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ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Беземчук Л. В. 

У статті розглянуто сутність мистецького досвіду в контексті музичної  

діяльності майбутнього вчителя музики. Розкрито специфіку формування 

мистецького досвіду на основі сприйняття, уявлення, мислення, розуміння, 

рефлексії та  інтерпретації. 

The article deals with the essence of artistic experience in the context of music 

activity of the future music teacher. The specificity of the forming artistic experience 

based on the perception, imagination, thinking, understanding, reflection and 

interpretation is revealed. 

Ключові слова: мистецький досвід, майбутній  вчитель  музики, 

формування мистецького досвіду. 

Keywords: artistic experience, future music teacher, formation of the artistic 

experience. 

Постановка проблеми. Перехід української системи освіти на 

інноваційну модель розвитку висуває нові вимоги до викладання предметів 

художньо-естетичного циклу. Їх вивчення у школі ґрунтується на комплексному 

підході, що передбачає формування в учнів не вузькоспеціалізованих, а широких 

мистецьких компетенцій. Тому професійна діяльність майбутнього вчителя 

музики обовʼязково має враховувати оновлення змісту мистецької шкільної 

освіти відповідно до сучасних тенденцій поліхудожнього виховання учнів. 

Вчителі нової генерації повинні володіти високим рівнем особистої та 

професійної культури, мати здатність до інноваційної діяльності і примноження 

багатих мистецьких традицій. Мова йде про універсальну мистецьку підготовку 

вчителів музики, яка неможлива без формування навичок активного сприйняття 

музичних творів, здатності їх аналізувати та виконувати на музичних 

інструментах, вміння викладати інтегровані мистецькі курси. Ця проблема має 
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вирішуватись через формування мистецького досвіду майбутніх вчителів 

музики.   

 Мета статті. Дослідити особливості формування мистецького досвіду 

майбутнього вчителя музики. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема професійної 

підготовки вчителів музики є дуже складною і багатогранною. Різні її аспекти 

вивчалися провідними вітчизняними дослідниками. Так, на думку 

О. П. Рудницької, одним із першочергових завдань професійної підготовки 

майбутнього вчителя музики є оволодіння усіма складовими музичного твору 

(засоби виразності, жанрові особливості, характер, формоутворюючі 

компоненти, техніка виконання тощо), що фокусуються в художньому образі [5]. 

Як стверджує Г. М. Падалка, вчитель музики повинен вміти на високому 

рівні виконувати різноманітні музичні твори. Саме від педагога залежить 

повноцінне відтворення художньої ідеї композитора і сприйняття її слухачами. 

Навіть прекрасний музичний твір не здійснить морально-естетичного впливу на 

слухачів, якщо він недостатньо добре вивчений, виконується неохайно або 

фальшиво [3]. На необхідності цілісної професійної підготовки майбутнього 

педагога-музиканта наголошував О. Я. Ростовський [4]. Він вперше в теорії і 

практиці педагогічної науки обґрунтував необхідність формування мистецького 

досвіду у майбутніх вчителів музики. Його концепцію розвинула Т.Д. Грінченко, 

висвітлюючи у своїх дослідженнях різні аспекти проблеми формування 

мистецького досвіду у студентів-музикантів[1, 2]. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження.  Мистецький 

досвід, за визначенням Т. Д. Грінченко,  визначається як сукупність засвоєних  

мистецьких знань, умінь і навичок, одержаних в результаті активного 

практичного пізнання мистецтва, основа майбутньої мистецько-педагогічної 

діяльності, що ґрунтується на цілісному пізнанні й емоційному осягненні 

мистецьких творів, творчій мистецькій самореалізації студента в процесі 

навчання, його готовності до транслювання художньої культури у навчально-

виховній роботі з учнями [1]. Мистецький досвід вчителя музики має свої 
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особливості. Його специфіка полягає в тому, що він формується лише під час 

безпосереднього вивчення музичного твору або твору будь-якого іншого жанру 

мистецтва. Під час роботи над твором відбуваються такі розумові процеси, як 

сприйняття, уявлення, мислення, розуміння, рефлексія, інтерпретація [2]. В 

цьому контексті Т. Д. Грінченко виділяє такі структурно-смислові компоненти 

мистецького досвіду майбутнього вчителя музики:  

• гносеологічний: рівень мистецької ерудиції, здатність до художнього 

спілкування, вміння аналізувати власний мистецький досвід, наявність потреби 

в самовдосконаленні; 

• герменевтичний: вияв мистецько-пізнавального потенціалу, ступінь 

розуміння мистецької семантики, глибина особистісного сприймання, здатність 

до інтуїтивного пізнання;  

• емотивний: емоційно-розумове осягнення мистецьких творів 

(емоційна культура і артистизм, вміння керувати власною емоційністю, емоційна 

чуттєвість, художня емпатійність, художньо-емоційна сприйнятливість); 

• праксеологічний: визначеність мистецько-професійних прагнень, 

самооцінка творчого потенціалу, сформованість митецького «Я-образу», 

володіння вербальною і виконавською інтерпретацією, готовність до самостійної 

мистецько-педагогічної діяльності [2].  

