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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ 

САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ (НА 

ПРИКЛАДІ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН)

Постановка  та  обгрунтування  актуальності  проблеми. Важливою

умовою  модернізації  освіти  є  підготовка  фахівців,  здатних  до  творчості,

професійного  зростання  та  вдосконалення,  спроможних  орієнтуватися  у

мінливому соціумі. Успіх професії вчителя музики визначається постійною

увагою  до  свого  світогляду,  високою  музичною  кваліфікацією,  її

самовдосконаленням, володінням комплексом спеціальних знань, практичних

умінь  та  навичок,  які  мають  безпосередній  вплив  на  розвиток  активності,

свідомості  вчителя-музиканта,  стимулюють його до творчої  самореалізації.

Тому  пріоритетом  професійної  підготовки  майбутнього  вчителя  музики  є

творча самостійність.

Аналіз  основних  досліджень  і  публікацій  Методика формування

творчої самостійності особистості завжди знаходиться в колі уваги музично-

педагогічної  науки.  Аналіз  методичної  літератури  свідчить,  що  дана

проблема  досліджувалася  багатьма  провідними  вченими-педагогами  та

педагогами-музикантами:  з  музично-теоретичного  навчання  у  фаховій

підготовці  вчителя  музики   І.‒  Малашевська,  С. Олійник,  Т. Панасенко,

Г. Побережна, Т. Щериця; комплексного підходу  О.‒  Музиченко; системного

підходу  В.‒  Афанасьєв, Ю. Полянський, О. Щолокова та ін., інформаційного

підходу в художньо-естетичній галузі знань  Л.‒  Арчажнікова, О. Рудницька,

О. Олексюк, О. Ростовський, В. Шульгіна.



Мета статті.  У статті розкриваються методичні аспекти формування

творчої самостійності майбутнього вчителя музики та їх ефективність для

забезпечення його майбутньої професійної самореалізації.

Виклад  основного  матеріалу  дослідження. Формування  творчої

самостійності  майбутнього вчителя музики у процесі  вивчення музично-

теоретичних дисциплін ґрунтується на загальних принципах професійної

музично-педагогічної  підготовки  з  домінантою  на  «інтегрованому

навчанні». Сучасна система освіти визнає цей принцип одним із головних,

що забезпечує  цілісність  системи знань  і  вмінь  особистості,  розвиток  її

творчих  здібностей  та  можливостей.  Проблема  інтеграції  навчального

процесу важлива і сучасна як для теорії так і для практики, оскільки дає

змогу  майбутньому  фахівцю  застосовувати  набуті  знання  з  різних

навчальних  предметів  у  професійній  діяльності,  спроможність  творчо

самостверджуватися в різних соціальних сферах.

Ідея інтеграції навчання не є новою у музичній педагогіці. Реформа

музичної  освіти  на  початку  ХХ  століття  сприяла  початок  педагогічним

процесам,  які  ґрунтувалися  на  принципах  цілісності.  У  цьому контексті

предмети музично-теоретичного циклу сприяють відтворенню цілісності та

взаємозв’язку  музичної  мови,  яка  складається  зі  взаємопов’язаних

елементів:  мелодія,  гармонія,  лад,  метро-ритм,  фактура  та  ін.  Про  це

свідчать  концепції  музичної  освіти  Б.Яворського  (цілісність  музичного

мислення) та Б.Асаф’єва (цілісне слухове сприймання). 

Сучасна  система  мистецької  освіти  продовжує  орієнтуватися  на

цілісність  навчального  процесу  шляхом  комплексного  підходу,  який

сприяє  одночасному  вирішенню  не  одного,  а  декількох  завдань,  що

природно,  оптимізує  його  результативність.  Про  це  свідчать  наукові

обґрунтування  та  дослідження  Т. Баранової,  О. Гладишевої,

А. Горемичкіна,  О. Музиченка,  І. Малашевської,  С. Олійник,

Г. Побережної,  О. Соколової  та  ін.  Використання  даної  ідеї  визначає  та

забезпечує глибину образного сприйняття,  ступінь музичної грамотності,

якість практично-фахових навичок і  вмінь,  сприяє  формуванню цілісних



знань  про  музичні  явища  (Г. Побережна,  Т. Щериця)  [7],  розвиває

синтезуючі  властивості  мислення  та  художнього  сприйняття,  позитивно

впливає  на  організацію  освітньої  діяльності  за  рахунок  вилучення

дублювань  і  неузгодженості  в  опануванні  матеріалом  споріднених

дисциплін (І. Малашевська)  [6],  ефективну взаємодію вивчення теорії  та

творчої практики (О. Гладишева) [4],   можливість активізації пізнавальної

активності  особистості  шляхом  самостійного  набуття  знань,  що  сприяє

живому інтересу  до роботи,  ясній  диференційованій установці,  опорі  на

власний досвід (О. Музиченко) [9, с. 252]. 

