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Особливості формування духовного потенціалу особистості майбутнього 
музиканта-педагога 

Спілкування через художньо-естетичну діяльність в умовах навчально-
виховного процесу стає одним з найефективніших засобів прилучення 
учнівської молоді до духовних цінностей. Однак вивчення практичного 
досвіду учителів музики та аналіз програмно-методичного забезпечення дали 
змогу виявити деякі суперечності в організації навчання і виховання на уроках 
музики. Виникнення цих суперечностей пов’язане з неузгодженістю 
закладених у музичному мистецтві потенціалів розвитку особистості, її 
здатності до художнього світосприйняття і тими соціальними установками, які 
склалися у загальноосвітніх школах і в педагогічній практиці загалом. Аналіз 
програм з музики свідчить розбалансованість асоціативних міжхудожніх 
зв’язків і формально тематичний характер поєднання в них художніх творів, 
про неможливість цілісного осмислення духовної цінності музичного образу. 
У зв’язку з цим проблема формування духовного потенціалу особистості 
майбутнього музиканта-педагога набуває особливої значущості. 

Категоріальний статус поняття «духовність» змінювався впродовж всієї 
історії філософії. Духовне (як ідеальне) розглядається в концепціях 
Д. Дубровського, Є. Ільєнкова, М. Лівшиця, М. Мамардашвілі та інших. Воно 
означає не тільки особливу ідеальну реальність, а й особливу діяльність, 
внаслідок якої виникає ідеальне. Духовне як цінність розглядається в 
концепціях В. Свинцова, В. Федотової та Ю. Пономарьова. 

Ми спираємося на положення вітчизняних філософів, де духовність 
визначається як сутнісна якість людини, що втілює активне прагнення знайти 
найвищий смисл свого існування, співвіднести своє життя з абсолютними 
цінностями і тим самим прилучитися до духовного універсуму 
загальнолюдської культури. 

Духовний потенціал особистості є складним духовним утворенням, яке 
проростає з трьох взаємопов’язаних засад, а саме з досвіду: 1) гармонійного 
розвитку духовних сутнісних сил людини; 2) інтегрування пізнавальної, 
емотивної та волюнтативної складових світовідношення; 3) діяльнісного 
світовідношення як процесу, в якому формуються можливості актуалізації 
духовної сутнісної сили [1]. 

Аналіз практичного досвіду вчителів музики дали змогу виявити деякі 
суперечності стосовно спроможності учителів музики на основі музичних 
творів, що вивчаються сприяти формуванню духовного потенціалу 



особистості. Окрім того, були виявлені суперечності в організації навчання і 
виховання на уроках музики. Виникнення їх пов’язане з неузгодженістю 
закладених у музичному мистецтві потенціалів розвитку особистості, її 
здатності до художнього світосприйняття і тими соціальними установками, які 
склалися у загальноосвітніх школах і в педагогічній практиці загалом. 

Актуальність дослідження зумовлена орієнтацією сучасних концепцій і 
програм музичного виховання на створення умов для розвитку духовного 
потенціалу особистості майбутнього музиканта-педагога; недостатньою 
увагою вчених-педагогів до проблеми прилучення школярів до духовних 
цінностей на уроках музики в сучасній загальноосвітній школі. 

Щоб допомогти майбутнім учителям музики аналізувати твори, у яких 
закладений високий духовний потенціал, ми зробили ретельний аналіз 
програм з музики для усіх класів загальноосвітньої школи. 

Наведемо конкретні приклади з програми 1 кл. Автори З. Барвицький, 
Р. Марченко, О. Ростовський, Л. Хлєбнікова (К.: Знання, 1996 р). Всього у 
програмі 141 музичний твір. З них 104 твори, у яких закладений певний 
духовний потенціал. Поділяються вони за жанрами: народні пісні – побутові 
31; історичні 15; ліричні 35; сучасні патріотичні пісні 8, класичні твори 
українських композиторів 15. 

2 клас. Для вивчення на уроках пропонується всього 186 творів, з них 
153 твори, що сприяють розвитку означеного феномена особистості, у тому 
числі народні пісні (побутових – 52, історичних – 31, ліричних – 36), сучасних 
патріотичних пісень – 16, класичних творів українських композиторів – 17. 

3 клас. Всього у програмі нараховується 189 творів, на основі 143 
учитель може формувати відповідні духовні цінності. Народних пісень 
(побутових – 32, історичних – 42, ліричних – 31), сучасних патріотичних 
творів – 16, класичних творів українських композиторів – 22. 

