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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО МУЗИЧНО- 
ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті 
підкреслюється, що “підготовка педагогічних та науково-педагогічних 
кадрів, їхнє професійне вдосконалення – важлива умова модернізації освіти. 
Державна політика у галузі підготовки педагогічних і науково-педагогічних 
кадрів спрямована на вдосконалення професійного відбору та підготовки 
молоді, створення необхідних умов для свідомого обрання педагогічного 
фаху та запровадження системи професійного відбору молоді до вищих 
педагогічних навчальних закладів” [1, 17-18]. 

Формування естетичних ідеалів та почуттів, емоційного сприйняття 
духовної і матеріальної культури, засвоєння поняття краси та усвідомлення її 
еталонів посідають чільне місце у системі виховання творчої особистості 
учня в школі в усі періоди її розвитку. Теза про наявність зв’язку між 
розвитком особистості та її ставленням до мистецтва, зокрема – до музики, 
уже стала аксіомою. Проте ще мало праць, наукових досліджень присвячено 
проблемі музично-творчого розвитку особистості. У вищій школі музична 
діяльність майбутнього вчителя здебільшого обмежується організацією 
культурного дозвілля, фаховою освітою та підготовкою до естетико-виховної 
роботи в школі. 

Ґрунтовних досліджень вимагає проблема підготовки вчителя до 
музично-творчого розвитку молодших школярів з урахуванням суб’єкт-
суб’єктної взаємодії учасників навчально-виховного процесу, що 
переорієнтовує викладання з авторитарного керування музичною діяльністю 
учнів на гнучке стимулювання процесу музичної діяльності з елементами 
творчої самостійності.  

Загальній підготовці вчителя присвячено багато досліджень, в яких 
вивчаються різні аспекти  цієї проблеми. 

Розробкою проблем, пов’язаних з музичним навчанням та розвитком 
особистості, займалися педагоги Н.О.Ветлугіна, К.А.Гоголадзе, Г.О.Ільїна, 
В.Д.Остроменський, О.Я.Ростовський, О.П.Рудницька, К.В.Тарасова, 
В.М.Шацька; психологи Є.О.Голубєва, О.В.Запорожець, Г.М.Качхуашвілі, 
Є.В.Назайкінський, С.Л.Рубінштейн, П.В.Сімонов, Б.М.Теплов; музикознавці 
і композитори Б.В.Асаф’єв, Д.Б.Кабалевський, Л.О.Мазель, Б.Л.Яворський та 
інші. 

Теоретичні розробки, узагальнення і систематизація емпіричного 
досвіду вітчизняної музичної педагогіки досі мало досліджувалися у 
контексті парадигми особистісно орієнтованого підходу до навчання, 
виховання і розвитку молодших школярів з урахуванням особливостей 
дитячої музичної творчості. 

На сьогоднішній день склалися суперечності між: 



– об’єктивною необхідністю високого рівня музично-творчої діяльності 
майбутніх учителів і неможливістю її педагогічного забезпечення в умовах 
навчального закладу; 

– зрослими потребами у музично-творчому розвитку учнів початкової 
школи і їхнім недостатнім науково-методологічним і методичним 
забезпеченням. 

На нашу думку, ефективність підготовки майбутніх учителів до 
музично-творчого розвитку учнів початкових класів підвищиться, якщо 
студенти педагогічних навчальних закладів оволодіють інтегрованим змістом 
дитячого мистецтва з домінантою музики і хореографії,   методична система 
підготовки майбутніх учителів до музично-творчого розвитку учнів 
початкових класів буде впроваджуватися в оптимально сприятливому 
предметно-розвивальному середовищі. 

Разом з тим, буде враховуватися той факт, що музично-творчий 
розвиток учнів початкової школи проходить більш активно за таких умов: 
наявність стійкого інтересу у дітей до музичного мистецтва; нагромадження 
ними необхідного запасу музичних знань; комплексне використання різних 
видів музичної діяльності; врахування вікових та індивідуальних 
особливостей молодших школярів. 

Підготовка майбутніх вчителів до музично-творчого розвитку молодших 
школярів включає не лише зовнішні педагогічні умови, а й враховує 
особистісний фактор, зокрема – ставлення студентів до музичної творчості. 

