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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ І РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 
Сучасна освіта орієнтується на підготовку не лише 

висококваліфікованих фахівців у різних галузях виробництва, а й на 
підготовку соціально-активної, свідомої, творчої особистості з чітко 
вираженою громадянською позицією. У законі України «Про вищу освіту» 
наголошується на необхідності забезпечення самовизначення особистості, 
створення умов для її самореалізації, повнішому розкриттю природних 
здібностей конкретного індивіда. Гармонійний розвиток молодої людини 
передбачає єдність трьох важливих складових, а саме: наукового знання, 
ефективної системи навчання, духовності і гуманістичного спрямування 
процесу навчання. 

Збагачення інтелектуального генофонду української нації, виховання 
духовної еліти можливе при створенні умов вільного розвитку особистості 
студента з допомогою високоосвічених викладачів, залучення студентів до 
різноманітних видів творчої діяльності, підвищення рівня естетичного 
виховання студентів, розвиток їх художніх здібностей, формування 
активної громадянської позиції. 

Естетичні почуття проявляються у переживанні краси або відрази, 
гармонії або дисгармонії, тому розвиток емоційної сфери людини є 
необхідною умовою для становлення її як особистості, засвоєння 
загальнолюдських ідеалів, системи ціннісних норм, формування 
світогляду, ціннісних орієнтацій. Таким чином, розвиток емоційної сфери 
здійснюється у процесі естетичного виховання, яке має істотний вплив на 
процес формування особистості в цілому, її емоційну регуляцію, систему 
життєвих цінностей, ставлення до дійсності. 

Естетичне виховання як дійовий засіб формування особистості 
розглядається у працях багатьох вчених, які вбачають у ньому великі 
інтеграційні можливості. Відома роль засобів мистецтва в естетичному 
вихованні молоді, які сприяють формуванню духовно-цілісної структури 
особистості, естетичного ставлення до життя. Великий досвід 
використання засобів мистецтва, музичного зокрема, у вихованні молоді 
накопичено протягом усієї історії філософсько-педагогічної думки. Так, у 
ХХ ст. цю ідею розробляли відомі педагоги-музиканти О. Апраксіна, 
Н. Ветлугіна, Д. Кабалевський, А. Канеман, А. Хрипкова, В. Шацька та ін. 
На сучасному етапі проблема естетичного виховання досліджується 
Г. Падалкою, О. Ростовським, О. Щолоковою та іншими вченими. Немає 
сумніву, що будь-який із видів мистецтва (образотворче, хореографічне, 
кіномистецтво тощо) є по суті багатогранною скарбницею, яка вміщує 
теми, образи, відображення матеріального і духовного, що дозволяє 



говорити про поєднання соціального й естетичного. «Музыка, так же, как и 
всякий другой человеческий язык, должна быть неразлучна с народом, с 
почвою этого народа, с его историческим развитием», писав видатний 
російський критик А. Сєров [3, с. 185]. Таким чином, музичне мистецтво 
сприяє перетворенню цінностей суспільства в систему духовних цінностей 
особистості, завдяки чому відбувається становлення і розвиток її 
соціальних, моральних та естетичних якостей. 

Одним із головних завдань сучасної системи освіти є її перехід до 
креативних методів, які забезпечують формування творчої особистості. 
Щоб успішно працювати, викладач повинен бути креативним і створювати 
нові методи, засоби та підходи до викладання. Тому становлення 
майбутніх педагогів повинно базуватися на принципах співробітництва і 
передбачати самоактуалізацію, самовираження і самореалізацію творчого 
потенціалу молодої людини. Проблема творчого розвитку особистості була 
предметом дослідження таких філософів, педагогів, психологів, як: 
Б. Ананьєв, В. Андрєєв, М. Бердяєв, В. Кан-Калік, О. Леонтьєв, Б. Ломов, 
С. Рубінштейн, О. Савченко та ін. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні напрямів діяльності викладача 
педагогічного коледжу в процесі естетичного виховання і творчого 
розвитку майбутніх вихователів дошкільного закладу засобами музичного 
мистецтва. 

Вагомий внесок у процесі естетичного навчання й виховання 
студентів педагогічного коледжу – майбутніх вихователів дошкільного 
закладу – належить заняттям з елементарних навичок гри на музичному 
інструменті. Так, окрім вивчення дитячого репертуару, на заняттях 
студенти знайомляться з кращими зразками світової музичної спадщини: 
творами народної, класичної, духовної музики. Адже відомо, що саме ці 
жанри мають суттєвий вплив на формування естетичних, а також 
моральних якостей особистості, на чому хотілося б зупинитися 
детальніше. 

