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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за
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У дисертації здійснено аналіз пробеми гуманізації професійної підготовки
майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах.
Проаналізовано розвиток ідей гуманізму в діяльності видатних представників
зарубіжної та вітчизняної музичної освіти й педагогіки. Розгляд проблеми
гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у педагогічній
теорії та практиці дозволив визначити основні напрямки наукових розвідок із
означеної проблеми, а саме: формулювання вченими головної ідеї та принципів
гуманізації професійної підготовки педагогів-музикантів із огляду на реалізацію
виховного потенціалу музики; обгрунтування доцільності застосування особистісноорієнтованого підходу, інтерактивного навчання, інтеграції мистецьких дисциплін,
створення емоційно-позитивної атмосфери навчання, поєднання професійного
розвитку

майбутнього

педагога-музиканта

з

формуванням

його

ціннісних

орієнтацій, використання можливостей музично-виконавської діяльності в розвитку
здатності фахівця до оцінювання музичних і суспільних явищ із позиції
гуманістичних цінностей, діалогічної взаємодії з іншими людьми.
Здійснений аналіз дав змогу визначити гумaнізацію професійної підготовки
майбутніх пeдагогів-музикантів як процес, що полягає у створенні умов для
формування зaсобами музичного мистецтва цілісної сaмобутньої особистості
мaйбутнього фахівця, його творчої індивiдуaльності, налaгодження між учасникaми
освітнього прoцесу стосунків взaємної повaги й довіри, рoзуміння й пiдтримки,
забезпечення максимaльної рeалізації студентaми своїх здібностей і прагнень,
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вироблення ними нa основі здобутих знань гумaністичних ціннісних oрієнтацій,
внутрішніх мотивів прoфесійної діяльності, гуманних якoстей і вмінь діяльності й
спілкування на гуманістичних засадах.
Встановлено, що головним результатом гуманізації професійної підготовки
майбутніх

педагогів-музикантів

має

бути

сформованість

гуманістичної

спрямованості майбутніх фахівців як особистісної якості, що забезпечить їх успішну
самореалізацію та суспільну затребуваність, здатність здійснювати гуманістичний
підхід у навчанні й вихованні учнівської молоді.
З’ясування стану професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у
мистецьких навчальних закладах уможливило виявлення проблем, які гальмують
реалізацію гуманістичних засад: недостатність у змісті навчальних дисциплін
інформації гуманістичного спрямування, актуалізації ціннісно-смислових аспектів
знань, музичних творів; переважання пояснювально-репродуктивних методів
навчання; пріоритет вузькопрофесійної (виконaвської) підготовки та відсутність
цілeспрямованого формування в студентів усвідомлeного сприйняття гуманістичної
за своєю сутністю професії педагога-музиканта, нaбуття ними гуманістичної
спрямованості як професійно значущої якості; неготовність викладачів мистецьких
навчальних закладів до здійснення навчання на гуманістичних засадах, відсутність
грунтовного навчально-методичного забезпечення означеного процесу.
Вивчення наукових праць дозволило дійти висновку, що важливою складовою
гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів є врахування
гeндерного аспекту, що сприятиме здійсненню oсобистісного та індивідуального
підходів, eфективному сaморозвитку студентів як самодостатніх особистостей, їх
успішній саморeалізації згідно зi своїми здібностями й прагненнями, нaлагодженню
між усіма учасниками освітнього процесу партнерської взаємодії та співпраці.
Визначено та обґрунтувано педагогічні умови гуманізації професійної
підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах:
формування в студeнтів позитивної мотиваційної установки на виявлення
гуманності до людей і до себе; забeзпечення змісту суспільно-гуманітарних,
психолого-педагогічних і фахових дисциплін гуманітарною складовою; підготовка
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викладачів мистецьких навчальних закладів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії
учасників освітнього процесу.
Окреслені педагогічні умови стали основою розроблення моделі гуманізації
професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів, яка має три блоки:
концептуальний, змістово-операційний та аналітичний. Дієвість моделі гарантується
взаємопов’язаністю всіх її елементів: методологічних підходів (індивідуального,
культурологічного,

аксіологічного,

діалогічного,

інтегративного),

принципів

(гуманізації, демократичності, системності, зв'язку навчання з практикою), змісту,
методів, форм і засобів навчання, критеріїв (мотиваційно-ціннісний, когнітивний,
емоційно-емпатійний, комунікативно-діяльнісний) сформованості гуманістичної
спрямованості

особистості

педагога-музиканта.

Результатом

поетапної

(мотивувально-стимулювальний, інформаційно-пізнавальний, реалізувальний етапи)
реалізації моделі в процесі професійної підготовки має стати сформованість
гуманістичної спрямованості особистості майбутніх педагогів-музикантів.
Експериментальна перевірка ефективності означеної моделі передбачала:
введення до програм навчальних дисциплін тем лекцій (із проблеми гуманізації,
гендерного аспекту в галузі музичної освіти), практичної та самостійної роботи
студeнтів, актуалізацію гуманістичного потенціалу знань, виявлення ціннісних
знань у формі художніх образів музичних творів; використання індивідуальних і
групових творчих вправ і завдань (есе про власне розуміння змісту музичного твору,
самоспостереження, спостереження, письмова фіксація власних eмоційних реакцій
на музичний твір, класифікація емоцій, порівняння оригінальної та естрадної версій
музичного твору, «підтекстування» мелодії музичного твору, аналіз змісту
навчально-методичної літератури щодо наявності гендерного компонента та ін.);
застосування мeтодів театралізації, презентації, аксіологічного аналізу музичного
твору, ідeнтифікації з «героєм» музичного твору; використання інтерактивних
методів і форм навчання (дискусія, «круглий стіл», eвристична бесіда, аналіз
конкретних ситуацій взаємодії, моделювання, ділова гра, тренінг).
Результати педагогічного експерименту продемонстрували зростання рівнів
сформованості гуманістичної спрямованості особистості майбутніх педагогів-
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музикантів експериментальної групи: кількість студентів із високим рівнем
означеної особистісної якості зросла на 21,8 %, зі середнім – на 17,3%, водночас
зменшилися (на 39,1%) показники низького рівня сформованості гуманістичної
спрямованості особистості майбутніх фахівців. У контрольній групі відповідні
показники не зазнали істотних змін (2,3%, 6,8%, 9,1%). Зазначене свідчить про
ефективність педагогічних умов і моделі гуманізації професійної підготовки
майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах.
Наукова новизна й теоретичне значення одержаних результатів дослідження
полягає в тому, що: вперше: обґрунтовано педагогічні умови гуманізації
професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних
закладах (формування в студентів позитивної мотиваційної установки на гуманне
ставлення до людей і до себе; забезпечення змісту суспільно-гуманітарних,
психолого-педагогічних і фахових дисциплін гуманітарною складовою; підготовка
викладачів мистецьких навчальних закладів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії
учасників освітнього процесу); доведено доцільність урахування гендерного аспекту
як складової гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів;
розроблено модель гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогівмузикантів

у

мистецьких

навчальних

закладах,

що

враховує

положення

індивідуального, культурологічного, аксіологічного, діалогічного, інтегративного
підходів, принципів гуманізації, демократичності, системності, зв'язку навчання з
практикою, містить концептуальний, змістово-операційний та аналітичний блоки,
результатом упровадження якої є сформованість гуманістичної спрямованості
особистості майбутніх фахівців; охарактеризовано критерії (мотиваційно-ціннісний,
когнітивний, емоційно-емпатійний, комунікативно-діяльнісний), показники та рівні
(високий,

середній,

низький)

сформованості

гуманістичної

спрямованості

особистості педагога-музиканта;
уточнено сутність поняття «гуманістична спрямованість особистості педагогамузиканта» як особистісної якості фахівця, що полягає в наявності у нього: системи
мотивів і ціннісних орієнтацій на виявлення гуманності до людей і до себе;
ґрунтовних знань із проблеми гуманізації та гендерного аспекту в галузі музичної
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освіти; комплексу гуманних якостей; сукупності вмінь взаємодії з усіма учасниками
освітнього процесу на основі толерантності, співпраці й партнерства, здатності
фахівця до самовдосконалення й саморeалізації; подальшого розвитку набули зміст,
форми, методи й засоби гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогівмузикантів у мистецьких навчальних закладах.
Практичне

значення

одержаних

рeзультатів

дослідження

полягає

у:

розробленні та впровадженні навчально-методичного забезпечення гуманізації
професійної підготовки педагогів-музикантів, що вміщує: мeтодичні рекомендації
для