На  необхідність  впровадження  комплексного  навчання  у  процесі

вивчення  музично-теоретичних  дисциплін  вказує  вітчизняний  педагог-

методист  Г. Виноградов.  Головними  критеріями  такої  форми  організації

освітнього  процесу  вчений  визначив:  пріоритет  практичної  діяльності,

формування  та  прояв  творчої  самостійності  особистості  на  кожному

занятті,  що у свою чергу активізує її  вольові зусилля, підвищує творчий

інтерес, сприяє продуктивній роботі [3]. 

Ефективність  формування  творчої  самостійності  майбутнього

вчителя  музики  у  процесі  музично-теоретичної  підготовки  передбачає

впровадження  принципу  системності  та  послідовності.  Він  зумовлений

логікою  музичного  мистецтва  й  особливостями  творчої  діяльності

студента.  Сутність  даного  принципу  полягає  у  можливості  простежити

історичний  розвиток  музичного  мистецтва,  визначити  цілісність  та

взаємозв’язок  елементів  музичної  мови,  що  забезпечує  повну  систему

засвоєння  знань,  формування  умінь  і  навичок  у  сфері  музично-творчої

діяльності,  послідовний  розвиток  і  удосконалення  індивідуальних

музичних здібностей особистості. 

Впровадження  даного  принципу  зумовлено  змістом  навчальних

програм теоретичних дисциплін, які передбачають системно, послідовно і

поступово ускладнювати новий навчальний матеріал, з розрахунком, щоб

кожний  елемент  його  змісту  логічно  пов’язувався  з  попереднім,  що

забезпечує основу для нових знань, накопичувати досвід музично-творчої



діяльності  у  різних  видах  і  жанрах  музичного  мистецтва  Він  дозволяє

самостійно опановувати елементи музичної мови, композицію музичного

твору,  виявляти  особистісне  емоційно-естетичне  ставлення  до  музичних

образів  та  музичних  явищ,  висловлювати  судження  про  особливості

музичних стилів [10]. 

Необхідність  впровадження  принципу  системності  у  музично-

теоретичній  підготовці  майбутнього  вчителя  музики  зазначає  у

дисертаційному  дослідженні  І. Малашевська.  На  думку  науковця,

традиційне розділення дисциплін музично-теоретичного циклу, предметом

вивчення  яких  є  музична  мова  як  система,  сприяє  опануванню  та

засвоєнню її елементів [6]. 

Принцип  системності  та  послідовності  у  формуванні  творчої

самостійності майбутнього вчителя музики дозволяє самостійно опановувати

елементи музичної мови, визначати особливості музичних стилів, образний

зміст  музики,  композиційну  будову  музичних  творів,  виявляти  власне

емоційно-естетичне ставлення до музичних явищ. Виходячи з цього, сутність

даного принципу полягає в умисному плануванні міжпредметних зв’язків, що

утвердилося в методичних постулатах як принцип освітнього процесу [2, 14].

Предмети музично-теоретичного циклу сприяють відтворенню цілісності та

взаємозв’язку музичної мови, яка складається зі взаємопов’язаних елементів:

мелодія,  гармонія,  лад,  метро-ритм,  фактура  та  ін.  Міжпредметні  зв’язки

сприяють різноаспектності здобутих знань, їх глибини та інтеграції, оскільки

отримані  знання  з  однієї  дисципліни  реалізуються  і  оцінюються  в  іншій

системі.

Чільне місце у формуванні творчої самостійності майбутнього вчителя

музики  посідає  принцип  диференційованого  навчання,  який  передбачає

розвиток  індивідуальних  здібностей  особистості  у  різних  видах  музично-

творчої  діяльності.  Необхідність  диференційованого  навчання  визнає

І. Бабакова,  згідно  якої  формування  творчої  самостійності  майбутнього

вчителя  музики  потребує  особистісно-диференційованого  підходу  до

студентів.  Визначено два  критерії,  які  покладені  в  основу даного підходу:



орієнтація  на  рівень  досягнень  студента;  орієнтація  на  процесуальні

особливості його навчальної діяльності [1, с. 46]. 

