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Більшість теоретиків і практиків музичної освіти схиляється до думки, 

що основною метою музичного виховання має стати розвиток творчого 
потенціалу особистості в цілому. Незалежно від того, чи будуть у 
майбутньому учні професійними музикантами, музичне мистецтво повинне 
стати невід’ємною частиною їх життя. Реалізація поставлених завдань буде 
повноцінною, якщо учитель розуміє значення музики у розвитку людської 
індивідуальності, розглядає музичні заняття як засіб формування життєво 
важливих умінь у якомога ширшій палітрі різноманітних видів діяльності [3]. 

На сучасному етапі викладання музики і мистецтва у школі, традиційні 
принципи наочності і наступності повинні доповнюватися принципами 
розвиваючого навчання. Ці принципи можуть допомогти художній дидактиці 
на методологічному рівні, там, де і знаходить своє відбиття розвиток 
мислення у викладанні науки і мистецтва на рівні теорії пізнання. Цілісність, 
образність, асоціативність, імпровізаційність, художність є тим підґрунтям, 
яке може стати базою для дотримання згаданих принципів музичної та 
художньої дидактики [5]. 

Розвиток теорії педагогіки впродовж зазначеного періоду мав 
суперечливий характер. Активізувався процес диференціації й інтеграції 
педагогічного знання, закладались принципи розвитку мистецької освіти. 

Ретроспективний аналіз педагогічних моделей, у яких реалізована ідея 
творчого розвитку учнів, підтвердив високу ефективність музично-виховних 
систем вітчизняної та зарубіжної педагогіки, а саме: В. Верховинця, 
Е. Далькроза, З. Кодая, М. Мотессорі, К. Орфа, Б. Яворського та ін. Ці ідеї 
покладено в основу сучасних концепцій творчого розвитку учнів засобами 
мистецтв, що знайшли відображення у нових освітніх технологіях, 
навчальних програмах і методичних посібниках. 

Аналіз сучасних концепцій художньо-естетичного розвитку школярів 
та методології сучасних програм у галузі мистецької освіти дозволив виявити 
ряд суперечностей між завданнями, які ставить педагогіка мистецтва до 
творчого розвитку особистості учнів, та існуючим рівнем підготовки 
вчителів. Готовність майбутнього учителя до забезпечення розвитку творчих 
можливостей учнів, здатність до професійного та особистісного 
саморозвитку повинна бути домінуючою метою його професійної підготовки. 
Тому, творча педагогічна діяльність, у процесі якої реалізуються професійні 
можливості вчителя і здійснюється творчий розвиток його особистості, є 
засобом формування й творчої особистості учня у навчально-виховному 
процесі [5]. 

Впродовж експериментально-дослідної роботи передбачалося 
здійснити аналіз професійної підготовки майбутніх учителів до музично-



творчого розвитку учнів початкових класів, а також теоретично обґрунтувати 
та експериментально перевірити педагогічні умови підготовки майбутніх 
учителів та забезпечення їх ефективності. 

На констатуючому етапі дослідженням було охоплено 65 майбутніх 
учителів початкових класів і стільки ж учнів, завданням якого було 
визначення значущості для студентів-практикантів та учнів різних видів 
художньої творчості: музичної, архітектонічної, зображувальної, 
хореографічної. 

Запропонований спосіб констатуючої діагностики ми визначили 
методом порівняння значення видів художньої творчості як для студентів, 
так  і для учнів.  

Аналіз засвідчив суттєву різницю показників стосовно різних видів 
художньої творчості у студентів-практикантів та учнів. Так, вокально-
інструментальну музичну творчість обрало 65% респондентів-студентів і 
лише 15% учнів. Архітектонічну (предметно-пластичну) творчість з 
художньої праці обрало, як значущу, лише 10% студентів-практикантів, тоді 
як показник цього виду художньої творчості в учнів складав 50%. Незначна 
різниця у студентів і учнів виявилася з образотворчої діяльності (20% у 
студентів і 30% в учнів). Засвідчено основний показник з хореографічної 
творчості (5% респондентів із числа студентів і учнів). 

Суперечливість показників потенційної готовності майбутніх учителів 
до вокально-інструментальної (музичної) творчості (65%) і недостатній 
рівень такого розвитку в учнів (15%), свідчить про незначну увагу в практиці 
масової школи для створення оптимальних педагогічних умов, сприятливих 
до музично-творчого розвитку молодших школярів. У майбутніх учителів 
показники із образотворчої і архітектонічної (предметно-пластичної) 
творчості виявилися нижчими ніж в учнів тому, що студентами 
недооцінювалося значення цих суміжних видів творчості для музично-
творчого розвитку учнів.  