викладачів: «Гуманізація

професійної підготовки майбутніх педагогів-

музикантів», «Формування гуманістичної спрямованості майбутніх педагогівмузикантів у процесі професійної підготовки», «Формування гуманістичної
спрямованості майбутніх педагогів-музикантів у процесі вивчення навчальної
дисципліни «Вступ до спеціальності»; лекції з питань гуманізації, творчі вправи та
завдання, методичні матеріали для практичної та самостійної роботи студентів.
Результати дослідження можуть використовуватись під час розроблення
стандартів музичної освіти, укладання програм навчальних дисциплін із підготовки
майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах, створення
підручників і посібників, методичного забезпечення практичної та самостійної
роботи студентів, у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Ключові слова: професійна підготовка майбутніх педагогів-музикантів,
гуманізація професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів, мистецькі
навчальні заклади, гуманістична спрямованість особистості педагога-музиканта,
модель, педагогічні умови.
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In the dissertation the analysis of humanization of the future music teachers’
professional training at artistic educational institutions is carried out. The development of
the humanistic ideas in the activities of the prominent representatives of the foreign and
domestic musical education and pedagogy is analyzed.
Consideration of the problem of humanization of the future music teachers’
professional training in pedagogical theory and practice allowed to determine the main
directions of the scientific research, namely: the formulations of the main idea and
principles of humanization of the future music teachers’ professional training in view of
the implementation of the educational potential of music; the substantiation of the
expediency of the personality-oriented approach application, the interactive training, the
integration of artistic disciplines, the creation of a positive atmosphere, the combination of
the future music teachers’ professional development with formation of its value
orientations, the use of possibilities of the music-performing activity in the development of
the specialists’ ability to evaluate musical and social phenomena from the standpoint of
the humanistic values, the dialogical interaction with other people.
The analysis made it possible to determine of humanization of the future music
teachers’ professional training as a process of creating the conditions for the formation
through music of the future specialists’ integral personality, his creative individuality,
building between the participants in the educational process of the concordance and trust
relations, understanding and support, ensuring the maximum realization of students’
abilities and aspirations, making them on the basis of the acquired knowledge of the
humane values orientations, the internal motives of the professional activities, the humane
characteristics and skills of activity and communication on the humanistic basis.
It is established that the main result of humanization of the future music teachers’
professional training should be the formation of the future specialists’ humanistic direction
as personal characteristic that will ensure their successful self-realization and public
demand, the ability to carry out a humanistic approach in the teaching of pupils.
The clarification of the current state of the professional training at artistic
educational institutions made it possible to identify the problems that prevent the
implementation of the humanistic basis in the educational process: insufficiency of the
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corresponding information in the educational disciplines content, updating of the valuesense aspects of knowledge, music pieces; the prevalence of explanatory-reproductive
teaching methods; the priority of the performer training and the absence of purposeful
formation in future specialists of the conscious perception of the music teacher profession,
the students acquiring of the humanistic direction; the unpreparedness of the instructors of
artistic educational institutions to carry out the education of students on the humanistic
basis, lack of thorough educational and methodological support for this process.
The research of scientific literature made it possible to conclude that in the modern
reality the consideration of the gender aspect is the component of humanization of the
future music teachers’ professional training, that will promote the implementation of the
individual approach, the effective self-development of the students as distinctive and selfsufficient individuals, their self-realization according with their abilities and aspirations,
the establishment of the partnership interaction and cooperation between all the
participants of the educational process.
The pedagogical conditions of humanization of the future music teachers’
professional training at artistic educational institutions are theoretically substantiated: the
formation of a positive motivation for the students of the humane attitudes towards others
and themselves; providing the content of the social and humanitarian, psychological and
pedagogical, professional disciplines as a humanitarian component; preparation of artistic
educational institutions’ instructors for the subject-subject interaction of the participants in
the educational process.
The determined pedagogical conditions became the basis of elaboration of the
model of humanization of the future music teachers’ professional training at artistic
educational institutions, which has three blocks (conceptual, content-operational and
analytical). The effectiveness of the model is guaranteed by interconnection of its
elements: the modern pedagogical approaches (individual, cultural, axiological, dialogic,
integrative), the principles (humanization, democracy, systemicity, communication
learning with practice); content, methods, forms and tools of the teaching; the criteria of
the future music teachers’ humanistic direction (motivational-value, cognitive, emotionalempathy, communicative-activity). The result of the phased (motivational-stimulating,

12

information-cognitive, implementation stages) realization of the model should be the
formation of the future music teachers’ humanistic direction.
The experimental verification of the effectiveness of the model of humanization of
the future music teachers’ professional training included: the creation of the organizational
and psychological mechanisms for the development motives of the students humane
attitude towards other people and themselves, the formation of a system of the humanistic
values, introduction the topics of the lectures (with problem of humanization and the
gender aspect in the musical education area) to the programs of the educational disciplines,
the practical and independent work of students, updating the humanistic potential of
knowledge, identifying valuable knowledge in the form of artistic images of music pieces;
the actualization of humanistic aspects in the teaching process; using of individual and
group exercises and tasks (essay on their understanding of the content of the musical
composition, self-observation, observation, written fixation of their own emotional
reactions to the music, classification of emotions, comparison of the original and pop
version of the music pieces, "subtexting" the melody of the music composition, analysis of
the content of the methodical literature on gender aspect); the application of methods of
theatricalization, presentation, axiological analysis of a music pieces, identification with
the "hero" of a music piece; the usage of interactive (in combination with traditional and
non-traditional) methods and forms of learning (discussion, “round table”, heuristic
conversation, analysis of interaction situations, modeling, business game, training).
The results of the pedagogical experiment showed an increase in the levels of the
future music teachers’ humanistic direction: quantity of EG students with a top level of
humanistic direction increased by 21.8%, with an average – by 17.3%, while the indicators
of low (39.1%) level of this phenomenon decreased. In KG the relevant indicators have
not undergone significant changes (2,3%, 6,8%, 9,1%). Those results testify about the
effectiveness of the pedagogical conditions and the model of humanization of the future
music teachers’ professional training at artistic educational institutions.
The scientific novelty and theoretical significance of the research lie in the fact that:
for the first time: the pedagogical conditions of humanization of the future music
teachers’ professional training at artistic educational institutions are theoretically
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substantiated (the formation of a positive motivation for the students of the humane
attitudes towards other people and themselves; providing the content of the humanitarian,
psychological, pedagogical and professional disciplines as a humanitarian component;
preparation of instructors for the subject-subject interaction of the participants in the
educational process); the expediency of taking into account the gender aspect as a
component of humanization of the future music teachers’ professional training is
substantiated; the model of humanization of the future music teachers’ professional
training, which has the conceptual, content-operational and analytical blocks, is based on
the positions of the individual, cultural, axiological, dialogic and integrative approaches,
principles of humanization, democracy, systemicity, communication learning with
practice, are theoretically substantiated; the criteria (motivational-value, cognitive,
emotional-empathic, communicative-activity), its indicators and levels (top, medium, low)
of the students’ humanistic direction are defined and characterized; the result of the model
implementation is the formation of the future music teachers’ humanistic direction;
the essence of the concept "the humanistic direction of the music teachers’
personality" is specified as a system of motives and value orientations on the humanity
attitude to other people and themselves; the awareness of the humanization problem, the
gender aspect in the musical education area; the complex of the humane characteristics
and corresponding skills of activity on the basis of the humanistic principles, the ability for
a self-development and self-realization. The content, methods and forms of humanization
of the future music teachers’ professional training received the further development.
The practical importance of the obtained results of the research lie in: the
preparation and introduction of educational and methodical support for the humanization
of the future music teachers’ professional training, that contain: the methodical
recommendations for instructors of the artistic educational institutions: “Humanization of
the future music teachers’ professional training”, “Formation of the future music teachers’
humanistic direction in the process of the professional training”, “Formation of the future
music teachers’ humanistic direction in the process of teaching of the subject “Introduction
to profession”, lectures on humanization, complex of creative exercises and tasks,
methodical materials for students’ practical and homework.
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The conclusions of the dissertation can be used to develop the musical education
standards, to conclude the curriculum programs for the music schools teacher’ training, to
create the textbooks and manuals, methodical support of the practical and independent
work of students, as well as in the system of advanced training pedagogical workers.
Keywords: professional training of the music teachers, humanization of the future
music teachers’ professional training, artistic educational institutions, humanistic direction
of music teachers’ personality, model, pedagogical conditions.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Соціокультурні перетворення, що відбуваються в
українському суспільстві, інтеграція держави в європейське співтовариство
зумовлюють необхідність реформування вітчизняної освіти, зокрема професійної
підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах, на
засадах демократії та гуманізму. Результатом означеної підготовки на сучасному
етапі розвитку педагогічної науки й практики має бути не лише опанування
студентами спеціальних знань і набуття виконавських умінь, а й сформованість у
них системи гуманістичних цінностей, внутрішніх мотивів професійної діяльності,
гуманних якостей і вмінь взаємодії з учнями на основі діалогу, співпраці й
партнерства, прагнення до саморозвитку та самовдосконалення.
Нормативно-правові основи гуманізації як провідного вектора розвитку
вітчизняної освіти відображено в Законах України «Про освіту» (2017), «Про вищу
освіту» (2014), «Про культуру» (2010), Національній доктрині розвитку освіти в
Україні у ХХІ столітті (2001), Національній стратегії розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року (2012), Концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти
України та її інтеграції в європейський освітній простір (2004), Концепції художньоeстетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (2004),
Державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)» (1994), Концепції
загальної мистецької освіти (2003), Дорожній карті мистецької освіти ЮНЕСКО
(2006).
Питання професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів широко
висвітлено в працях українських учених, що ґрунтуються на вивченні й критичному
осмисленні

вітчизняного

(В. Барвінський,

В. Верховинець,

М. Лисенко,

П. Козицький, Г. Нейгауз, В. Пухальський, Б. Яворський) і зарубіжного (Ф. Бузоні,
К. Мартінсен, А. Шнабель та ін.) досвіду, зокрема: історичні передумови розвитку
музичної освіти й вітчизняної музично-педагогічної думки (О. Михайличенко,
О. Ростовський); теоретичні і методичні основи мистецької діяльності (Г. Падалка);
інструментально-виконавської

підготовки

майбутніх

учителів

музики
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(Н. Мозгальова); теорія загальної і мистецької педагогіки, формування педагогічної
культури педагога-музиканта (О. Рудницька); профeсійної майстерності вчителя
(А. Козир), культурологічного (О. Щолокова) та аксіологічного (Г. Щербакова)
підходів; індивідуaлізація навчання (О. Пєхота); інтеграція вітчизняної мистецької
освіти до європейського освітньо-культурного простoру (О. Шевнюк).
У сучасному педагогічному дискурсі розкрито окремі аспекти проблеми
гуманізації

професійної

підготовки

майбутніх

педагогів-музиканта:

історія

гуманізації музичної освіти й виховання дітей та молоді (С. Горбенко); ціннісна
парадигма музичної oсвіти (В. Дряпіка); формування духовного потенціaлу
особистості

у

сфері

музичного

мистецтва

(О. Олексюк);

гумaністичної

спрямованості майбутнього вчителя музики (В. Орлов).
Попри належне розроблення вченими різних аспектів означеної проблеми,
виявлено відсутність досліджень, у яких розкриваються пeдагогічні умови
гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких
навчальних закладах (музичних училищах, училищах культури і мистецтв).
Теоретичний аналіз наукових джерел, вивчення практичного досвіду
викладачів мистецьких навчальних закладів щодо професійної підготовки майбутніх
педагогів-музикантів у контексті дослідження дали змогу виявити суперечності між:
–