4 клас. Всього за програмою вивчається 184 твори, у 138 закладений 
певний духовний потенціал, у тому числі, народні (побутові – 32, історичні – 
28, ліричні – 24), сучасні патріотичні твори – 18, класичні – 26. 

5 клас. Програма пропонує для вивчення всього 190 творів, на основі 
139 творів учитель може формувати любов до прекрасного, інші моральні та 
духовні цінності. Народні твори (побутові – 28, історичні – 26, ліричні – 31), 
сучасні патріотичні твори – 16, класичні твори українських композиторів – 28. 



6 клас. Для вивчення на уроках музики пропонується 188 творів. 132 – 
певною мірою впливають на виховання духовності. Серед них народні 
(побутові – 31, історичні – 22, ліричні – 25), сучасні патріотичні твори – 24, 
класичні твори українських композиторів – 30. 

7 клас. Всього програма нараховує 186 творів, 125 несуть у собі 
відповідний духовний потенціал. Народні (побутові – 33, історичні – 29, 
ліричні – 32), твори, в яких звучать патріотичні мотиви – 13, класичні твори 
українських композиторів – 28. 

8 клас. За програмою вивчається 192 твори. На основі 127 творів учитель 
має змогу розкривати перед школярами духовні цінності, закладені в них. У 
тому числі народних творів (побутових – 21, історичних – 25, ліричних – 24), 
сучасних патріотичних пісень – 22, класичних творів українських 
композиторів – 35. 

Отже, аналіз програм з музики для загальноосвітньої школи дозволив 
зробити висновок про те, що програмою для більшості класів пропонується 
достатня кількість творів, що сприяють вихованню духовних цінностей 
особистості засобами музики. Твори, що пропонуються, розширюють сферу 
пізнання, сприяють визначенню естетичного ставлення до фактів і подій 
життя. Разом з тим, у школярів формується досвід переживань та ціннісних 
орієнтацій. Музика впливає на розвиток пізнавальних здібностей особистості, 
збагачує її світогляд, створює умови для більш повного й активного пізнання 
світу, формує елементи культури, необхідні для громадянської позиції й 
адаптації в суспільстві, художньо-естетичні знання, досвід емоційно-
інтелектуальної діяльності, ціннісні орієнтації. Спілкування з музикою не 
тільки збагачує особистість певними соціально-культурними знаннями, а й 
формує емоційний досвід людини. Результатом цієї взаємодії стає розвиток 
здатності краще пізнати й оцінити самого себе. Самопізнання, самооцінка, 
самовияв – ці якості є необхідними характеристиками творчої особистості. Її 
формування – найголовніша мета виховного впливу музики. Необхідно лише 
допомогти майбутньому учителю побачити все це у творах, що вивчаються, та 
зробити їх ретельний аналіз. 

Розвиток духовності неможливо уявити без відчуття себе як частки 
свого народу, його культури. Фольклор – одна з тих складових частин 
духовної культури, в якій найповніше виявлені її національні елементи, 
притаманні певному народові риси національного характеру. Фольклор – 
доступна для всіх без винятку форма вияву себе, свого світосприймання. 
Українська музична педагогіка вважає народне музичне мистецтво однією з 
важливих основ системи музичного виховання і навчання. Через творчість 



свого народу діти краще розуміють мистецтво інших народів, гостріше 
сприймають і відчувають загальнолюдське. 

Українська народна музика повинна стати основою музичного 
виховання, бо вона найбільшою мірою сприяє всебічному гармонійному 
розвитку художнього смаку дитини, активно впливає на розвиток духовності 
дітей, збагачує їхні моральні якості, збуджує усвідомлення ними мети, 
свободи і працелюбства. 

Програмою для кожного класу як загальноосвітньої школи передбачено 
вивчення народних пісень. Ми виокремили із списку саме побутові, історичні 
та ліричні пісні. Адже вони мають глибоке коріння. Сукупність перевірених та 
накопичених практикою емпіричних знань, умінь та навичок як продукт 
соціального історичного досвіду народу передається із покоління в покоління, 
їх головна мета – формування, цілеспрямоване виховання та навчання молоді 
на кращих зразках та ідеалах народу. У побутових народних піснях збереглася 
історична пам’ять, традиції сім’ї – найважливіші чинники духовності 
особистості. У них сконцентровані сімейний, досвід, його моральні цінності, а 
також цінності роду, вони відтворюються в кожному новому поколінні через 
національні традиції. У дівчаток вони культивують такі риси, які притаманні 
майбутній господині, матері; у хлопчиків – риси майбутнього захисника 
сімейного вогнища, господаря своєї хати («Дударик» 3 кл., «Ой, на горі льон», 
4 кл., «Зоре моя вечірняя», «Думи мої», 6 кл., «Місяць на небі», «Пливе човен» 
7 кл.). Окремо слід сказати про історичні пісні, в яких, як правило, звучить 
ідея досконалої людини. У історичних образах створюється своєрідний ідеал 
людини, який вбирає в себе всі кращі риси особистості. В той же час – це 
кінцева мета виховання і самовиховання кожного члена суспільства. Серед 
головних рис такої особистості – почуття патріотизму, в основу якого 
покладене прагнення до вдосконалення свого народу. (Ця ідея звучить у 
піснях «Козак», «Гей, ви, козаченьки», 2 кл.; «Засвіт встали козаченьки», 3 кл.; 
українська народна дума «Іван Богун», 4 кл.; «Їхав козак на війноньку», 
«Козака несуть», 5 кл.; «Про Марусю Богуславку», 6 кл). 

