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ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 
НА КУРСАХ В ОБЛАСНИХ ІНСТИТУТАХ  

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Система Освіти України розпочинає новий поступ. Іде процес 
реформування освіти, пов’язаний з практичним розв’язанням завдань, 
визначених Національною доктриною розвитку освіти України в XXI ст. 
Одним із важливих завдань, визначених в цьому документі, є формування 
підвалин моральної культури молоді.  

Велика роль у формуванні духовного багатства, зростанні культурного 
рівня молоді належить вчителям художньо-естетичного профілю. Саме вони 
нерозривно пов’язані з естетичним вихованням, вчать умінню бачити, 
розуміти, правильно оцінювати прекрасне, трансформувати його у 
навколишню дійсність. 

Музика має найвпливовішу силу на емоції людини, і є найкоротшим 
шляхом до формування культури молоді. Практика сьогодення засвідчує той 
факт, що викладання музики ще здійснюється не на відповідному рівні. 

Настала нагальна потреба модернізувати зміст і технології музичного 
виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. Вирішення цього 
завдання великою мірою залежить від ефективності курсової перепідготовки 
вчителів музики в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти. 

Підвищення кваліфікації вчителів музики покладено на естетично 
виховні відділи, лабораторії художньо-естетичної освіти, відділи виховної 
роботи та аналогічні структури цих інститутів. 

Цікаві підходи щодо організації курсової перепідготовки здійснює 
Полтавський інститут післядипломної педагогічної освіти. Для курсів 
підвищення кваліфікації в ньому розроблено програму дидактичного модуля 
“Педагогічні технології формування творчої особистості вчителя”.  

Технології передбачають такі основні моменти: 
§ цілі навчання вчителів на курсах; 
§ основні завдання навчання особистості вчителя; 
§ удосконалення змісту освіти відповідно до розвитку майбутнього 

України; 
§ традиційні і нетрадиційні методи навчання ; 
§ забезпечення навчального процесу відповідними засобами  (відео 

матеріал, комп’ютерна техніка); 
§ розуміння отриманої інформації та її оцінка слухачами курсів; 
§ подальше застосування отриманої інформації в педагогічній 

діяльності; 
§ вміння вчителя спілкуватися на різних рівнях. 

 
Складовою частиною педагогічної технології формування особистості 

виступають потреби та інтереси слухачів курсів, яким працівники кафедри 



педагогічних технологій надають особливої ваги. Педагогічна технологія є 
важливою передумовою оволодіння педагогом професійною майстерністю. 

На курсах слухачі мають можливість зрозуміти, що педагогічна 
технологія є системою дій викладача та слухачів курсів, які слід виконувати 
для реалізації навчального процесу. Тому така організація роботи спонукає 
курсантів поглиблювати теоретичні знання і їх практично застосовувати як в 
ході курсової перепідготовки, так і в подальшій педагогічній діяльності. 

У практику роботи ввійшли нові форми курсів – курси-ПДГ 
(пролонгаційно ділова гра). Вона базується на колективній діяльності 
викладацької команди та слухачів курсів. Ця форма використовується для 
вчителів другої або першої категорії. Курси- ПДГ мають гнучку структуру і 
можуть проводитися в 2,3,4 етапи. Змістовно-структурна модель курсів- 
ПДГ- це програма дослідницько-експериментальної роботи, покликаної 
оновити навчальний процес та цілеспрямовано розвивати творчість 
педагогічних працівників. 

Навчальний процес на курсах ПДГ  являє собою процес спонукання до 
власного розвитку, творчості, вдосконалення педагога. Ця модель курсів 
підвищує професійно-предметну, методичну, психолого-педагогічну 
компетентність вчителя, сприяє захопленню своєю роботою, прагненню до 
творчості. 

Вивчення навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації 
ряду інститутів післядипломної педагогічної освіти свідчить про широке 
застосування різних форм навчальної діяльності: лекцій, практичних занять, 
семінарів, заліків, конференцій з обміну досвідом, “круглого столу”. 

Проте ще не стало масовою практикою застосування інтерактивних 
форм навчання в системі підвищення кваліфікації, хоча вони забезпечують 
його ефективність. 

Прикметною особливістю навчально-тематичних планів курсів 
підвищення кваліфікації вчителів музики є їх спрямованість на вивчення та 
реалізацію концепції державного стандарту освітньої галузі “ Художня 
культура”, оволодіння сучасними методиками викладання , які базуються на 
інтеграції  музичних педагогічних систем і концепцій ХХ століття. 