Через особистісно-диференційований підхід до організації професійної

підготовки  розглядається  адаптованість  майбутніх  учителів  музики  до

творчої  діяльності  в  загальноосвітній  школі,  показниками якої  виступають

професійний  інтерес,  імпровізаційність  виконавсько-мовних  та  музично-

виконавських дій,  здатність  до професійно-педагогічної  рефлексії   У своїх

дослідженнях  ми  виходимо  із  визначення  «індивідуальний  підхід»,  який

передбачає в першу чергу знання і врахування індивідуальних специфічних

умов,  котрі  будуть  впливати  на  формування  особистості.  Г. Костюк

впевнений,  що  за  допомогою  індивідуального  підходу  забезпечується

максимальний розвиток нахилів,  здібностей і  талантів тих, хто вчиться [5,

с. 449]. 

Базуючись  на  вищеназваних  принципах,  процес  формування  творчої

самостійності  майбутнього  вчителя  музики  у  процесі  вивчення  музично-

теоретичних дисциплін передбачає  використання  активних форм і  методів

навчання, які не тільки підвищують ефективність рівня музично-теоретичних

знань з певного предмету, але й стимулюють розвиток творчих здібностей,

актуалізують здатність творчого саморозвитку  майбутнього вчителя музики.

Наша методика формування творчої самостійності розрахована на весь

період підготовки студентів у вузі. Вона містить такі методи навчання:

− аналітичний метод  — залучає  студентів  до  аналітично-творчих

видів  практичної  діяльності,  що  позитивно  впливає  на  трансформацію

музичного матеріалу до конкретно виникаючих практичних задач,  створює

умови для розвитку музично-творчих здібностей, закладає основи музичної

обізнаності студента, які формують відповідні уявлення, поняття, що, у свою

чергу,  сприяє  цілісному  сприйманню  музики  та  розвитку  творчої

самостійності.

− метод  порівняльного  аналізу  —  стимулює  розвиток  логічного

мислення. В традиційному музикознавстві  метод  порівняння стоїть  в  ряду

цілеспрямованих аналітичних дій.



− метод синтезу — сприяє розвитку логічного мислення.

− метод узагальнення — слугує розвитку логічного та художнього

мислення.

− словесний метод — передбачає усвідомлення понять та суджень.

− наглядно-слуховий  метод  —  розвиває  художнє  мислення  та

музичні здібності студента.

− слуховий метод  враховує взаємодію між теоретичним пізнанням‒

студентів  і  засвоєнням  елементів  музичного  мовлення  на  слух;  попереднє

слухове  усвідомлення  елементів  сприяє  їх  правильному  розумінню  та

використанню, а теоретичне засвоєння облегшує звукове усвідомлення.

− метод  вирішення  проблемних  ситуацій  —  спонукає  до

практичного застосування, закріплення та узагальнення отриманих музично-

теоретичних знань, розвиває творчо-аналітичні уміння, слуховий досвід.

− метод імпровізації та композиції — активізує творчий потенціал

студента  та  спонукає  до  активних  його  проявів,  розвиває  емоційне  та

художнє мислення.

− метод письмової нотації — допомагає орієнтуватися у символіці

вираження і зображення (звукозапис).  

− метод активного сприймання музики — включає активний процес

слухання  музичного  матеріалу  та  відтворення  елементів  музичної  мови,

розвиває музичну пам’ять. 

− метод історико-стильового навчання — дозволяє орієнтуватися у

історико-стильових музичних процесах, виявляти особливості музичної мови,

розвиває логічне та музичне мислення. 

− метод  жанрового  навчання  —  дозволяє  виявляти  особливості

музичної  мови  танцювальних  та  пісенних  жанрів,  розвиває  логічне  та

музичне мислення. 

Висновки  та  перспективи  подальших  розвідок  напряму.

Формування  творчої  самостійності  майбутнього  вчителя  музики  у  процесі

вивчення  музично-теоретичних  дисциплін   це  процес  динамічний,  який‒

базується  на  принципах  системності  та  послідовності  в  оволодінні



спеціальними  музично-теоретичними  знаннями  та  уміннями.