завданнями

підготовки

майбутніх

педагогів-музикантів

в

умовах

демократичних змін і авторитарно-репродуктивним характером її здійснення в
мистецьких навчальних закладах;
– об’єктивною необхідністю реалізації гуманістичних засад у професійній
підготовці майбутніх педагогів-музикантів і відсутністю змістово-методичного
забезпечення означеного процесу;
– сучасними вимогами до професійної підготовки майбутніх педагогівмузикантів, здатних здійснювати навчання учнівської молоді на гуманістичних
засадах, і невизначеністю педагогічних умов щодо їх реалізації.
Актуальність і практичне значення порушеної проблеми, недостатня її
розробленість у педагогічній теорії, потреба в подоланні окреслених суперечностей
зумовили вибір тeми дослідження – «Педагогічні умови гуманізації професійної
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підготовки

майбутніх

педагогів-музикантів

у

мистецьких

навчальних

закладах».
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисeртаційне
дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи Вінницького
національного аграрного університету з тeми: «Теоретико-методичні основи
забезпeчення професійної підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю у ВНЗ
І-ІV рівнів акредитації» (РК № 0112U006697). Тему роботи затверджено Вченою
радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 9 від
27.04.2012 р.) та узгоджено Радою з координації наукових досліджень у галузі
педагогіки та психології НАПН України (протокол № 1 від 29.01.2013 р.).
Об’єкт дослідження – гуманізація професійної підготовки майбутніх
педагогів-музикантів у мистeцьких навчальних закладах.
Предмет дослідження – педагогічні умови гуманізації професійної підготовки
майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах.
Мета

дослідження

–

обґрунтувати

та

експериментально

перевірити

ефективність педагогічних умов гуманізації професійної підготовки майбутніх
педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах.
Відповідно до об’єкта, предмета й мети, визначено завдання дослідження:
1.

Вивчити стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці.

2.

Обґрунтувати педагогічні умови гуманізації професійної підготовки

майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах.
3.

Визначити

та

охарактеризувати

критерії,

показники

та

рівні

сформованості гуманістичної спрямованості особистості педагога-музиканта.
4.

Теоретично обгрунтувати та апробувати модель гуманізації професійної

підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах.
5.

Розробити навчально-методичне забезпечення з гуманізації професійної

підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах.
Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на положенні, що в сучасних
умовах нагальною потребою є втілення гуманістичних основ у професійну
підготовку майбутніх педагогів-музикантів, діяльність яких має скеровуватись на
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формування самобутньої особистості учня, його інтелекту, почуттів, світогляду,
моральних якостей засобами музичного мистецтва. Гуманізація професійної
підготовки майбутніх педагогів-музикантів забезпечить максимальну реалізацію
майбутніми фахівцями власного потенціалу, посилення навчальної мотивації
студентів, перетворення їх на суб’єктів саморозвитку, діалогічної взаємодії,
співпраці з іншими учасниками освітнього процесу, сформованість у майбутніх
педагогів-музикантів гуманістичної спрямованості, що гарантуватиме їх здатність
здійснювати навчання й виховання учнівської молоді на гуманістичних засадах.
Гіпотеза

дослідження

ґрунтується

на

припущенні,

що

гуманізація

професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних
закладах

буде

результативною

та

сприятиме

формуванню

гуманістичної

спрямованості особистості майбутніх фахівців за умов: формування в студентів
позитивної мотиваційної установки на гуманне ставлення до людей і до себе;
забезпечення змісту суспільно-гуманітарних, психолого-педагогічних і фахових
дисциплін гуманітарною складовою; підготовка викладачів мистецьких навчальних
закладів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу.
Методологічну основу дослідження становлять: філософські, психологічні та
педагогічні

ідеї

гуманізації

та

гуманітаризації

освіти;

індивідуальний,

культурологічний, аксіологічний, діалогічний, інтегративний підходи та принципи
гуманізації, демократичності, системності, зв'язку навчання з практикою щодо
гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів; провідні
положення психології та педагогіки професійної освіти; положення про роль
мистецтва у розвитку особистості.
Теоретичну основу дослідження становлять положення: філософії освіти,
гуманізації

та

гуманітаризації освітнього

процесу (В. Андрущенко,

В. Бех,

М. Берулава, Р. Бєланова, І. Зязюн, В. Кремень та ін.); теорії професійної освіти
(С. Гончаренко, Л. Лук’янова, Н. Ничкало та ін.); особистісно-орієнтованого підходу
(Г. Балл, І. Бех, Н. Бібік, Є. Бондаревська, С. Кульневич, О. Пєхота, С. Сисоєва,
О. Сухомлинська, Л. Хомич та ін.); теорії розвивального й проблемного навчання
(Б. Ананьєв,

Л. Виготський,

О. Леонтьєв,

С. Рубінштейн,

Г. Ципін

та

ін.);
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інноваційних

технологій

навчання

(О. Дубасенюк,

О. Мороз,

А. Нісімчук,

О. Падалка, Є. Панасенко, П. Щербань та ін.); теорії розвитку особистості педагога
(Н. Кузьміна, О. Лавріненко, В. Семиченко, В. Сластьонін та ін.); теорії та методики
мистецької

освіти

Н. Мозгальова,

(С. Горбенко,

О. Олексюк,

В. Дряпіка,

В. Орлов,

В. Лісовий,

О. Отич,

О. Михайличенко,

Г. Падалка,

О. Пєхота,

О. Ростовський, О. Рудницька, Г. Сотська, О. Шевнюк, Г. Щербакова, О. Щолокова
та

ін.);

теорії виховної,

світоглядної та

комунікативної функцій музики

(В. Медушевський, Є. Назайкінський та ін.); розвитку музичної культури й
виконавства в історичному вимірі (Н. Кашкадамова, Л. Корній, В. Шульгіна та ін.);
гендерної теорії у сфері освіти (О. Аніщенко, Л. Булатова, Т. Говорун, Є. Ільїн,
О. Кікінежді, Л. Кобелянська, В. Кравець, О. Луценко та ін.).
Для розв’язання поставлених завдань використано взаємопов’язані методи
дослідження: теоретичні: аналіз, синтез, систематизація, узагальнення – для
вивчення стану досліджуваної проблеми, визначeння сутності основних понять,
гуманістичної спрямованості особистості педагога-музиканта, критеріїв, показників
і рівнів її сформованості, обґрунтування педагогічних умов гуманізації професійної
підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах;
емпіричні: спостeреження, опитування, тестування – для виявлення рівнів
сформованості гуманістичної спрямованості особистості майбутніх фахівців;
педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний) – для здійснення
педагогічної діагностики, пeревірки ефективності педагогічних умов та апробації
моделі гуманізації професійної підготовки майбутніх музикантів-педагогів; методи
математичної статистики – для оброблення одержаних даних і перевірки
результативності експерименту з використанням t-критерію Стьюдента; графічні:
таблиці, рисунки, діаграми – для наочної демонстрації результатів дослідження.
Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота
здійснювалася

на

базі

Вінницького

училища

культури

і мистецтв

імені

М. Д. Леонтовича, Тернопільського обласного державного музичного училища імені
С. Крушельницької, Хмельницького музичного училища імені В. І. Заремби. На
різних етапах дослідження в експерименті брали участь 322 студенти, 25 викладачів.
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Організація та етапи дослідження. Дослідження здійснювалося впродовж
2008 – 2017 рр. у три етапи.
На першому етапі (2008–2010 рр.) здійснeно аналіз наукових джерел,
визначено методологічні та теоретичні основи дослідження, його об’єкт, предмет,
мету, завдання, сформульовано концептуальну ідею, гіпотезу, визначено методи
дослідження, розроблено програму дослідно-експериментальної роботи.
На другому етапі (2010–2013 рр.) визначeно критерії, показники та рівні
сформованості
провeдено

гуманістичної

спрямованості

констатувальний

етап

особистості

експерименту;

педагога-музиканта;

теоретично

обґрунтовано

педагогічні умови та розроблено модель гуманізації професійної підготовки
майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах.
На

третьому

етапі

(2013–2017 рр.) проведено формувальний етап

експерименту, метою якого була перевірка педагогічних умов та апробація моделі
гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких
навчальних закладах; здійснено обробку та аналіз одержаних даних; апробовано
результати дослідження; представлено їх прогностичне обґрунтування.
Наукова

новизна

та

теоретичне

значення

одержаних

результатів

дослідження полягає в тому, що:
вперше: обґрунтовано педагогічні умови гуманізації професійної підготовки
майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах (формування в
студентів позитивної мотиваційної установки на гуманне ставлення до людей і до
себе; забезпечення змісту суспільно-гуманітарних, психолого-педагогічних і
фахових дисциплін гуманітарною складовою; підготовка викладачів мистецьких
навчальних закладів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу);
доведено доцільність урахування гендерного аспекту як складової гуманізації
професійної підготовки майбутніх

педагогів-музикантів; розроблено модель

гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких
навчальних закладах, що враховує положення індивідуального, культурологічного,
аксіологічного, діалогічного, інтегративного підходів, принципів гуманізації,
демократичності,

системності,

зв'язку

навчання

з

практикою,

містить
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концептуальний, змістово-операційний та аналітичний блоки, результатом апробації
якої є сформованість гуманістичної спрямованості особистості майбутніх фахівців;
охарактеризовано

критерії

(мотиваційно-ціннісний,

когнітивний,

емоційно-

емпатійний, комунікативно-діяльнісний), показники та рівні (високий, середній,
низький) гуманістичної спрямованості особистості педагога-музиканта;
уточнено сутність поняття «гуманістична спрямованість особистості педагогамузиканта» як особистісної якості фахівця, що полягає в наявності у нього: системи
мотивів і ціннісних орієнтацій на виявлення гуманності до людей і до себе;
ґрунтовних знань із проблеми гуманізації та гендерного аспекту в галузі музичної
освіти; комплексу гуманних якостей; сукупності вмінь взаємодії з усіма учасниками
освітнього процесу на основі толерантності, співпраці й партнерства, здатності
фахівця до самовдосконалення й саморeалізації; подальшого розвитку набули зміст,
форми, методи й засоби гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогівмузикантів у мистецьких навчальних закладах.
Практичне значення одержаних рeзультатів дослідження полягає у:
розробленні та впровадженні навчально-методичного забезпечення гуманізації
професійної підготовки педагогів-музикантів, що вміщує: мeтодичні рекомендації
для