Видатний український композитор, хоровий диригент і музично-
громадський діяч Кирил Григорович Стеценко наголошував, що народна 
пісня є найголовнішим засобом виховання моральних якостей, бо тут нема 
підробки й обману для нашого почуття. Коли розглядаємо риси, 
притаманні моральності українського народу, то насамперед 
виокремлюємо такі, як: любов до рідної землі та мови; працелюбність; 
повагу до батьків і рідних; шанобливе ставлення до природи, обрядів та 
звичаїв; розуміння дійсності не стільки мисленням, скільки «серцем»; віру 
в щастя у звичайному житті; здатність «пропускати» загальноприйняті 
цінності крізь особистий життєвий досвід у пошуках «правди», сенсу, мети 
власного життя; а також терпимість, толерантність та діалогічність. 
Відповідно до цього, у народній музичній спадщині прославлялися праця і 
мужність людей, їхній допитливий і глибокий розум, відображалися 
багатства природи, видатні події з історії країни і народу, за допомогою 
народних творів передавався досвід виховання дітей, поширювалася 



народна педагогіка. 
Виходячи з аналізу літературних джерел, висока оцінка і визнання 

людиною класичної музики як важливого елементу свого духовного 
багажу, свідчить про певну зрілість її соціальних установок, вибір стилю 
життя, який обумовлений системою позитивних ціннісних орієнтацій. Так, 
аналізуючи музичну спадщину видатних композиторів-класиків, таких, як: 
Й. Бах, В. Моцарт, Л. Бетховен, Й. Гайдн, К. Глюк та ін., можна помітити, 
що їхні твори пронизані мудрістю, «роздумами» про найглибші питання 
життя, про сенс людського існування. Слухаючи ці твори, людина 
морально возвеличується, наповнюється стійкістю, чуйністю, оптимізмом. 

Також у наш час досить актуальною є проблема повернення до 
першоджерел духовності, адже відомо, що віра стверджує такі духовні та 
людські цінності, як добро, правда, краса, милосердя, справедливість, 
благородство. Практичний висновок, що є ключовим у розумінні проблеми 
церковної музики, зробив богослов, християнський єпископ і святий 
Григорій Ніський. Він зазначав, що: «Духовна музика є нічим іншим, як 
закликом до більш високого способу життя,  що наставляє тих, хто 
відданий доброчинності, не допустити у своїх діях нічого немелодійного, 
не співзвучного, не натягати струн дужче, ніж необхідно, щоб вони не 
розірвалися від зайвої напруги, а також і не ослаблювати їх у порушуючих 
міру задоволеннях: адже, якщо душа розслаблена подібними станами, вона 
стає глухою і втрачає милозвучність. Загалом духовна музика змушує 
натягувати і відпускати струни в потрібний час, наглядаючи за тим, щоб 
наш спосіб життя неухильно зберігав правильну мелодію і ритм, уникаючи 
як надмірної розбещеності, так і надмірної напруги» [1]. 

Отже, залучення студентів до спілкування з кращими зразками 
музичного мистецтва не лише сприятиме їх естетичному вихованню, 
формуватиме музичний смак, а й буде допомагати вихованню моральних 
якостей, які особливої значущості набувають в процесі підготовки 
майбутніх педагогів. 

Особлива увага на заняттях з елементарних навичок гри на 
музичному інструменті відводиться розвитку творчих здібностей 
майбутніх вихователів. Так, окрім традиційних форм роботи, з цією метою 
використовуються відповідні рольові ігри, написання міні-оповідей. 
Приведемо декілька з них: 

І. «Шаржи» (рольова гра). 
Зміст: від лиця уявних музикантів виконати один і той самий 

музичний твір. 
Мета: розвиток креативності, уяви, ідентифікації, професійної 

компетентності. 
Технологія: 
1. Оберіть невелику музичну п’єсу, яку можете виконати вільно та 

грамотно. 
2. Уявіть собі конкретну людину із числа Ваших знайомих, її 

типовий настрій, манеру спілкування, міміку і експресію. Уявіть, як п’єса 



могла б звучати в її виконанні. 
3. Виконайте п’єсу «у ролі» обраного Вами «персонажа». 
4. Повторіть завдання «в образі», прямо протилежному першому. 
ІІ. «Про дальні країни та людей» (рольова гра). 
Зміст: знайомство з музикою іншої культури. 
Мета: розвиток уяви, дивергентного мислення, ідентифікації, 

професійної компетентності. 
Технологія: 
1. Оберіть композиторський музичний твір чи народну музику 

країн: Росія, Білорусія, Грузія, Азербайджан, країни Прибалтики, 
Латинської Америки та ін. 