Було зроблено припущення: підготовка студентів до музично-творчого 
розвитку молодших школярів поліпшиться, якщо забезпечуватимуться 
педагогічні умови сприятливі для синтезу мистецтв, а музично-творчий 
розвиток буде спиратися на предметно-пластичні і образотворчі засоби 
художньої виразності. 

Виходячи з показників та результатів констатуючого експерименту, а 
також враховуючи специфіку підготовки учителів до музично-творчого 
розвитку учнів 1-4 класів, було визначено критерії і показники такої 
підготовки. У якості основних було визначено наступні критерії: 
когнітивний, сенситивний, креативний.  

Когнітивний критерій пов’язаний з накопиченням музичної інформації 
інтелектуального характеру, переважно з професійним компонентом 
підготовки учителів до музично-творчого розвитку молодших школярів. 

Сенситивний критерій пов’язаний з емоційно-почуттєвим 
переживанням музичної інформації, переважно з особистісно значущим 
компонентом підготовки учителів до музично-творчого розвитку учнів 



початкових класів. 
Креативний критерій пов’язаний із новаторським, творчим 

самовираженням студентів, синтезом музичної, образотворчої, 
архітектонічної, хореографічної творчості. 

Нами було визначено такі педагогічні умови, які б могли забезпечити 
комплексний підхід до підготовки учителів-музикантів початкових класів у 
трьох напрямах: психолого-педагогічному, культурологічному, 
мистецтвознавчому (див. табл. 1). 

Психолого-педагогічний напрям передбачає дотримання вимог 
когнітивного критерію і забезпечує, переважним чином, професійну 
підготовку майбутнього вчителя. 

Культурологічний напрям має відношення до сенситивного (емоційно 
почуттєвого) критерію розвитку майбутніх учителів і сприятиме інтенсивній 
музичній, хореографічній та художній підготовці студентів. 

 
Таблиця 1  

Комплексний підхід до підготовки учителів-музикантів 
 

 

 

 

 

 

Мистецтвознавчий напрям має відношення до власне творчого 
(креативного) критерію підготовки учителів-музикантів, здатних до творчого 
розвитку учнів початкових класів. 

Отже, педагогічні умови, які забезпечують розвиток духовно-творчого 
потенціалу студентів у загальній системі підготовки учителя, 
характеризуються взаємозв’язком трьох критеріїв підготовки: когнітивного, 
сенситивного, креативного.  

Музика у багатофункціональному, поліфакторному ряду мистецтва дає 
змогу вибудовувати такі музичні освітні моделі,  у яких поєднуються 
традиційні та інноваційні аспекти підготовки майбутніх учителів. 

Інноваційною підготовкою, на нашу думку, може бути така, яка 
базується на теоретичному висловлюванні Б.П. Юсова: «Пропонується 
ефективний інтегрований поліхудожній підхід, який простежує внутрішні, 
образні, духовні зв’язки слова, звуку, кольору, простору, руху, форми, жесту 
– на рівні художнього процесу» [6]. 

У педагогічних умовах підготовки майбутніх учителів до музично-
творчого розвитку молодших школярів системоутворюючим компонентом 
вважався зміст, у якому підготовка майбутніх вчителів до музично-творчого 
розвитку молодших школярів забезпечувалась на основі поліцентричної 
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інтеграції мистецьких дисциплін. 
Із змістом пов’язувались організаційні форми підготовки студентів до 

музично-творчого розвитку на основі єдності, взаємодоповнення урочної та 
позаурочної форм художньо-творчої пізнавальної діяльності школярів.  

Розробка методичної системи підготовки розвитку майбутніх учителів 
до музично-творчого розвитку молодших школярів здійснювалась на основі 
розвитку таких якостей: ініціативність, активність, самостійність, 
критичність, креативність. Використовувались технології особистнісно-
розвивального спрямування – суб’єкт-суб’єктної взаємодії, пріоритету 
інтегративних ігрових методик емоціогенним ситуаціям [4]. 

Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів передбачали також і 
предметно-розвивальне середовище як педагогічно доцільного унаочнення 
інтегрованого змісту музично-творчого розвитку. 

Експериментальна навчально-виховна робота спрямовувалася на 
мотивацію творчої уяви студентів, їхній творчий пошук власних варіантів 
інтерпретацій художніх образів, на використання завдань творчого характеру 
відповідно до змісту художніх творів, з урахуванням індивідуально-
типологічних особливостей, рівнів художнього розвитку майбутніх учителів, 
комплексу різних видів мистецтва. 