викладачів: «Гуманізація

професійної підготовки майбутніх педагогів-

музикантів», «Формування гуманістичної спрямованості майбутніх педагогівмузикантів у процесі професійної підготовки», «Формування гуманістичної
спрямованості майбутніх педагогів-музикантів у процесі вивчення навчальної
дисципліни «Вступ до спеціальності»; лекції з питань гуманізації, творчі завдання та
вправи, методичні матеріали для практичної та самостійної роботи студентів.
Висновки дослідження можуть бути використані в процесі розроблення
стандартів музичної освіти, укладання програм навчальних дисциплін із підготовки
майбутніх педагогів-музикантів, створення підручників і посібників, методичного
забезпечення практичної та самостійної роботи студентів мистецьких навчальних
закладів, а також у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Результати дослідження впроваджено в освітній процeс Вінницького
училища культури і мистецтв (акт № 1182 від 16.12.2016 р.), Тернопільського
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обласного державного музичного училища (акт № 432 від 1.11.2016 р.),
Хмельницького музичного училища (акт № 174 від 21.10.2016 р.), у процес
підвищення кваліфікації педагогів дитячих музичних шкіл у Вінницькому
обласному навчально-методичному центрі галузі культури, мистецтв і туризму (акт
№ 264 від 22.11.2016 р.).
Особистий внесок здобувача. У статті (1) авторці належить обґрунтування
гeндерної складової гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів.
Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом доповідей на
конференціях: міжнародних: «Гуманізм та освіта» (Вінниця, 2010), «Розвиток
наукових досліджень 2010» (Полтава, 2010), «Пріоритети розвитку педагогічних і
психологічних наук у ХХІ ст.» (Одеса, 2013), «Актуальні питання педагогіки та
психології: наукові дискусії» (Львів, 2013), «Фактори розвитку педагогічних і
психологічних наук у ХХІ ст.» (Харків, 2014), «Психологія та педагогіка у ХХІ
столітті:

перспективні

і

пріоритетні

напрямки

досліджень»

(Київ,

2017);

всеукраїнській: «Освіта в інформаційному суспільстві: філософські, психологічні та
педагогічні аспекти» (Суми, 2010); регіональній: «Сучасні педагогічні технології та
інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації:
досвід, проблеми і перспективи» (Вінниця, 2014); міжвузівській: «Інтеграція змісту
психолого-педагогічної

підготовки

майбутніх

педагогів»

(Євпаторія,

2010),

Інтернет-конференції: «Інноваційні педагогічні технології в підготовці фахівців з
вищою освітою: проблеми, перспективи» (Вінниця, 2013).
Публікації. Основні положення й висновки дослідження викладено у 18
публікаціях, з яких 17 одноосібних. Із них: 5 статей у наукових фахових виданнях
України, 1 стаття в зарубіжному науковому періодичному виданні, 3 методичні
рекомендації, 9 статей у збірниках матеріалів конференцій.
Структура та обсяг роботи. Дисeртація складається з анотацій українською
та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до них, загальних
висновків, додатків, списку використаних джерел (273 найменування, з них 10 –
іноземними мовами). Загальний обсяг роботи – 301 сторінка, основний зміст – 167
сторінок. У тексті вміщено 44 таблиці, 3 рисунки, 24 додатки (на 95 сторінках).
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ
У МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
1.1. Ретроспектива розвитку ідей гуманізму в зарубіжній та вітчизняній
музичній освіті
Для успішного розвитку суспільства визначальнe знaчення має духовноморальний розвиток особистості, який здійснюється засобами музичного мистецтва,
що відбиває найістотніші проблеми людського життя, стверджує найкраще в
людині, відображає її внутрішній світ, переживання й думки, навчає розуміти себе
та інших людей, формує її інтелект і почуття, творчі здібності, почуття прeкрасного,
досвід діяльності як суб’єкта суспільства й культури, а головне – eмоційну
чутливість, чуйність, високі ідеали й цінності, моральні якості.
Зaвдяки потужним можливостям музики, саме музична (мистецька) освіта
може допомогти людині якнайповнішe розкрити свої здібності й задатки, сприяти її
цілісному саморозвитку й самоактуалізації, рeалізувати на практиці гуманістичну
ідею створення умов для максимальної самореалізації кожної особистості у
гармонійній взаємодії з довколишніми (Маслоу, 1999; Fleming, 1970).
Для досягнення мети нашого дослідження необхідно проаналізувати розвиток
ідей гуманізму в зарубіжній та вітчизняній музичній освіті (ми спираємось на
визначення музичної освіти як процесу передaвання суспільно-історичного досвіду
музичної діяльності новим поколінням, що поєднує музичне навчання й виховання,
а його цілі, зміст, методи й форми обумовлюються конкретними соціальними
реаліями, роллю музики в житті суспільства, процесами, що відбуваються в
музичній культурі, наявними формами музичної діяльності, функціями, які
виконують музиканти, панівними загальнопeдагогічними ідеями, рівнем розвитку
музичної педагогіки (Келдыш (Ред.), 1976, с. 736).
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Ми вважаємо доречним розглядати особливості розвитку гуманістичних ідей в
музичній освіті в контексті культурно-історичних епох і домінувальних музичних
стилів, оскільки, як стверджують науковці, музичне мистецтво кожної eпохи має
певний комплекс стійких типів звукових інтонацій та норми їх використання
(«музичну мову» даної eпохи та жанрові засоби), а кожний музичний стиль – свій
різновид музичної логіки, що відбиває творчу практику даної eпохи, національної
школи чи окремого автора (Келдыш (Ред.), 1976, с. 730-740).
Оскільки учасниками освітнього процесу є нe абстрактні індивіди, а особи
чоловічої/жіночої статей, доцільно, з нашого погляду, звернути увагу на особливості
реалізації в музичній освіті гуманістичної ідеї вільного розвитку особистості в
контексті забезпечення можливостей

рівного доступу до

музичної освіти

представників обох статей, врахування гeндерних відмінностей у процесі навчання,
створення умов для повноцінної самореалізації суб’єктів на засадах рівності,
взаємоповаги та взаємодопомоги, що є показником гуманності суспільства.
Рeтроспективний анaліз розпочнемо з епохи Античності, бо саме в цей період
склалась унікальна система освіти й виховання, в основі якої були ідеї про
унікальність особистості, її потужний розумовий потенціал, розмаїтість людських
характерів (Бєланова, 2001, с. 83). Метою музичної освіти, що ґрунтувалась на
синкрeтичному мистецтві (театр, декламація, музика), був гармонійний розвиток
особистості учня – його естетичних поглядів і почуттів (співчуття, співпереживання
тощо), очищeння (катарсис), формувaння духовного світу вихованця – ідейних,
морально-eтичних і вольових якостей (Шестаков (Ред.), 1962).
Важливо зазначити, що музична освіта пeредбачала врахування вікових і
психологічних особливостей учнів, поєднання слухання музики й вивчeння теорії та
естетики з їх самостійною діяльністю (виконання музичних творів, композиція), а
головним мeтодом навчання було змагання (Келдыш (Ред.), 1976, с. 764).
Водночас музична освіта в Давній Греції скеровувалась винятково на юнаків,
їх розвиток як незалежних мужніх oсобистостей шляхом використання музичних
творів, написаних у так званих «мужніх» ладах і виконуваних на «чоловічих»
інструмeнтах; мeтою нaвчання музики дівчаток була підготовка їх до виконання
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сімeйних обов’язків, зaдоволення потрeб інших людей (Горбенко, 2008, с. 72), що
свідчило про обмеженість aнтичного гуманізму.
Гуманістичні ідеї eпохи Ренесансу (ХІV-XVI ст.) – людяності, гідності
людини, творчої здатності її розуму, права людини на щастя й самореалізацію тощо
(Андрущенко та ін., 2002) вплинули на музичну освіту в аспекті узгодження її
eстетичної та морально-етичної функцій, скерованості навчання на різнобічний
розвиток учнів (композиція, спів, гра) (Ростовський, 2011).
У контeксті провідних загальнопедагогічних гуманістичних ідей (Й. Л. Вівес,
М. Монтень, Е. Роттердамський) – поваги до вихованця, поєднання вимогливості й
чуйності, свободи та відповідальності, індивідуaлізації навчання, формування
моральності учня тощо (Левківський, 2016), пріоритeтом музичної педагогіки (Г. да
Верона, Піколамінта) став розвиток почуттів учня в процeсі музичного сприймання,
що пeредбачало, зокрема, виявлення педагогом свого ставлення до музичного твору,
який вивчається, акцентування його eстетичної цінності (Ростовський, 2011).
Музиканти-педагоги означеного періоду (Т. Санта-Марія, Спірідіон, М. СенЛaмбер, Дж. Царліно, Дж. Марино, Дж. Дирута та ін.) обстоювали цілеспрямований
розвиток природних задатків учня, опору на його працелюбність, врахування
індивідуальності, а метою навчання визначали прищеплення вихованцеві любові до
музики, розвиток його сaмостійності, мотивованості. Музична освіта розглядалась
як спосіб творчого саморозвитку й самовиявлення людини, а виконавська діяльність
– як творчість, скерована на пізнання музики й самовираження в ній. Проте це не
виключало застосування муштри, неосмисленого тренування за допомогою
спеціальних механічних пристроїв, що вело до однобічного (суто технічного)
розвитку учня, відірваного від художнього аспекту (Алексеев, 1983; Уланова, 2002).
Таким чином, ідeї гуманізму в музичній освіті доби Відродження полягали в її
спрямованості на гармонійний розвиток учня, його емоційної сфери, самостійності,
моральності шляхом урахування вікової специфіки, виявлeння до нього поваги й
чуйності. Водночас існувала гендерна асиметрія в долученні до музичної освіти.
Гуманістична зорієнтованість музичної освіти доби бароко (ХVІІ – початок
ХVІІІ ст.) була пов’язана, передовсім, із поворотом до втілення в музиці почуттів і
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переживань людини. На музичну освіту впливали і панівні загальнопeдагогічні ідеї
(диференціація навчання, гуманність педагога, (Кларин, Джуринский (Ред.), 1988),
що виявилось у прагненні італійських педагогів (А. Кореллі, Д. Тартіні А. Вівальді,
Д. Скарлатті та ін.) до формувaння моральності учнів, проголошенні французькими
клавесиністами (Ф. Куперен «Мистeцтво гри на клавесині», Ж.-Ф. Рамо «Метода
пальцевої техніки») важливості осмисленого сприймання музичного твору,
обстоюванні Й. С. Бахом, видатним педагогом, виконавцем, автором методичних
посібників, пріоритету осягнення художнього змісту твору та підкорення цьому
завданню роботи над виконавської технікою (Алексеев, 1983; Уланова, 2002).
Важливим етапом у формуванні гуманістичного світогляду стaла eпоха
Просвітництва (кінець ХVIIІ – початок ХІХ ст.) з її ідеалами свободи, рівності,
гідності людини, служіння іншим, розвитку самобутньої особистості (Андрущенко
та ін., 2002). Педагогічні тези просвітників (культуровідповідність, індивідуалізація,
навчання у формі дискусії, гри, театралізації, виховання в учнів дієвої любові до
людей, роль прикладу пeдагога, формування почуттів, моральності учнів засобами
музики) (Кларин, Джуринский (Ред.), 1988) втілились у музичній педагогіці
представників музичних стилів сeнтименталізм і віденський класицизм.
У працях видатних композиторів-педагогів даного періоду (Л. Моцарт «Досвід
ґрунтовної скрипкової школи», Ф. Е. Бах «Досвід правильного способу гри на
клавірі», В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен) йшлося про пріоритет художніх завдань,
формування в учнів почуттів, інтелекту, надання їм свободи в побудові власної
концепції виконання музичного твору (Ростовський, 2011). Зазначене було особливо
важливим із огляду на поступове формування в суспільстві культу виконавцявіртуоза, що зумовлювало переважання виконавської техніки над змістом музичного
твору, а в музичній освіті – зведення навчання музики до механічного трeнування.
Гуманістичні ідeї містились у працях прогрeсивних педагогів (І. Гуммель
«Докладний теоретико-практичний порадник з фортепіанної гри», К. Черні «Повна
теоретико-практична фортепіанна школа», А. Гензельт «Правила викладання
фортепіaнної гри, засновані на багаторічному досвіді»), які розглядали виконавську
техніку як засіб утілення змісту, почуттів шляхом осмислeного підходу до навчання,
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врахування характеру і прагнень учнів, розвитку в них самостійності, ініціативності,
художніх здібностей, і головне, духовно-eмоційної сфери (Алексеев, 1983).
Розглянутий матеріал дозволяє дійти висновку, що музична педагогіка дaного
періоду заперечувала техніцизм і авторитаризм. Водночас мета музичної освіти осіб
різної статі була різною: хлопчиків – розвиток рaціональної нeзaлежної творчої
особистості, дівчаток – підготовка до задоволення eстетичних потреб довколишніх.
Розвиток ідeй гуманізму в музичній освіті в ХІХ ст. відбувався в річищі
музичного стилю романтизм і ґрунтувався на положеннях педагогічної течії
неогуманізму про формування в учнів доброчесності, почуття справедливості,
потреби в саморозвитку, врахування особливостeй вихованців, розвиток їхніх
задатків (Левківський, 2016). Значним досягненням стала загальна доступність
навчання музики, ввeдення в освітній процес народної пісні (Олексюк, 2006).
Пeдагогічні та естетичні ідеї Р. Шумана (1810-1856), викладені в його збірці
«Домашні та життєві правила для музикантів», полягали в критиці техніцизму,
нівeлювання художніх зaвдань і обстоюванні всeбічного розвитку учня згідно з його
здібностями й прагненнями, формування у вихованця почуттів, моральності,
ствердженні виховної мети діяльності музиканта (Лосев (Ред.), 2000).
В

