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МЕТОДИКА ОРГНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ
ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Анотація. У статті розкрито особливості реалізації методики
організації самостійної роботи майбутніх вчителів музичного мистецтва в
умовах дистанційного навчання. Проаналізовано значення формування
самостійності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахового
навчання.
Визначено, що самостійність майбутнього вчителя музики
є складною професійно-особистісною властивістю, яка виникає на ґрунті
засвоєння спеціальних (мистецьких) та психолого-педагогічних знань,
втілюється в широкий спектр практичних умінь та навичок, спонукає до
активних дій та позапатерналістської поведінки в навчально-професійній
діяльності.
Ключові слова. Професійна підготовка майбутніх учителів музики,
самостійна робота, методика.
Abstract. The article reveals the peculiarities of the implementation of the
method of organizing the independent work of future teachers of music in terms of
distance learning. The importance of forming the independence of future teachers of
music art in the process of professional training is analyzed. It is determined that
the independence of the future music teacher is a complex professional and personal
trait that arises on the basis of mastering special (artistic) and psychological and
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pedagogical knowledge, embodied in a wide range of practical skills, encourages
active action and non-paternalistic behavior in educational and professional
activities.
Keywords. Professional training of future music teachers, independent work,
methods.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день розробка методики
організації самостійної роботи майбутніх педагогів-музикантів у процесі
педагогічної практики набуває актуальності відповідно питань формування
творчого досвіду студентів в умовах ВНЗ.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Вчені досліджують досвід
творчої діяльності в контексті різних характеристик творчої особистості:
творчого потенціалу (Н. Кузьміна, М. Максюта та ін.), творчих здібностей (Т.
Артем’єва, В. Дружинін, Г. Костюк, О. Лук та ін.), творчої активності (К.
Абульханова-Славська, Д. Богоявленська та ін.), креативності (Дж. Гілфорд,
Н. Роджерс, П. Торренс та ін.) У галузі педагогіки мистецтва досвід
репрезентовано в таких його різновидах: естетичний (І. Зязюн, М. Долматова,
Г. Карась, Т. Скорик), художньо-естетичний (Т. Сердюк, О. Шевнюк),
музично-естетичний (Т. Завадська), морально-естетичний (О. Олексюк),
мистецький (Т. Грінченко), художньо-ментальний (О. Реброва), професійний
(В. Орлов), професійно-особистісний (Н. Попович), музично-виконавський
(О. Хлєбнікова), музично-слуховий (О. Ростовський, О. Рудницька), досвід
художньо-педагогічного спілкування (І. Сипченко), досвід ціннісного
ставлення до музичного мистецтва (В. Вергунова), досвід музичнопедагогічної саморегуляції (Ю. Лесюк), досвід сприйняття музики (М.
Сибірякова-Хіхловська).
Незважаючи на таке глибоке вивчення науковцями феномена «досвід»,
досвід творчої діяльності на сьогодні не отримав належного висвітлення.
(сократить только авторов оставить про самостійну роботу, методику
самостійної роботи і досвід творчої діяльності майбутнього вчителя музики)
Мета статті. Дослідити вплив формування досвіду творчої діяльності на
самостійну роботу майбутніх вчителів музичного мистецтва.
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Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Професійна
самопідготовка майбутнього вчителя музики - як творчий процес опанування
знань, формування практичних умінь та навичок, які дозволять теперішньому
студенту виконувати педагогічну діяльність, пов’язану із залученням
школярів до музичного мистецтва.
Сьогодні професійна підготовка майбутніх учителів музики, як акцентує
А. Козир, повинна спрямовуватися не лише на майбутнього професіонала, а на
глибоко компетентнісного фахівця, який може самостійно вирішувати
професійно-орієнтовані завдання, усвідомлюючі себе як активного дієвого
суб’єкта вітчизняного та міжнародного рівнів та при цьому скерований на
постійне самостановлення [2, с. 31].
Фахова підготовка майбутнього вчителя музики нині є багатою палітрою
освітнього процесу, що включає: безпосередньо музичну, вокальну,
інструментальну,
історичну

диригентсько-хорову,

підготовку,

музично-теоретичну,

психолого-педагогічну,

музично-

музично-педагогічну,

методичну підготовку та підготовку з циклу суміжних мистецькознавчих
дисциплін. У цьому процесі за принципом реінтеграції в студентів
формуються наукова, педагогічна, методична, художня й виконавська
кваліфікації (А. Козир, Е. Кучменко [3, с. 81-82]).
Отже, основоположні засади підготовки майбутнього вчителя музики
розкривають реалізацію методів самостійної роботи в умовах навчання у
вищій школі та практичній діяльності [1], яка передбачає наступні етапи:
орієнтувально-спонукальний,

рефлексивно-перетворювальний

та

продуктивно-синтезуючий.
Методика формування самостійності майбутніх учителів музики
розгортається поетапно, що передбачає: 1) узгодження цілей фахової
підготовки майбутнього вчителя музики та завдань розвитку його
самостійності; 2) контекстно-модульне структурування змісту певної
навчальної дисципліни на окремі елементи для представлення самостійної
роботи. Важливою здібністю для формування реалізації методів формування
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самостійної роботи майбутніх вчителів музичного мистецтва практичного
застосовування

є

творче

виховання

студентів

музично-педагогічних

факультетів.
Висновки та перспективи подальшого дослідження.
Узагальнення наукової літератури з’ясовано та доведено актуальність
проблеми формування досвіду творчої діяльності майбутніх учителів музики як
показник самостіного саморозвитку педагога. У процесі педагогічної практики
виявляється

недостатність

розроблення

методів

забезпечення

процесу

самовдосконалення та самостійної роботи у студентів закладів вищої музичнопедагогічної освіти. Зокрема, поза увагою науковців залишається теоретичне
обґрунтування сутності та змісту методів самостійної роботи

майбутніх

учителів музики.
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