Змінити усталені форми занять з музичного розвитку учнів, поєднати 
урочну і позаурочну форми творчості здатний лише учитель з установкою на 
конструктивний підхід до навчально-виховного процесу і до педагогічного 
самовдосконалення.  

Ефективний розвиток педагогічної творчості, самореалізація 
майбутнього вчителя можлива за умов оволодіння ним алгоритмами творчого 
процесу. Саме тому, найважливішою складовою частиною професійної 
діяльності вчителя є створення сприятливих умов для творчої навчальної 
діяльності учнів. Взаємозумовленість і взаємозалежність творчої педагогічної 
діяльності учителя і творчої навчальної діяльності учнів сприяють процесу 
музично-творчого розвитку (див. схему 1). 

Вивчення стану досліджуваної проблеми дозволило з’ясувати, що у 
змісті переважної більшості навчальних дисциплін педагогічного вузу є 
потенційні можливості підготовки до творчого розвитку учнів. Проте, вони 
носять дискретний (розрізнений) характер, внаслідок чого руйнується 
функціональна цілісність педагогічного впливу на творчий розвиток 
школярів. Тому, музично-творчий розвиток молодших школярів має бути 
цілеспрямованим педагогічним процесом, у якому сукупність дидактичних 
умов забезпечує взаємодоповнюваність трьох структурних компонентів: 
практично-діяльнісного, мотиваційного, когнітивного, а педагогічно 
доцільним напрямом керівництва є шлях «від дитини – до мистецтва». 
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Впровадження етапів формуючого експерименту розроблялось з 

урахуванням особливостей віку і майбутніх учителів, і молодших школярів, у 
яких музична творчість повинна розвиватися на основі синтезу мистецтв і 
реалізуватися у формі гри, яка у молодшому шкільному віці і є основою 
творчості. Тому майбутні учителі були зорієнтовані на оволодіння такою 
педагогічною майстерністю, яка б розширювала уявлення молодших 
школярів про художню творчість і, зокрема, творчість музичну, посилювала 
емоційну насиченість занять, сприяла розвитку асоціативного мислення, 
фантазії, уяви школярів, тобто забезпечувала музично-творчий розвиток у 
єдності його структурних компонентів: когнітивного, сенситивного, 
креативного. 

Вся формуюча дослідно-експериментальна робота поділялася на етапи 
кожний з яких характеризувався певними цілями й завданнями, 
особливостями змісту навчально-виховної роботи, відповідними формами і 
методами організації музично-творчого розвитку студентів з урахуванням 
потреб молодших школярів. 



Кожний із етапів, бувши логічним продовженням попереднього, 
розвивав і удосконалював певні якості й властивості особистості, музично-
творчі здібності сенситивного, когнітивного та креативного компонентів у 
динаміці від простого до складнішого. 

Порівняння дослідницьких даних засвідчує про суттєві зміни у 
кількісних показниках, які сталися після формуючого експерименту. У 
групах студентів, диференційованих за рівнем підготовки до музично-
творчого розвитку учнів після проведення формуючого експерименту було 
зафіксовано збільшення абсолютної кількості осіб високого рівня підготовки 
(12% у контрольних і 64% в експериментальних групах) і помітне зменшення 
кількості студентів із достатнім рівнем підготовки (58% у контрольних і 14% 
в експериментальних групах). 

Порівняльний аналіз кількісних даних дає підстави для висновку про 
стійку тенденцію зростання кількості майбутніх учителів з високим рівнем 
підготовки до музично-творчого розвитку молодших школярів в 
експериментальних групах після завершення формуючого експерименту. 

Отже, виявлено, що ефективними педагогічними умовами підготовки 
майбутніх учителів до музично-творчого розвитку учнів є: 

- розробка і структурування змісту музично-творчої діяльності у 
взаємодії з іншими видами мистецтва; 

- добір організаційних форм підготовки майбутніх учителів до 
музично-творчого розвитку школярів на основі взаємодоповнення урочної й 
позаурочної художньо-пізнавальної діяльності, колективної і групової 
співтворчості усіх учасників навчально-виховного процесу; 

- методичне забезпечення реалізації змісту як сукупність засобів 
комплексного впливу на музично-творчий розвиток особистості; 

- створення предметно-розвивального середовища, як педагогічно 
доцільного унаочнення, необхідного для повноцінної реалізації змісту 
музично-творчої діяльності. 

Запропонована методика підготовки майбутніх учителів до музично-
творчого розвитку молодших школярів є ефективною і відповідає основним 
вимогам навчально-виховного процесу підготовки студентів у вищих 
педагогічних закладах освіти. 
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