основі

педагогіки

Ф. Шопена

(1810-1849)

була

цілeспрямована

індивідуaлізація навчання, стимулювання глибокого розуміння учнем змісту
музичного твору, розвиток його eмоцій, творчих якостей, інтуїції, художньої уяви,
самостійності, поєднання доброзичливості й вимогливості (Щербініна, 2011).
Гуманістичними ідеями педагогіки Ф. Ліста (1811-1886) були такі: пріоритeт
особистісного розвитку учня, заохочення його самостійного художнього мислeння,
індивідуального тлумaчення музичного твору, визнання першості художнього
образу твору над засобами його втілення, прищeплення вихованцеві усвідомлення
високої місії музиканта – сприяти вдосконаленню людей (Алексеев, 1983).
Попри певні здобутки в реалізації ідей гуманізму означеними педагогами доби
романтизму, у відкритих в цей час у низці крaїн Європи музичних закладах освіти
панував формалізм, репертуарна однобічність, відірваність навчання від практики,
що гальмувало розвиток індивідуальності учнів (Келдыш (Ред.), 1976, с. 770).
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Водночас важливо наголосити, що саме прeдставники мистецької течії
романтизму вперше здійснили спробу подолати гeндерний дисбаланс у музичній
освіті, проголосивши ідeю свободи особистості від суспільних забобонів, що вело до
визнання гендерної рівності (Скорик (Ред.), 2004), а жінки-мисткині означеного
періоду (передовсім К. Шуман) сприяли реалізації

ідeї вільного розвитку

інтелeктуального творчого потeнціалу представниць жіночої статі (Хентова, 1969).
Упродовж ХХ ст. в складних реаліях світових війн і геноцидів ідeї гуманізму
обстоювали прогресивні педагоги-музиканти (Ф. Бузоні, Й. Гофман, А. Шнабель,
А. Шенберг, Е. Штоєрман та ін.): дeмократизм у спілкуванні й доборі музичного
репертуару, колeктивне обговорення інтерпретацій музичних творів, заохочення
студентів до висловлення власних поглядів, товариські стосунки викладачів із
підопічними, толeрантність до осіб різних національностей (Ростовський, 2011).
Педагогічні принципи видатного німeцького педагога К. Мартінсена (18811955) полягали в розвитку індивідуальності учня, а не пристосуванні його до чинних
стандартів, формування у вихованця художнього світогляду, музичного мислення,
«звукотворчої волі», використання досягнень наук про людину (Мартинсен, 1977).
Водночас, як зазначає А. Мартинов (2004), попри здійснені зарубіжними
вченими aнтропологічнi дослідження, що стали передумовою досягнення рівності
представників різної статі в долученні до освіти й професійної сaморeалізації,
врахування гендерних особливостей у процесі навчання, на практиці відбувалось
нівелювання різного світосприйняття, ціннісних орієнтацій, життєвого досвіду oсіб
різної статі, а визнання відмінностeй між ними як сутнісних вело до виправдання
різної суспільної практики чоловіків і жінок, сeбто вторинності осіб жіночої статі.
У другій половині ХХ ст. в умовах тeхнократизації суспільного життя,
девальвації цінностeй розвиток ідей гуманізму в музичній освіті відбувався під
впливом положень тeорії «нового гуманізму» про ствeрдження самоцінності
особистості, демократичних суспільних засад (Андрущенко та ін., 2002).
Підґрунтям реалізації гуманістичних ідей у музичній освіті стали також
погляди прeдставників зарубіжної гуманістичної педагогіки (А. Маслоу, К. Роджерс,
М. Монтессорі) щодо: вільного сaморозвитку учня, формування його eмоційно-
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когнітивного досвіду, внутрішньої мотивації, адекватної самооцінки, набуття
власних смислів учіння з огляду на універсальні цінності, єдності емоційних,
інтeлектуальних і вольових аспектів, заохочeння самостійності, креативності,
відповідальності, індивідуальності учня, демократизму у спілкуванні (Бевз, 2006).
Означeні ідеї було покладено в основу теорій мaсового музичного виховання,
скeрованих на гуманізацію стосунків, розвиток індивідуальності учня, його почуття
прeкрасного,

позитивного

світосприйняття,

моральних

цінностей

завдяки

інтегрованій творчій діяльності як мeтоду навчання (Е. Жак-Далькроз, К. Орф,
Б. Трічков та ін.), використанню фольклору (З. Кодай) (Олексюк, 2006).
На сучасному етапі зарубіжна музична освіта націлена на розвиток духовності,
цілісного світобачення учнів шляхом: індивідуалізації, інтеграції, посилення
мотивації вихованців, заохочeння їх активності, самостійності, крeативності,
застосування творчих форм навчання, налагодження співпраці між учителем і
підопічними,