Диференційований принцип навчання  дає  відчуття  впевненості  студента  у

власних можливостях та посилює інтерес до музичної творчості, підтримує

бажання до подальшої творчої діяльності.
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творчої  самостійності  майбутнього  вчителя  музики,  подаються
дидактичні  аспекти,  що  базуюься  на  принципах  цілісного  навчання,
системності  та  послідовності  в  оволодінні  спеціальними  музично-
теоретичними  знаннями  та  уміннями,  диференційованого  принципу
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студента  у  власних  можливостях,  забезпечення  його  майбутньої
професійної самореалізації.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
БУДУЩЕГО  УЧИТЕЛЯ  МУЗЫКИ  (  НА  ПРИМЕРЕ
МУЗЫКАЛЬНО_ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН) В  статье
раскрываются  методические  основы  формирования  творческой
самостоятельности  будущего  учителя  музыки,  подаются  дидактические
аспекты,  базуюься  на  принципах  целостного  обучения,  системности  и
последовательности  в  овладении  специальными  музыкально-
теоретическими  знаниями  и  умениями  ,  дифференцированного  принципа
обучения,  определяется  их  эффективность  для  уверенности  студента  в
собственных  возможностях,  обеспечения  его  будущей  профессиональной
самореализации.

Ключевые  слова: музыкально-теоретические  дисциплины,  учитель
музыки, комплексное обучение, принцип системности и последовательности,
дифференцированное обучение.

NOVOSADOVA  Svitlana  Artemivna  METHODICAL  BASES  OF
FORMATION  OF  CREATIVE  INDEPENDENCE  OF  FUTURE  MUSIC
TEACHER  (FOR  EXAMPLE  MUSICAL-THEORETICAL  DISCIPLINES)
Formation of  creative  independence of  the future  teacher  of  music  in  learning
music and theoretical subjects based on general principles of professional musical
and  pedagogical  training  to  the  dominant  "integrated  learning".  The  current
education system recognizes this principle is a major, providing integrity of the
knowledge and skills of the individual, the development of creative abilities and
opportunities.  The problem of  integrating the educational process  as important
and modern theory and for practice, since it allows for future specialist apply their
knowledge on various subjects in professional activities, the ability to creatively
assert in different social spheres.

Reform  of  Music  Education  in  the  early  twentieth  century  helped  start
teaching processes that are based on the principles of integrity. In this context,
subjects of music and theoretical cycle conducive to reproduction and the integrity
of the relationship of musical language, which consists of interrelated elements:
melody, harmony, order, metro-rhythm, texture and so on. These are the concepts
of  music  education  B.Yavorskoho  (integrity  musical  thinking)  and  B.Asafiev
(complete auditory perception).

The modern system of art education continues to rely on the integrity of the
educational  process  through  a  comprehensive  approach  that  facilitates  the
simultaneous solution of not one but several problems that naturally optimizes its
performance.



The effectiveness  of  the formation of  creative independence of  the future
teacher of music in the music-theoretical training involves the implementation of
the  principle  of  consistency  and  continuity.  This  is  due  to  the  logic  of  music
features and creativity of the student. The essence of this principle is the ability to
trace  the  historical  development  of  music,  to  determine  the  integrity  and
relationship of elements of musical language that provides a complete system of
learning,  the  formation  of  skills  in  the  field  of  musical  creativity,  consistent
development and improvement of individual musical abilities of the individual.

Implementation of this principle due to the content of curricula theoretical
subjects that involve systematically, consistently and gradually complicate the new
course material,  with the expectation that  each element of  its  content  logically
associated  by  the  previous,  providing  the  foundation  for  new knowledge,  gain
experience musical creativity in various forms and genres of music

Prominent in the formation of  creative  independence of  the future music
teacher  takes  the  principle  of  differentiated  education,  which  involves  the
development of individual skills of the individual in different kinds of music and
creativity.

Formation  of  creative  independence  of  the  future  teacher  of  music  in
learning  music  and  theoretical  subjects  -  a  dynamic  process,  based  on  the
principles of consistency and continuity in learning special music and theoretical
knowledge and skills. Differentiated learning principle gives students a sense of
confidence  in  their  own  ability  and  increases  interest  in  musical  creativity,
supports the desire to further creative activity.

Key words: musical-theoretical disciplines, teacher of music, comprehensive
training, the principle of consistency and continuity, differentiated learning.
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