Структура навчально-тематичних планів різноманітна, але змістовне 
наповнення їх схоже і спрямоване на вивчення основ українознавства, 
соціології та філософії освіти, проблем вдосконалення навчально-виховного 
процесу, психології, змісту освіти, інформаційних технологій, актуальних 
проблем теорії та методики музичного виховання, правового забезпечення 
освіти. 

Заслуговують уваги підходи до підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників з напряму “Музика” Волинського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти. Вона побудована на основі тісної 
внутрішньої інтеграції основ музичного мистецтва, бесід по музиці та 
методики навчання музики. Програма сприяє розв’язанню проблем, в яких 
реалізуються ідеї гуманізації, єдності навчання, виховання, розвитку. Вона 
визначає конкретні завдання по ознайомленню учнів з національною 



культурою і музичним мистецтвом українського народу та народів інших 
країн світу. В основу програми покладений принцип гнучкості та 
адекватності, вона розрахована на 108 годин. Зміст окремих розділів плану 
складено відповідно до специфіки предмету. Зокрема, звернено увагу на 
філософські основи вирішення проблем музичного виховання, на 
психологічні аспекти розвитку учнів, на традиції народознавства та 
етнопедагогіки, основні концепції естетичного виховання в навчальних 
закладах України та передбачає ознайомлення з методичними особливостями 
діючих навчальних програм, підручників і методичних посібників. До 
навчально-тематичних планів курсів, до окремих тем і розділів вносяться 
зміни з урахуванням рівня кваліфікації вчителя.   

При складанні планів  застосований блочний підхід. Візьмемо для 
прикладу зміст програми з  розділу функціональної та фахової підготовки. 
Він сформований з трьох блоків:  
§ перспективні педагогічні технології, досвід; 
§ науково-методична та теоретична підготовка; 
§ спецсемінари. 

Перший блок містить шість модулів і передбачає засвоєння таких тем:    
1.Викладання художніх дисциплін в школі. 

Її метою є актуалізація забезпечення належного рівня викладання музики, 
обговорення проблем розвитку музичного мистецтва як одного з основних 
засобів духовного відродження України, ознайомлення з концепцією 
розвитку художньої освіти  в Україні, умовами успішної реалізації концепції. 

2.Шляхи вдосконалення шкільної художньої освіти в Україні. 
Ця тема висвітлює запровадження інтенсивних методів навчання, 
орієнтованих на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів, нових 
інноваційних технологій. 

3.Аналіз програм, підручників, посібників з музики. 
4.Шляхи здійснення між предметних зв’язків при навчанні музики. 
5. Шляхи підвищення ефективності уроків музики. 
6 Організація та проведення шкільних свят. 

Як бачимо, цей блок характеризується системністю і логічною завершеністю. 
 

Другий блок науково-методичної та теоретичної підготовки включає 
такі модулі: 

§ вступ до курсу методики музичного виховання; 
§ з історії встановлення масового музичного виховання в українському 

шкільництві; 
§ види музичної діяльності на уроках музики, їх характеристика; 
§ зміст і методика музичного виховання у 1-8 класах; 
§ організація та методика проведення позакласної музично-виховної 

роботи. 
Як бачимо, цей блок дає систему знань історичної ретроспективи 

музичного виховання, знання дидактики урочної та позакласної роботи. 



Третій блок – це спецсемінари за вибором слухачів курсів. 
Пропонується широка палітра тем. Зокрема, пропонуються такі, як “ Музичні 
традиції народної родинної педагогіки”, “Пісні боротьби за волю”, “Музична 
фольклорна спадщина нашого народу”, “Давні українські обряди” та інші. 

Такий підхід до складання навчально-тематичного плану дає 
можливість охопити змістовний аспект професійної діяльності: фахову 
підготовку, проблеми розвитку музичного мистецтва, художні та методичні 
питання вивчення шкільного курсу музики, дидактичні можливості 
музичного мистецтва, удосконалення навчально-виховного процесу через 
впровадження сучасних технологій навчання. 

У навчально-тематичних планах курсів вчителів музики відводяться 
години проблемам регіонально-музичного фольклору, методиці роботи з 
фольклорними творами, творчості місцевих композиторів. 

Так у Запорізькому інституті післядипломної педагогічної освіти 
акцент робиться на Запорізьку Січ, тему козацтва у народному творчому 
доробку та професійному мистецтві, розглядаються питання сучасного стану 
музичної культури на Запоріжжі. У Сумському інституті слухачів знайомлять 
з першими осередками культури на Слобожанщині - братськими школами, 
гетьманським – Глуховим як центром музичної та театральної культури 
лівобережної України. Вивчаються питання музичної культури сучасної 
Сумщини.  Висвітлення на курсах цих і подібних питань сприяє розширенню 
музичного світогляду вчителів.  