Музично-творчий розвиток особистості, за Б.Тепловим, має чуттєво-
логічний характер. За Виготським Л.С., художні емоції – це “розумні емоції”. 
Тому так важливо у підготовці майбутніх вчителів початкових класів, поруч з 
афективним, емоційним компонентом, стимулювати розвиток компоненту 
когнітивного, інформаційного. Музичні знання є базою для основних 
розумових операцій з музичним матеріалом: аналізу, синтезу, порівняння, 
узагальнення, систематизації. 

На думку З.А.Рінкявічуса, “художній і духовний зміст музики 
засвоюється перш за все через музично-художнє, музично-образне, а точніше 
і конкретніше – через музичне мислення, тобто шляхом систематизації і 
узагальнення чуттєвих, інтонаційних вражень і смислів” [2, 309]. 

Гуманістична спрямованість музичного розвитку особистості, 
запропонована в музично-ритмічній системі Е.Жак-Далькроза, була 
своєрідно розвинена видатним німецьким композитором і педагогом Карлом 
Орфом. Він виявився прихильником ідей Й.Песталоцці щодо розвитку 
творчого начала особистості, самостійності мислення учнів. Карл Орф 
підтримував положення Гердера про взаємозв’язок музики, слова й жесту як 
новий шлях до художньої творчості, визнавав думку Б.Барто про значення 
фольклору,  народних  ладів і  ритмів  у   дитячому  музичному вихованні [3, 
52-57] 

Послідовниками ідей К.Орфа є вітчизняні музиканти-педагоги 
Б.Асаф’єв, Б.Яворський.  



Музично-виховна концепція угорського композитора, фольклориста, 
педагога і просвітителя Золтана Кодая також позначена ідеєю гуманізму і 
повноцінного розвитку особистості. “Якщо у найуразливішому віці між 
шостим і шістнадцятим роками цілющий ступінь великої музики жодного 
разу не пронизував дитину, то пізніше він уже не захопить її”[4, 24]. 

Для педагогів-гуманістів Е.Жак-Далькроза, К.Орфа, З.Кодая спільним є 
погляд на виховання музичності. Навчанню гри та співу по нотах передував 
досвід живого спілкування з музикою. Відмінність у підходах до музичного 
виховання полягала у виборі різних домінант музичної діяльності: 
ритмічного руху (Е.Жак-Далькроз), хорового співу (З.Кодай), елементарного 
музикування на простих музичних інструментах (К.Орф). 

Українська музична педагогіка має високі принципові засади, зумовлені 
досягненнями національної культури, усталеними віковими традиціями, 
досвідом музикування, навчальними можливостями, тому майбутні вчителі 
повинні в першу чергу оволодіти пріоритетами української музичної 
педагогіки. Так, в українській музичній етнопедагогіці є дитячі ігрові пісні, 
основою яких є рухи під музику, інсценізація, елементи хореографії. 

В.Верховинець у збірці “Весняночка” обґрунтував значення музичної 
гри на естетичний вплив вихованців, розвиток творчого начала, музичні 
здібності. Була виділена інтеграція музики і слова, танцю і ритмічних рухів у 
поєднанні з образами природного довкілля. 

Ладотональні, мелодійні і ритмічні особливості ігрових пісень, ігри 
реалістично-побутового плану, хороводи і танцювальні композиції збірки 
В.Верховинця суттєво доповнюють і розширюють концепцію Е.Жак-
Далькроза. 

В.Верховинець розглядав фольклор як “…художнє відображення 
дійсності у словесно-музично-хореографічних і драматичних формах 
колективної народної творчості, що відображає світогляд народу та 
нерозривно пов’язана з його життям і побутом” [5, 5]. 

Фрагментарні дослідження окремих підходів до музично-творчого 
розвитку особистості не мають достатнього теоретичного узагальнення і 
експериментальної перевірки. Недостатньо з’ясовані педагогічні умови 
підготовки майбутніх вчителів початкових класів до музично-творчого 
розвитку молодших школярів. Актуальним і необхідним є з’ясування 
структури взаємозв’язаних способів діяльності, оволодіння якими сприятиме 
підготовці майбутніх вчителів початкових класів до музично-творчого 
розвитку молодших школярів Можливими способами діяльності для 
підготовки вчителів початкових класів є такі, що пов’язані з розвитком 
музичного сприймання і музичного мислення. 