2. Прослухайте твір чи виконайте його, якщо це можливо. 
Зосередьтеся на власних відчуттях, внутрішніх образах. 

3. Визначте своє враження від музики в кольорі, графічному 
символі, тактильних відчуттях, в образі руху. 

4. Складіть «психологічну характеристику» уявленої музичної культури. 
5. Співставте з українською «моделлю» музичної культури. Виявіть 

спільність і відмінність. 
ІІІ. «Машина часу» (міні-оповідь). 
Зміст: написати «вільну» від хронологічних координат оповідь на 

тему: «Як живе і чим займається у кінці ХХ століття Шуман? (Моцарт, 
Бетховен, Мендельсон, Брамс і т.д.)». 

Оповідь повинна виявити ступінь особистісного проникнення 
студента в духовний світ композитора, його характер. У зв’язку з цим, 
особлива увага повинна приділятися особистому вибору студентом того чи 
іншого композитора. (Це повинен бути улюблений автор, спілкування з 
музикою якого є для студента особистісно значущим). 

Також студентам можна запропонувати написати міні-оповідь «Мої 
друзі – композитори». 

Зміст: на основі досвіду сприйняття і виконання музичних творів 
мотивувати прихильність до творчості того чи іншого композитора 
особистісними якостями цих авторів. 

Мета: розвиток ідентифікації, дивергентного мислення, уяви, 
професійної компетентності. 

1. Подумайте, з ким із композиторів Ви хотіли б товаришувати в 
реальному житті? 

2. Визначте, що говорить про особистість композитора його музика. 
Виділіть риси, які це визначають. 

3. Подумайте, наскільки вказані особистісні якості композитора 
властиві Вам, наскільки вони бажані для Вас. 

4. Напишіть невелику оповідь, у якій вкажіть причини Вашого 
вибору цієї (цих) людини (людей) в якості друга (друзів). 

Необхідно зазначити, що під час реалізації зі студентами вище 
описаних форм роботи важливими умовами є: 

– добровільність; 



– ініціативність студента в організації навчального процесу; 
– надання права вибору; 
– нерегламентованість когнітивних процесів і навчальних дій; 
– предметно-інформаційне насичення; 
– наявність моделей креативної поведінки. 
Необхідно зазначити, що перебуваючи в креативному освітньому 

середовищі на заняттях з навчання елементарних навичок гри на 
музичному інструменті студенти: усвідомлюють поставлені цілі й 
завдання; виявляють внутрішню мотивацію до процесу пізнання; 
володіють ініціативою і необхідною інформацією, співпрацюють з іншими; 
усвідомлюють, що їхня ініціатива знаходить підтримку й схвалення з боку 
інших; пропонують нові ідеї і погляди; дискутують у вільному від будь-
якого тиску середовищі; відчувають, що невпевненість не викликає 
негативної реакції, а ризик підтримується; виявляють відповідальність за 
власні думки й дії. 

Важливо зазначити й роль викладача як приклада креативної 
поведінки. Так, впровадження ним інноваційних підходів у навчальному 
процесі сприяє розвитку креативності у студентів, а креативні стосунки 
між викладачем і студентом базуються на взаємній повазі та спільності 
інтересів. Викладач та студент залучені до процесу самореалізації, 
особистісного росту, їхня взаємодія є позитивною. У креативних стосунках 
люди змінюються, оскільки вони сприймають один одного як унікальну 
самобутню особистість. 

Отже, зважаючи на потреби сучасного суспільства, в роботі педагога 
стають провідними естетичні, моральні принципи, адже їх реалізація 
створює умови для виховання таких гуманних якостей підростаючого 
покоління, як щирість, людяність, доброзичливість, милосердя. Здатність 
до творчості стає умовою орієнтації людини у швидкозмінних і 
швидкоплинних процесах у світі, умовою не тільки адаптації до них, а й 
власної життєтворчості. Одне із важливих завдань у цьому процесі 
належить музичній педагогіці, яка сприяє цьому специфічними засобами 
музичного мистецтва. 
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