Любов до прекрасного, естетичне ставлення до дійсності завжди були 
притаманні народові. Природа для нього – як велика книга, з якої він 
відкриває нові джерела життєвої снаги. Природа посідає важливе місце у 
вихованні чуттєво-емоційної сфери свідомості людини. У спілкуванні з 
природою формуються високі духовні та морально-естетичні якості її 
характеру, набуваються соціально-практичні навички існування. Як і в 
кожного народу, в України є свої природно-поетичні символи-обереги 
етнічної пам’яті – верба над ставом, калина в лузі, тополя край дороги, 
барвінок, чорнобривці, чебрець. Верба поблизу дороги – прикмета українських 
шляхів. Калина – це спомин про домівку, пам’ять про рідну матір, її турботу. 



Калина – це і символ дівочої краси, кохання, вірності. Такі пісні виховують у 
дітей глибокі почуття любові до рідного краю, до батьківського дому. Вони у 
програмах для кожного класу («Ой, єсть в лісі калина», «Калинова пісня» – 
2 кл., «Се наша хата» – 3 кл., «По діброві вітер віє» – 5 кл.). 

Колискова пісня у різних національних культурах, у тому числі й 
українській, є одним з найперших могутніх засобів виховного впливу на дітей. 
Вона вчить їх доброті, чуйності. Духовність та емоційна чуттєвість починає 
формуватися у дитини через колискову пісню вже з перших днів її 
народження. Вивчення колискових передбачено програмою у початкових 
класах («Колискова» – 1 кл., «Спи, дитино, спи», «Ой ходить сон коло вікон» – 
2 кл. та ін.). 

Важливу роль у духовному становленні особистості відіграє релігія, 
зокрема, християнство, яке не втратило своєї виховної цінності завдяки 
глибокому змісту моральних заповідей, звернення до людської душі, 
піднесеній красі культового мистецтва, обрядів та ритуалів. 

Разом з народною, духовна музика є найдавнішим пластом, в якому 
закладені великі виховні можливості. Духовна музика є частиною нашої 
культурної спадщини і містить у собі твори високого мистецтва, в яких 
виражені глибокі філософські думки про життя людини, про страждання і 
терпіння, пізнання радості, думки про життя земне і вічне. 

На жаль, програмою передбачено досить невелика кількість саме таких 
творів. 

Введення духовної музики в сучасний урок має стати однією з форм 
художнього пізнання світу і засобом естетичного і духовного виховання дітей. 
Повернення до першоджерел духовності сьогодні є особливо актуальним 
тому, що віра наших предків стверджує такі людські цінності, як добро, 
правда, краса, благородство, милосердя. 

Програмою також передбачено вивчення патріотичних творів 
сучасності. Це насамперед такі: «Зацвіла в долині» – 1 кл. (А. Філіпченко), 
«Поема-легенда» (В. Косенко, 2 кл.), «Пісня про вчительку» (П. Майборода, 
3 кл.), «Поле моє, поле» (В. Філіпенко, 4 кл.), «Степом, степом» (А. Пашкевич, 
5 кл.), «Гаї шумлять» (П. Майборода, 7 кл.) і інші. Але, на наш погляд, творів, 
присвячених сьогоденню нашого народу мало. А саме сучасне музичне 
мистецтво посідає одне з провідних місць у системі формування духовності 
особистості. Воно розглядається як частина світу, засіб його духовно-
практичного пізнання та засвоєння. У ньому знаходить своє відображення 
система суспільного виробництва, діяльність людей, праця, творчість. Воно 
доповнює життєвий досвід особистості досвідом уявного життя з метою 
цілеспрямованого формування людської свідомості. 
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