Важливим є положення про те, що процес музично-творчого 
сприймання та імпровізації є одночасним, він не розкладається на окремі 
етапи, не складається окремо із перцептивно-емоційних і раціональних 
ступенів, а становить собою дещо спільне, таке, що вбирає в себе особливості 
названих компонентів, таке, що долає їхні традиційні протиріччя. 



Тенденція сучасної педагогіки – активізувати процес музично-
естетичного виховання через музично-творчий розвиток дитини – зумовлена 
об’єктивними факторами: високою роллю творчості у пізнанні світу; 
необхідністю всебічного розвитку особистості; природною активністю 
дитини, яка вимагає творчої діяльності, близької і добре знайомої їй з 
раннього дитинства.    

Дитяча музична творчість – це особлива ігрова форма життєдіяльності 
особистості, завдяки якій підтримується взаємозв’язок дитини з довкіллям 
засобами вокальних, музичних, хореографічних імпровізацій.  

Для дитячої музичної творчості пріоритетною є спрямованість на 
розвиток художніх асоціацій не загального типу, як у старшокласників, а 
індивідуального типу – асоціацій особистісно-орієнтованих. Музично-
художні асоціації індивідуального типу виявляються у своєрідності музичних 
образів, варіативному осмисленні, відчутті в музичних творах глибокого 
особистісного змісту, інтерпретуванні музичного твору, що і є ознаками 
музично-творчого розвитку особистості. 

Процес музично-творчого розвитку молодших школярів поділяється на 
три взаємопов’язані та взаємозалежні один від одного етапи. 

Перший етап музично-творчого розвитку включає активне засвоєння 
різних засобів відтворення музичних творів.   

Другий етап характеризується накопиченням музично-слухових уявлень, 
в якому сприймання музики здійснюється на рівні зацікавленості з 
поступовим поглибленням інтересу до розуміння засобів музичної 
виразності.  

На третьому етапі музично-творчого розвитку вирішуються важливі 
завдання осягнення естетичного значення музичної творчості та оволодіння 
основними принципами творення.  

Педагогічними умовами музично-творчого розвитку молодших 
школярів є такі, що забезпечують особистісну інтегральність, 
взаємодоповнюваність трьох основних структурних компонентів: 
мотиваційного, мисленневого, практично-діяльнісного, а також реалізацію 
зовнішньої установки особистості, яка характеризується ставленням до 
музики в цілому, жанру, виду, а іншими словами – до аудіальної інформації 
абстрактного типу, яка пов’язана із середовищами природи, техніки, людини, 
художніх образів, знаків, сигналів тощо. 

У молодших школярів всі аспекти музично-творчого розвитку 
ґрунтуються на процесі уяви. Механізм уяви синтезує почуття і думки, 
внаслідок чого утворюється новий музично-літературний, музично-
хореографічний чи музично-інсценізований образи або оціночні судження 
про зазначені образи. 

Емпіричний досвід з проблеми підготовки вчителів до музично-творчого 
розвитку учнів засвідчує ефективність поєднання навчання професійної 
музики із культивуванням української національної музики, народної пісні.  

Аналіз емпіричного досвіду дає можливість використовувати наявні 
засоби музично-творчого розвитку у змісті сучасного навчально-методичного 



забезпечення початкових шкіл, педагогічних навчальних закладів, а також 
способи використання сприятливих для музично-творчого розвитку 
педагогічних умов у  навчально-виховному процесі школи і ВНЗ. 

 
Використана література: 
1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті 

(Проект). – К.: Шкільний світ, 2001. – 24 с.  
2. Ринкявичус З.А. О музыкальном мышлении и структуре музыкальных 

способностей // Формирование эстетического отношения к искусству. – Т.1. – 
М., 1991. – 309с. 

3. Фролкин В. Традиционные и новаторские черты современных 
зарубежных систем массового музыкального воспитания // Художественное 
воспитание подрастающего поколения: проблемы и перспективы. – 
Новосибирск, 1989. – 27с. 

4. Кодай З. Избранные статьи. – М.: Сов. композитор, 1983. – 400с.  
5. Гусев В.Е. Эстетика фолькльора. – Л.: Наука, 1967. – 125с.  

 
 