Для розуміння сутності досліджуваного феномену, у відповідності до 

визначених компонентів,  важливе значення мають критерії та показники: 

мистецько-освітній критерій – передбачає здатність до художнього спілкування 

і самовдосконалення, вміння визначати свій рівень мистецької ерудиції і 

мистецького досвіду; дослідно-пізнавальний критерій – це глибина художнього 

розуміння мистецтва; емоційно-ментальний критерій - емоційно-розумове 

осягнення мистецьких творів (емоційна культура і артистизм, вміння керувати 

власною емоційністю, емоційна чуттєвість, художньо-емоційна 

сприйнятливість); професійно-мистецькотворчий - наявність умінь і навичок 

мистецької діяльності (визначеність своїх прагнень, оцінка творчого потенціалу, 
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сформованість мистецького «Я-образу», готовність до самостійної мистецько-

педагогічної діяльності). [2]  

Результативність музично-педагогічної діяльності педагога значною 

мірою залежить від рівня сформованості мистецького досвіду. Він може бути 

низьким, середнім або високим. Низький рівень характеризується відсутністю у 

студентів потреби у самовдосконаленні, недостатнім обсягом знань і музично-

виконавської майстерності, відсутність прагнення до глибинного осмислення 

художніх творів. Середній рівень характеризується наявністю необхідних 

мистецьких знань, емоційної культури і артистичних здібностей, при відсутності 

мотивації до професійного зростання. Високий рівень означає наявність у 

студентів сформованої системи мистецьких знань, розвиненого художнього 

смаку, мистецької інтуїції, акторської майстерності, вміння здійснювати 

інтерпретацію творів мистецтва. За даними Т. Д. Грінченко, у студентів вищих 

музично-педагогічних навчальних закладів зафіксовано недостатній рівень 

сформованості мистецького досвіду (зафіксовано 37,19% респондентів з 

низьким, 44,69% середнім і 18,12% з високим рівнем мистецького досвіду) [2].   

Щоб підвищити кількість вчителів музики з високим рівнем мистецького 

досвіду, необхідно у кожному ВНЗ з напрямом підготовки «Музичне мистецтво» 

створити  належні умови. Зокрема, мова йде про: упровадження в навчальний 

процес герменевтичних методів  спілкування з мистецтвом (вміння тлумачити 

зміст художнього твору, здатність до аранжування музичного твору на основі 

авторського розуміння його ідеї і теми); застосування інтегративного підходу в 

навчанні студентів; створення в навчальному закладі мистецько-освітнього 

середовища, здатного забезпечити реалізацію творчого потенціалу студентів 

(визначення їхніх мистецьких уподобань, виявлення здібностей і надання 

можливостей для їх творчої реалізації, створення різноманітних мистецьких 

товариств, клубів, міні філармоній, у яких відбуватиметься формування, 

збагачення та обмін мистецьким досвідом студентів і викладачів). 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Необхідною 

умовою професійного зростання майбутнього фахівця в галузі музичного 
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мистецтва є формування мистецького досвіду, що включає гносеологічний, 

герменевтичний, емотивний та праксеологічний компоненти. Для визначення 

рівня мистецького досвіду існують відповідні критерії, зокрема: мистецько-

освітній, дослідно-пізнавальний, емоційно-ментальний, професійно-

мистецькотворчий. Ефективність формування мистецького досвіду майбутніх 

вчителів музики залежить від упровадження  в  навчальний процес 

герменевтичних методів спілкування з мистецтвом, застосування інтегративного 

підходу, створення в навчальному закладі мистецько-освітнього середовища, 

здатного забезпечити максимальну реалізацію творчого потенціалу студентів. 

Результатом упровадження у ВНЗ зазначених педагогічних умов стане зростання 

мистецької ерудиції студентів, покращення їхнього ставлення до навчання і 

майбутньої професії, підвищення ефективності навчально-виховного процесу в 

цілому. 
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