постановка проблеми та її актуальність. Мистецька освіта направлена 

на усвідомлення і культуротворчий розвиток особистості. Постає питання 

професійно-значущих рис особистості, які в сукупності зі знаннями, уміннями і 

навичками уособлюють належного носія музичної культури. Суспільство 

підвищує вимоги до особистості викладача музичного мистецтва, чекаючи від 

нього виконання ролі не тільки педагога-музиканта, а й лектора-просвітителя. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема музичного 

просвітництва досліджувалась у таких напрямках: розкриття специфіки усної 

пропаганди, її особливостей й закономірностей у педагогічному процесі 

(В. Андрєєв, В. Петрушин); підготовка кадрів до культурно-просвітницької 

роботи (Є. Громов. М. Серьогін); формування готовності майбутніх вчителів до 
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здійснення музично-пропагандистської діяльності (І. Полякова), формування 

музично-просвітницького інтересу (Т. Жданова). 

Мета - з’ясувати сутність просвітницької діяльності викладача музичного 

мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. Музичне мистецтво є одним із 

наймогутніших засобів художньої освіти оскільки надає естетичного 

забарвлення всьому духовному життю людини. В. В. Вернадський «живильним 

середовищем» науки вважав передусім мистецтво, а ключ до пізнання світу 

загалом вбачав у поєднанні наукової та художньої думки. 

Творча спрямованість професіоналізму педагога-музиканта актуалізується 

саме музичним просвітництвом – діяльністю, яка орієнтована на розвиток 

музичних інтересів, потреб, смаків, що сприятиме вдосконаленню культурного й 

духовного потенціалу нації. Тому музично-просвітницька діяльність є однією з 

головних складових професійного та духовного становлення майбутнього 

вчителя і важливою ланкою навчальновиховного процесу сучасного виховання.  

Спілкування викладача музичного мистецтва із аудиторією передбачає 

здійснення ним по відношенню до слухачів соціальних функцій. Це - 

просвітництво, її духовне збагачення, виховання у широкому розумінні слова, 

задоволення їх певних потреб. 

Музичне просвітництво дозволяє уникнути професійного замикання в 

межах специфіки тої чи тої дисципліни, сприяє підготовленості вчителя 

музичного мистецтва до того широкого діапазону різновидів фахової діяльності, 

якими йому доведеться займатися в межах його професії [ 2 ]. 

Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва передбачала 

оволодіння певним мінімумом знань, умінь та навичок, який детермінував зміст 

спрямованої діяльності студентів у процесі навчання у ВНЗ та їх подальшого 

застосування в педагогічній практиці [ 5 ]. 

Чиркина С. В. зазначає, що процес формування компетентного музичного 

вчителя містить два обов'язкових додаткових компонента - теоретичну 

підготовку (музикознавство і методологію) і практичну діяльність (промислове 
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навчання), в ході яких відбувається апробація набутих знань, навичок, навичок. 

Початковий етап навчання фахівця – надати йому основні музичні та теоретичні 

знання. «Знання музики» і «знання музики» ведуть до успішної професійної 

діяльності майбутнього вчителя музики. Саме вони дозволяють ефективно 

розвивати музичну культуру студентів, в зв'язку з чим актуалізується музична 

компетентність вчителя. 

Вся педагогічна робота вчителя повинна бути спрямована на постійну 

музичну освіту з високою повагою до музики. В цьому відношенні надзвичайно 

важливо у роботі зі студентами поєднувати теорію з практикою, орієнтувати їх 

на оволодіння різними технологіями у галузі мистецтва, щоб успішно 

вирішувати професійні проблеми, які надають якісний вплив на самостійну 

роботу студента. Вчити майбутнього вчителя музики самостійно обробляти 

пісню і хоральний репертуар, формувати вміння працювати над нею, значить 

вирішувати ряд творчих завдань, які складають основу діяльності, а також у 

позанавчальної роботи. Вивчаючи індивідуальні особливості майбутніх 

вчителів, вчитель терпляче вселяє йому розуміння незалежності як властивості 

персонажа, заснованого на знанні його роботи, виходячи з його поглядів і поваги 

до інших. Необхідно переконати учня в тому, що творчі сумніви, хворобливий і 

копіткий вибір варіантів зацікавлені в знанні всього, що було створено, це не 

тільки не суперечить реальної незалежності, але, навпаки, є його необхідною 

умовою для створюючи власну переконаність 

В своїй роботі Кузнецова О О. виділяє наступні напрямки музично-

просвітницької роботи: агітаційно-пропагандистська, пропаганда художніх і 

естетичних знань, використання знань на практиці, у творчості; організація 

змістовного відпочинку й розваг. Згідно цього потрібно знати мету заходу, чітко 

планувати свій виступ і вбачати значення у формуванні особистості [ 2 ]. 

В своїй роботі, композитор Докшицер Т. визначає, що компетентний і 

творчий розвиток майбутнього вчителя музики здійснюється за такими 

основними напрямками: 
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 – особистісно-орієнтований підхід в процесі індивідуальних уроків в 

проведенні в класі хору і практична робота з хором;  

– пошук і використання різних форм і методів проведення занять, різних 

мистецьких заходів в тісному зв'язку з суб'єктами музично-теоретичного та 

індивідуального циклів;  

– прилучення до викладання  свого досвіду кращих вчителів музики, 

методистів, які стали власністю сучасних методів музичної освіти;  

– залучення студентів до виконавчого мистецтва як засіб підвищення 

навичок ведення, педагогічні знання, навички (концерти, лекції, концерти, 

тематичні конкурси) та інші. 

Докшицер Т. здійснює компетентний і творчий розвиток майбутнього 

вчителя музики за такими основними напрямками:  

– особистісно-орієнтований підхід в процесі індивідуальних уроків в 

проведенні в класі хору і практична робота з хором;  

– пошук і використання різних форм і методів проведення занять, різних 

мистецьких заходів в тісному зв'язку з суб'єктами музично-теоретичного та 

індивідуального циклів;  

– використовувати у викладанні викладацького досвіду кращих вчителів 

музики, методистів, які стали власністю сучасних методів музичної освіти;  

– залучення студентів до виконавчого мистецтва як засіб підвищення 

навичок ведення, педагогічні знання, навички (концерти, лекції, концерти, 

тематичні конкурси) та інші. 

Висновок. Таким чином, просвітницька діяльність має проявлятися в усіх 

сферах навчання, задля забезпечення музично-естетичної ерудованості, 

самореалізації в мистецькій діяльності і професійній спрямованості. 

Необхідною умовою професійного зростання майбутнього фахівця є 

формування художньої компетентності. Рівень його формування визначає успіх 

його практичної діяльності. процес розвитку викладацької творчості у майбутніх 

викладачів не матиме ефективних результатів, в разі якщо не буде досягнута його 

базисна цілісність з розвитком особистості, формування можливості сприймати 
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викладацьку роботу як творчий процес. Для того щоб виховувати справжню 

творчу людину, удосконалювати можливі креативні можливості, потрібно 

освоїти способи і знаряддя, які формують креативні особливості майбутнього 

вчителя. Щоб реалізувати цю мету, сам учитель повинен бути здатний створити, 

тому що творчість розвивається через творчість. Творчість є необхідною умовою 

для становлення вчителя, його самопізнання, розвитку і розкриття як 

особистості. 
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