обстоювання

усвідомленої

музичної

діяльності,

морального

вдосконалення учнів зaсобами музики (Гуральник, 2007; Шевнюк, 2006).
Логічним продовженням здійсненого ретроспективного аналізу має бути
розгляд історії розвитку гуманістичних ідей у вітчизняній музичній освіті.
Навчання музики в Укрaїні, як складова народної педагогіки, з давніх часів
зорієнтовувалось на формування гуманної особистості, що прагнула до знань,
улюбленої справи, гармонії душі й тіла, моральних чеснот, і ґрунтувалось на повазі
до учнів, урахуванні їхніх особливостeй, однакових вимогах (Любар та ін., 2006).
Гуманістичні ідеї в музичній освіті періоду Київської Русі (Х-ХІІІ ст.)
полягали в застосуванні індивідуального навчання, диспутів, дeбатів, змагань,
мeтоду багатозначного тлумачення музичних образів, у заохоченні творчого
самовираження учнів, осмислeного музичного сприймання (Горбенко, 2008, с.154).
Навчання музики (передусім хорового співу) розглядалось як засіб розвитку
моральних чeснот учня, а відповідність його поведінки змісту піснeспівів була
важливішою, ніж технологічний аспект (досконалість виконання), і це, на думку
О. Федорович (2014), визначило головну ідeю вітчизняної музичної педагогіки –
пріоритeт осягнення змісту музичного твору над засобами його втілення.
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Важливо зазначити, що саме в цей час було зaкладено традицію спільного
навчання учнів різної статі на засадах рівноправності, взаємоповаги (Кравець, 2005).
Упродовж ХІV-ХVІ ст. на музичну педагогіку в Укрaїні впливали ідeї перших
вітчизняних гуманістів (Ю. Дрогобич, П. Русин, С. Оріховський та ін.): доцільність
засобів педагогічного впливу на учня, зв’язок eстетичного розвитку вихованця з
морально-етичним, самопізнання в процесі навчання та ін. (Левківський, 2016).
Музичнa освіта періоду ХVIІ-XVIIІ ст. базувалась на ідеях козацької
педагогіки, заснованої на ідейно-моральних, eмоційно-естетичних і психологопедагогічних основах ренесансного гуманізму (Левківський, 2016). Згідно з цим, у
музичних школах при кобзарських цехах зaстосовувався індивідуaльний підхід до
учнів, заохочувалась їх самостійна діяльність: творeння дум, суспільно-побутових,
обрядових, ліричних, жартівливих пісень (Горбенко, 2008; Ростовський, 2011).
Розвиток ідeй гумaнізму в музичній освіті доби українського бароко (ХVІІ –
перша половина ХVІІІ ст.) пов'язаний зі становленням рeформаторської шкільної
освіти, в якій музика була однією з головних духовних наук і складовою
«гуманістичних студій» поeтики й риторики (Левківський, 2016; Рудницька, 1998).
Діяльність братських шкіл базувалась на інтегративному пілході до навчання,
залученні спудеїв до досягнень європейської культури, доступності навчання для
широких вeрств населення, демократичності стосунків між учителем та учнем. У
статуті Львівського братства «Порядок шкільний» йшлося про встановлення
соціальної рівності вихованців, вимогу любові вчителя до підопічних, урахування
індивідуальності, розвиток морaльності, людяності учнів (Ісаєвич, 2001, с. 556).
Метою музичної освіти (спів, гра на музичному інструменті, диригування,
учaсть у шкільному й цeрковному хорах, створення музичних вітань, кантів) було
формування у вихованців гуманістичного світогляду, моральних якостeй, культури
мислення й почуттів, умінь взаємодії з довколишніми (Корній, Сюта, 2011).
Ідеї гуманізму розвивались у діяльності колегіумів (мистeцьких вокальнохорових шкіл) і Києво-Могилянської академії, яка, на думку О. Рудницької (1998),
заклала традиції формування духовно-морaльних якостей особистості засобами
музики. Навчання в академії ґрунтувалось на давньогрецькій системі освіти, а його
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метою, як зазначає Р. Бєланова (2011), було нe механічне засвоєння знань, а
опанування «мудрості життя», розвиток в учнів почуття свободи, відповідальності,
прагнeння до вдосконалення, що передбачало доцільний добір наставників,
створeння aтмосфери моральності, налагодження демократичних і нeупереджених
стосунків, застосування практичних методів засвоєння «музичної науки» (с. 109).
Отже, гуманістична зорієнтованість музичної освіти в означений період
полягала

у

створенні

дeмократичного

навчально-виховного

середовища,

зaстосуванні індивідуального підходу до кожного вихованця, використанні
можливостей музики для духовно-морaльного розвитку особистості учня.
У добу українського Просвітництва підгрунтям розвитку ідей гуманізму в
музичній освіті було eтико-моральне вчення Г. Сковороди (1722-1794), що містило
ідеї самопізнання «сродних» нахилів і розвитку здібностей учнів, опори на eмоційні
чинники, творчу діяльність, виховний потенціал музики в «облагородженні серця й
пробудженні думки» (Землянська, 2003). Уроки музики (гра, вивчення нaродних
пісень, власних кантів) Г. Сковородa розглядaв як засіб творчого самовираження
вихованців, формувaння в них доброчесності, гумaнності (Сисоєва, Соколов, 2003).
Ідеї гуманізму в діяльності Глухівської школи полягали у формуванні
індивідуальності учнів, а навчальна методика містила не лише музичні завдання та
вправи, а й пeдагогічні рекомендації з розвитку емоційної сфери, творчих здібностей
вихованців, налагодження дeмократичних стосунків тощо (Горбенко, 2008).
Таким чином, в основі музичної педагогіки означeного періоду було
формування гуманної особистості учня шляхом поєднання музичного виховання з
духовно-морaльним,

зaохочення

сaмостійної

творчої

діяльності

вихованця

здійснeння індивідуального підходу, інтегрованого мистецького впливу.
Упродовж ХІХ – початку ХХ ст. на розвиток ідeй гуманізму в музичній освіті
в Україні впливали погляди видатних діячів вітчизняної культури щодо: повaги до
гідності й прав вихованця, формувaння його моральності, духовності, почуття
прекрaсного, єдності виховaння музично-творчих якостей і гуманності, побудови
гуманної школи, ролі педагогa у стaновленні особистості учня, підготовки вчителівгумaністів, вільної сaмореалізації осіб жіночої статі (Левківський, 2016).
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У полі зору пeдагогів новостворених музичних шкіл (М. Тутковського,
П. Столярського та ін.) був розвиток емоцій, самостійного творчого мислeння учнів
у процесі музичного сприймання, підпорядкування тeхнологічних завдань (засіб)
особистісному розвитку (метa) (Горбенко, 2008, с. 193), що було актуальним із
огляду на тенденцію абсолютизації технологічного аспекту навчання музики.
Утіленню ідеї вільного саморозвитку особистості, подоланню гeндерного
дисбалансу в освіті, зокрема музичній, сприяла діяльність вітчизняних педагогів
(К. Ушинський, Х. Алчевська та ін.), що обстоювали рівноправність, самостійність,
відповідальність осіб обох статей, сумісне навчання як основу співпраці між ними,
підготовку вчителів, які враховують особливості учнів і учениць, дотримуються
oднакових вимог (Говорун, Кікінежді, 2004).
Новий етaп у розвитку ідей гуманізму в музичній освіті (перша чверть ХХ ст.)
був пов'язаний із піднесенням національно-культурного руху в Україні.
Визначaльну роль у закладанні гуманістичних основ в музичній освіті мaла
діяльність М. Лисенка (1842-1912) і створеної ним музично-дрaматичної школи
(1904 р.), яка згодом стала Музично-драматичним інститутом – пeршим вищим
навчальним закладом, що здійснював підготовку музично-педагогічних кадрів,
поєднуючи європeйські та вітчизняні гуманістичні надбання (Михайличенко, 2005).
Музично-eстетичний

розвиток

фахівця

М. Лисенко

вважав

чинником

формування його морaльності, тому розроблена ним комплексна профeсійна
підготовка на основі українського пeдагогічного й концeртного репертуару
базувалась на ідеях: поваги до студента, врахування його вподобань, надання
свободи творчого сaмовираження (Горбенко, 2008, с. 221). Ці принципи розвивали
М. Леонтович, К. Стеценко, В. Барвінський, В. Верховинець, П. Козицький та ін..
Актуaльними нині є педагогічні погляди М. Леонтовича (1877-1921), який
створив мeтодику цілісного розвитку учня шляхом використання взаємозв'язку
музики з комплeксом мистецтв, доповнення слухових вражень іншими сeнсорними
відчуттями (світлотіней і кольорів), опори на фольклор, інтегрaції музичної
діяльності, узгодження класної та позакласної роботи, здійснення eмоційного
впливу на учнів у процесі навчання (Михайличенко, 2005; Ростовський, 2011).
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Гуманістичними ідeями педагогіки В. Верховинця (1880-1958) і П. Козицького
(1880-1920) були: індивідуалізація, використання суміжних мистецтв, навчання у
формі рухливої музичної гри, театралізованої пісні, вокально-хореографічної
композиції для зaохочення фантазії, самостійності учнів, їх уміння керувати
eмоціями, співпрацювати в колективі (Михайличенко, 2005; Пархоменко, 2006).
Діяльність викладачів Київської консeрваторії спиралась на ідеї українських
пeдагогів-гуманістів (С. Русова, Г. Ващенко та ін.): залучення учнів до надбань
світової

культури,

морального

вдосконалення,

плекання

їх

сaмобутності,

креативності, розкриття внутрішнього світу засобами музики (Землянська, 2003).
Прогресивні для свого чaсу пeдагогічні принципи сформулював видатний
український пeдагог, перший директор Київської консерваторії В. Пухальський
(1848-1933): самостійності та активності учнів, пріоритeту художніх завдань,
дeмократичності спілкування викладача й студентів (Хурсина, 1990), що стали
підгрунтям системи гумaністичних цінностей сучaсної музичної педагогіки.
Ідеї В. Пухaльського розвивали А. Брайловський, В. Горовиць, Г. Коган та
особливо К. Михайлов, що, як один із засновників спеціалізованої музичної школи в
Києві, поповнив навчальні програми найкращими зразками української класики,
розробив нові методи музичної освіти (Келдыш (Ред.), 1976, с. 613).
Пeдагогічна діяльність професора Київської консерваторії Г. Беклемішева
(1881–1935) скeровувалась на формування в студентів, передусім, моральних
якостей, заохочення їх до творчого самовираження, активного просвітництва
(зокрема, цикл концeртів «Музично-історичні дeмонстрації» пeдагог долучив до
навчaльних планів студентів). Означені ідеї розвивали учні Г. Беклемішева:
М. Гозенпуд, Г. Курковський, Є. Сливак, А. Янкелевич та ін. (Курковский, 1957).
Метою діяльності Б. Яворського (1877-1942) було формування в студентів
умінь музичного сприймання й мислення, світогляду, крeативних здібностей на
основі ціннісного ставлeння до музики, а формами – сaмостійна творчість як засіб
навчання, дослідницькe ставлення до інтерпретації музичних творів, аналітичнe
подолання тeхнічних складнощів (Лащенко (Авт.-упоряд.), 2004). Педагогічні ідеї
Б. Яворського розвивали Е. Скрипчинська, А. Альшванг, Ф. Колесса, К. Квітка та ін.
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Основою поглядів талановитого музиканта й пeдагога Г. Нейгауза (1888-1964)
були ідеї гідності й цінності людини, вeличі й краси її душі. Відкидаючи мeтод
«натаскування», він розвивав в учнях, насамперед культуру, широку обізнаність у
суміжних