Значна частина годин в навчально-тематичних  планах виділяється 
питанням теорії та методики музичного виховання. Зокрема, таким як 
диференційований  підхід до музично-естетичного  виховання, діагностика 
музичних здібностей школярів, формування та розвиток музичного мислення 
в процесі слухання та художнього аналізу музичних творів, розвиток 
інтонаційно-образного розуміння музики в процесі вокально-хорової роботи, 
формування музичної грамотності учнів тощо. 

В усіх планах передбачено вивчення актуальних питань психології. На 
ці заняття відводиться десять-чотирнадцять годин навчального плану. Це 
закономірно, оскільки без глибоких психологічних знань вчителя не може 
йти подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, орієнтованого на 
гармонійний розвиток особистості дитини. Знову для прикладу візьмемо 
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Теми з 
психології  тісно пов’язані з функціоналом вчителів музики. У план внесені 
такі теми, як: “Естетичне виховання в школі як психолого-педагогічна 
проблема”,  “Психофізіологічні особливості музичного розвитку дітей”,  

“Психолого-педагогічні особливості музичного виховання та розвитку 
художніх смаків учнів” тощо.  

У навчально-тематичних планах, крім функціональної та фахової 
підготовки, передбачено години соціо-гуманітарної підготовки вчителя, без 
яких не може бути всебічного розвитку особистості вчителя. На це 
відводиться десять-дванадцять годин. Розділ включає питання 
українознавства, соціології, філософії освіти, екології, правознавства. Їх 



розгляд сприяє формуванню нового мислення вчителя, національної 
свідомості громадянина України. 

При аналізі планів курсів вчителів музики обласних інститутів 
післядипломної педагогічної освіти зверталася головна увага на нові підходи, 
тенденції, що намітились у формах організації навчальної діяльності, на 
змістовне наповнення курсів, про що висвітлено вище. 

У структурній моделі більшості планів помічається схожий підхід. 
Вони включають соціально-гуманітарну підготовку, науково-теоретичну, 
методичну і фахову підготовку, індивідуально-творчу роботу, контрольно-
оцінювальні заняття. Орієнтована тематика лекційних, семінарських, 
практичних занять, організація педагогічної практики відповідають змістові 
шкільного навчання , спрямовані на вивчення та реалізацію положень 
концепції державного стандарту освітньої галузі “Художня культура”. 
Планами передбачені цикли лекцій науково-теоретичного спрямування, 
заняття, спрямовані на ознайомлення з передовою методикою викладання 
предмета “Музика”, засвоєння нових перспективних форм проведення 
навчальних занять, відвідування та обговорення уроків, позакласних заходів 
у базових навчальних закладах, відвідування музеїв, концертів, проведення 
“круглих столів”, конференцій з обміну досвідом з актуальних питань роботи 
вчителя тощо. Змістовне наповнення навчально-тематичних планів 
забезпечується можливостями викладацьких кадрів регіону.  

Проте резерв можливостей курсів підвищення кваліфікації як засобу 
підвищення рівня професійної компетентності вчителів музики далеко не 
вичерпаний. Для формування вчителя-інтелектуала, професіонала, вчителя-
новатора, який діє не формально, а творчо, цілеспрямовано потрібні нові 
підходи. У першу чергу ми бачимо необхідність у широкому запровадженні 
інтерактивних методів навчання вчителів музики. Вони викликають у 
слухачів курсів значний інтерес, оскільки задовольняють їхні потреби і 
запити через активну діяльність їх самих: рефлексію, продуктивне 
спілкування з колегами. 

Поліваріативні можливості нових форм навчання дають знання і 
формують уміння модернізації предметного середовища, впровадженню і 
аналізу ефективності педагогічних технологій, моделюванню науково-
методичної, навчальної та виховної роботи, запровадженню ефективних 
форм, методів та прийомів навчання тощо.  

Активні методи навчання мають стати елементом мікроструктури в 
системі підвищення кваліфікації вчителів музики, так як вони найбільш 
ефективно забезпечують цілісний підхід до навчання особистості: 
підвищують інтерес до навчальних занять взагалі, до актуальних психолого-
педагогічних і фахових проблем, сприяють розвитку пізнавальних здібностей 
курсантів, формують соціальну компетентність педагога. 
 