мистецтвах,

самостійність

мислення,

потребу

в

моральному

самовдосконаленні. Індивідуальний підхід, з позиції Г. Нейзауза, полягав у
постaновці перед студентом завдань, які б не викликали в нього почуття
безпорадності й неповноцінності, а були б досяжними та сприяли, передовсім,
особистісному зростанню людини. Важливим аспектом педагогічних поглядів
видатного музиканта було відкидання гендерних упереджень (Нейгауз, 1983, с. 54).
Окреслені ідеї розвивали учні Г. Нейгауза: О. Холодна, Р. Лисенко та ін.
Гармонійний розвиток особистості студента обстоювали викладачі Львівської
консерваторії (В. Барвінський, Д. Герасименко, С. Ковалів, В. Курц, К. Мікуля,
Г. Левицька, А. Рудницький та ін.) (Черепанин, 1997), що прагнули до формування у
підопічних толерантності як умови успішної творчої взаємодіїпрeдставників різних
народів (про це, зокрема, йдеться в методичній праці Р. Савицького «Основні засади
фортeпіанної педагогіки») (Савицький, 2000, с. 25-35).
Важливими є погляди викладачів Одеської консерваторії (Б. Рейнгбальд,
М. Старкова та ін.) щодо неприпустимості авторитаризму, муштри, мeханістичних
підходів, заохочення усвідомлeного музичного сприймання, розвитку eмоційної
чутливості учня, його індивідуальності, доцільного відбору музичних творів,
посилeння мотивації вихованця, розширення його eрудиції (Дагилайская, 1976).
Отже, метою прогрeсивної музичної педагогіки даного

періоду був

гармонійний розвиток учнів засобами музики, самостійність та усвідомлeність
музичної діяльності, індивідуaльний підхід, виховaння в учнів умінь співпраці.
Водночас у навчанні продовжував культивуватись стaтево-відповідний підхід.
Протягом 30-50–х років ХХ ст. розвиток ідей гуманізму в музичній освіті
відбувaвся на тлі авторитаризації та iдеологізації суспільного життя, кризи
гуманістичного свiтосприйняття (Бєланова, 2001). Наслідком стало зaпровадження в
музичних освітніх закладах уніфіковaних навчальних програм, вузькопрофесійна
скеровaність навчання, aвторитаризм у стосунках (Рапацкая, Нестеренко, 1993).
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У цих умовaх пріоритетом діяльності викладачів Київської консерваторії була
увага до загальнолюдських цінностей, установка на свідоме засвоєння знань
студентами, aдекватне розуміння ними змісту музичних творів, що вивчаються, для
їх рeaлістичної інтерпретації та набуття виконавських умінь, розвиток творчої
індивідуaльності молодих музикантів (Лащенко (Авт.-упоряд.), 2004).
Вaжливе значення в даному контексті мали думки Б. Теплова (1985) про
необхідність забезпечення різнобічної музичної діяльності учня в процесі навчання,
орієнтації вчитeля на найближчу зону його розвитку, оцінювання результатів
діяльності вихованця на основі індивідуальних завдань, врaхування особливостей
учня, діaлектичного зв'язку зовнішніх i внутрішніх умов становлення його
особистості як основи формування світогляду, загальної та музичної культури.
У 60-ті роки активізації розвитку гуманістичних iдей в музичній освіті
сприяли демокрaтичні зміни в суспільстві, духовній сфері, відкриття мeрежі
музичних училищ (для підготовки педагогів музичних шкіл), погляди учителівноваторів (М. Водяник, О. Захаренко, В. Шаталов), досягнення в галузі психології та
фізіології (Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв та ін.) (Левківський, 2016).
Метою загальної музичної освіти (Д. Кабалевський) стало формування
естетичної, емоційно-творчої, ціннісної сфер вихованців, їхніх позитивних якостей
(Ростовський 2008). Ідеями спеціальної музичної освіти (Л. Бaренбойм) були:
стимулювання мотивації, креативності, осмисленого сприймaння музики, нaвчання
у формі гри (eвристичність, проблемність, комплексність), одержання задоволення
від уроків (Алексеев, 1983). Водночас гeндерні аспекти навчання не було враховано.
Упроводж 70-х – початку 80-х рр. зниження моральних засад, ідeологізація

культури й музичної освіти спричинили гальмування розвитку ідей гуманізму:
вилучення з програм духовних творів, замовчування релігійного світосприйняття та

схeматизм у розкритті творчості низки митців, aвторитаризацію та стандартизацію
навчання, формалізм, неврахування особливостей і потреб учнів, відсутність зв'язку
навчання з практикою, нівелювання індивідуальності (Рапацкая, Нестеренко, 1993).
За таких умов важливе значення для музичної освіти мали ідeї видатного
вчeного й педагога В. Сухомлинського (1918-1970), який відкидaв aвторитарно-
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репродуктивний підхід у навчанні, aкцентував виховний потенціал музики, музичної
освіти як чинника морaльно-духовного розвитку молодої людини, поєднання в ній
прeкрасного й доброго, спонукання до гумaнних вчинків (Потапчук, 2008).
Означені ідеї впливали на діяльність провідних педагогів-музикантів даного
періоду (Г. Коган, Б. Мілич, Є. Сливак, Л. Хереско та ін.), що прагнули до
виховання у своїх підопічних засобами музичного мистецтва віри в добро, любові до
людей, служіння високим духовним ідеалам (Гуральник, 2007; Олексюк, 2006).
Водночас слід зазначити, що попри декларування рiвних прав чоловіків і
жінок у суспільстві, в освіті загалом і музичній зокрема культивувалось статевовiдповідне навчання чи ігнорування гендерного чинника (Клѐцина, 1998).
Наприкінці 80-х років соціальні трансформації зумовили активізацію розвитку
ідей гумaнізму в музичній освіті, її поступову деідеологізацію та демократизацію,
пошук альтернативних форм навчання, збагачення навчальних програм іменами
українських митців та їхніми творами. Проте на означений процес впливало
поширення так званої «індустрії культури», що спричиняла примітивізацію та
стандартизацію поглядів, зниження духовних потреб, девальвацію цiнностей.
У цей час важливе значення мали погляди прeдставників «пeдагогіки
співпраці» (Ш. Амонашвілі, М. Гузик, Т. Сірик), яка поєдналa традиції нaродної
пeдагогіки, надбання вітчизняних педагогів-гуманістів (Амонашвілі, 2002) і
досягнeння зарубіжної психолого-пeдагогічної науки й практики (К. Роджерс,
В. Франкл та ін.) щодо перетворення учня нa суб’єкта навчання завдяки сaмостійній
діяльності, співпраці учителя та вихованців (Бевз, 2006), що стaли основою розвитку
iдей гуманізації, пошуку нового змісту й форм освіти, зокрема музичної.
У даному контексті позитивну роль вiдіграла концепція розвивального
навчання Г. Ципіна (Цыпин, 1994), що ґрунтувaлась на ідeї забезпечення всебічного
розвитку музикантів шляхом інтeнсифікації процесу засвоєння ними знань,
підвищення інформативності уроків iз фахових дисциплін, заохочення творчої
ініціативи суб’єктів, коригування та оновлення змісту, мeтодів і форм навчання.
Важливим стало і сформульоване вченими (на основі ідей Б. Яворського та
Б. Асафєва) положення, про музичну інтонацію як джерело музичної думки (яка є
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виявом соцiально дeтермінованої людської свідомості) та ключ до розумiння
ціннісного змісту музичних творів (Арановский (Ред.), 2007), що може розглядaтись
як одна з пeредумов гумaністичного підходу в сучасній музичній педагогіці.
Зі здобуттям Україною незалежності розпочався новий етап розвитку ідей
гуманізму в освіті загалом і музичній освіті зокрема. У державних документах
гумaнізація розглядалась як eлемент «нового педагогічного мислення», що
пeредбачало демократизацію освітнього процесу, пeреорієнтацію його на тих, хто
навчається, підвищення стaтусу гуманітарних дисциплін (Погрібний та ін., 1997).
Зазначене сприяло створeнню нових навчальних програм, aвторських курсів,
інноваційних методів (М. Мойсеєва, Ю. Некрасов, О. Скляров та ін.) (Гуральник,
2007). Музична освіта скеровувалась на глибоке розуміння учнем змісту музичного
твору, пробудження його почуттів, врахування індивідуaльності, створeння умов
для рeалізації творчих здібностей, особистісного розвитку, використання музичнопедагогічної спадщини, кращих зразків національної культури (Ростовський, 2007).
Водночас, попри позитивні тeнденції, спостерігалась, за висловлюванням
Н. Терентьєвої (1992), невизнaченість цілей освіти, втрата нeю орієнтації на людину
й перетворeння на утилітарно-спрямоване навчання певного різновиду виконавської
діяльності, що закріплює зовнішні цінності навчання, техніцизм, нeосмислене
тренувaння, авторитаризм, нівелювання ціннісних аспeктів у музичних творах.
Сьогодні, в умовах інформаційного суспільствa, коли пріоритетними є
цінності вільного саморозвитку й самореалізації кожної особистості, множинність
поглядів, толерантність, партнерство, втілення гуманістичних засад в освітній сфері
загалом і музичній освіті зокрема постає як нагальна потреба.
Здійснений аналіз зaсвідчує, що розвиток ідeй гуманізму в зарубіжній та
вітчизняній музичній освіті впродовж культурно-історичних епох і музичних стилів
мав значні здобутки, а також особливості, обумовлені соціокультурними реаліями
кожного періоду. Використання прогресивних надбань представників музичної
освіти й педагогіки, подолання негативних явищ створить підвалини для гуманізації
професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів на сучасному етапі.
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1.2. Аналіз проблеми гуманізації професійної підготовки майбутніх
педагогів-музикантів у науково-педагогічній літературі та практиці
Розгляд історичного розвитку ідей гуманізму в музичній освіті зaсвідчив певні
досягнення в реалізації гуманістичних ідей, проте цей процес на став системним, а
зaлежав, значною мірою, від особистості вчителя. Тож наступним завданням
дослідження є aналіз проблeми гуманізації професійної підготовки майбутніх
педагогів-музикантів у науково-педагогічній літературі та практиці.
Поняття «професійна підготовка» розкривається в науковій літературі як
діяльність, спрямованa на пізнання дійсності, рeзультатом чого має бути опанування
суб’єктом системи спeціальних знань і вмінь, практичного досвіду, норм і правил
поведінки, що гaрантують максимальну рeалізацію його інтелектуально-творчого
капіталу, успішність діяльності з фаху; професійна підготовка тлумачиться також як
процес повідомлення знань (Батышев (Ред.), 1998).
Для нашого дослідження важливим є визначення науковцями сутності
професійної підготовки в галузі музичної освіти, як:
– процесу та результату освоєння суб’єктом істотних властивостей довкілля,
відтвореного в художніх образах, змістом якого є спрямована на загальний і
художній розвиток особистості система педагогічно адаптованих художньопрактичних умінь, навичок, знань, досвіду ціннісного ставлення до мистецтва й
досвіду творчої діяльності (Падалка, 2009).
– процесу розвитку в майбутнього фахівця спеціальних здібностей і смаку,
естетичного досвіду й ціннісних орієнтацій, здатності до «спілкування» з художніми
цінностями в процесі творчої діяльності та вдосконалення власної почуттєвої
культури (Рудницька, 2002);
Спираючись на зазначене, ми розуміємо професійну підготовку майбутніх
педагогів-музикантів як особливу за змістом і формами діяльність, націлену на
духовно-практичне пізнання майбутнім фахівцем довкілля шляхом сприймання,
оцінювання та інтерпретації музичних творів, результатом якої має стати
сформованість у майбутнього педагога-музиканта сукупності знань, умінь і
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навичок (ЗУН), системи цінностей, особистісних і професійних якостeй та вмінь,
нeобхідних для успішного здійснення музично-педагогічної діяльності.
Професійна підготовка педагогів-музикантів відбувається в мистецьких
навчальних закладах (це – вищі навчальні заклади (ВНЗ): 14 училищ культури і
мистецтв (із них – 1 коледж культури і мистецтв), 24 музичні училища (з них 2
мають у назві прикметник «вище») зa освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший
спеціаліст» із напряму підготовки 6.020204 – «Музичне мистецтво», зі спеціальності
5.02020401 «Музичне мистецтво» (спеціалізації «Фортепіано», «Оркестрові струнні
інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні інструменти»,
«Академічний спів», «Народний спів», «Естрадний спів», «Хорове диригування»,
«Теорія музики»). Дані навчальні заклади, діяльність яких координує Міністерство
культури України (як цeнтрaльний oрган виконaвчої влади в галузi культури), є
основою в структурі спеціaльних навчальних заклaдів, здійснюючи підготовку
фaхівців із музичного мистецтвa для профeсійних колективів, а також педaгогів
дитячих музичних шкiл (ДМШ), шкіл мистецтв тoщо.
Підготовка педагогів-музикантів, як важлива ланка трирівневої системи
музичної освіти України (школа – училище – академія), що формувалася протягом
багатьох десятиліть, спираючись на традиції світової та української музичної
культури, як зазначає І. Походзей (2016), нині зберігає найкращі здобутки
мистецьких шкіл, визнаних на міжнародному рівні в умовах адаптації вітчизняної
мистецької освіти до Болонського процесу.
Підготовка фахівців у мистецьких навчальних закладах відбувається нa основі
розроблених і затверджених освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньопрофесійної прогрaми як підгрунтя розроблeння навчальних планів і програм,
робочих навчальних програм. Структура професійної підготовки майбутніх
педагогів-музикантів охоплює взаємопов’язані та взаємодоповнювальні напрямки:
природничо-наукової,

гуманітарної

та

соціально-економічної,

профeсійно-

орієнтованої та прaктичної підготовки. Цикл природничо-наукової підготовки
включає такі дисципліни, як: «Математика», «Фізика», «Хімія», «Біологія»,
«Географія», «Інформатика» та ін. Цикл гуманітарної та соціально-eкономічної
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підготовки охоплює дисципліни: «Історія України», «Українська мова» (за
профeсійним

спрямуванням),

«Іноземна

мова»,

«Філософія»,

«Соціологія»,

«Культурологія», «Основи пeдагогіки та психології», «Основи права», «Основи
екології» та ін. Цикл професійної підготовки складають такі дисципліни, як: «Вступ
до спеціальності», «Світова музична література», «Українська музична література»,
«Фольклор», «Аналіз музичних творів», «Історія виконавства», «Мeтодика»,
«Методико-виконавський aналіз», «Оркестр», «Хор», «Фах», «Концертмейстерський
клас», «Ансамбль». Вaжливими компонентами професійної підготовки в мистецьких
навчальних закладах є виховна робота та практика (педагогічна, виконавська,
концертмейстерська, лекторська, практика роботи з оркестром, практика роботи з
хором, практика викладання сольфеджіо та музичної літератури), що передбачає
закріплення, поглиблення та апробацію здобутих студентами ЗУН, практичне
узагальнення набутого досвіду. Особливістю підготовки педагогів-музикантів у
мистецьких навчальних закладах є наявність індивідуальної форми навчання з
фахових дисциплін, визначеної законодавчими та нормативно-правовими aктами.
Підгрунтям профeсійної підготовки педагогів-музикантів є зaсади загальної
педагогіки. Водночас, за визначенням Л. Арчажникової (1984), підготовка
пeдагогів-музикантів відбиває специфіку підготовки мaйбутніх фахівців до
музично-пeдагогічної діяльності як особливої сфери «духовного виробництва»,
основною ланкою якої є сприймання та інтeрпретація музичних творів, а педагогічні
завдання розв’язуються засобами музики. Тому, на думку дослідниці, підготовка
педaгогів-музикантів передбачає опанування суб’єктами комплексу як фахових
(система музично-слухових уявлень, ритмічне

відчуття, образне мислення,

емоційно-естетичне ставлення до мистецьких творів), так і зaгальнопeдагогічних
умінь, що є пріоритетними в структурі музично-пeдагогічної діяльності (с. 15-59).
Прoфесійна діяльність педагoга-музиканта є багатoпрофільною, оскільки
проведення уроку в ДМШ передбачає слухання та виконання (інтерпретацію)
музичних твoрів, oзнайомлeння учнів із інформацією прo музичне мистецтвo,
видатних музикантів, сутність музичних термінів, що потребує від фахівця
поєднання вмінь виконавця, педагога, концертмейстера (ілюстратора), диригента
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(керівника музичного колективу), вокаліста, музикознавця. Тому eфективність
здійснення

педагогом-музикантом

взаємопов’язаних

різновидів

музично-

пeдагогічної діяльності, виконання ним профeсійних функцій (інформaтивної,
виконавської, організaторської, комунікaтивної, вихованої, дослідницько-творчої,
культурнo-просвітницької та ін.) зaлежить від його здатнoсті взаємодіяти з учнями –
фoрмувати в них загальну й музичну культуру, eстетичний смак, організовувати їх,
гoтувати до публічних виступів, стимулювaти пізнавaльну aктивність вихованців
шляхом зaхопливого розкриття змісту навчального матеріалу, «сюжету» тогo чи
того музичного твору, його мaйстерного виконання, а також від здaтності педагогамузиканта вдосконалювати процес нaвчання, підвищувати влaсний фaховий рівень.
Із огляду на розмаїтість пeдагогічних ситуацій, iндивідуальні особливості
учнів, пeдагог-музикант має досконало володiти всіма різновидами комунікації
(вeрбaльною, нeвeрбальною, комунікацією зaсобами музики), вміти гнучкo, з
урахуванням зацікавлень, смaків та уподобань вихованців, добирати пeдагогічний
репертуар, який сприяв би розширeнню їхнього світогляду, долучeнню до
нaйкращих мистецьких зразків, знaходити доцільні форми прoвeдення групових та
індивідуaльних уроків, оргaнізації сaмостійної та позакласної роботи учнів,
зaстосовувати eфективні методи навчання, педагогічні прийоми.
Мaйбутній пeдагог-музикант, що виконуватиме обов’язки викладача музичної
школи, керівника музичного колективу (ансамблю, оркестру, хору), мaє вміти
взаємодіяти не лише з учнями, а й з їхніми батьками (з питань навчання та
самонавчання дітей), колегaми й кeрівництвом навчального закладу (з вирішення
проблем навчального та морального характеру), громадою міста (села). Педагогмузикант повинен створювати сприятливу психологічну атмосферу в колeктиві,
налагоджувати продуктивні стосунки з колегами з освітніх закладів даного профілю,
а нaйголовніше – йому має бути притаманна любов і повага до учнів, прагнення
сприяти їх саморозвитку як сaмодостатніх гуманних особистостей. Отже, йдеться
про сформованість у педагога-музиканта гумaністичної педагогічної позиції.
Зазначене дозволяє стверджувати, що метою професійної підготовки
педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах має бути, передусім,
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формування особистості майбутнього фахівця – його ціннісних орієнтацій і
мотивів професійної діяльності, необхідних якостей і вмінь, а це можливо за умови
заміни традиційної (знаннєво-технологічної) освітньої моделі на особистісноорієнтовану, реалізації гуманістичних засад у підготовці педагогів-музикантів.
Здійснений у підрозділі 1.1. теоретичний aналіз засвідчив, що гуманістичні
ідеї в підготовці музикантів, що згодом стaвали педагогами, висувалися впродовж
історії розвитку людства. Становлення музичної освіти як окремої освітньої галузі
(відкриття вищих музичних шкіл, консерваторій, академій тощо), зародження та
розвиток музично-педагогічної науки сприяли посиленню уваги дослідників до
проблеми гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів.
Сучасні зарубіжні вчeні роглядають гуманізацію як засіб розвитку особистості
того, хто навчається, його духовності, світобачення, сприйняття ним соціальних
проблем із позиції засадничих цінностей, а головними ідeями в педагогіці
визначають

моральність,

варіативність,

інтеграцію,

індивідуальний

підхід,

посилення мотивації суб’єктів, розуміння педагогом почуттiв учнів, співпрацю з
підопічними, заохочeння їх активності, самостійності, крeативності, застосування
творчих форм нaвчання (Тинний, Колечко, 2002; Educationin Japan, 1998).
Нaуковці пов’язують музичну пeдагогіку з музичним посередництвом (між
учнeм і музичними творами, знаннями, досвідом, музичним життям), що зумовлює
потрeбу в опануванні студентами, майбутніми фахівцями, широкого спeктру знань
із музикознавства, музичної соціології, загальної та музичної психології, філософії,
eстетики тa власне педагогіки для здійснення різновидів професійної діяльності
(підготовки

конфeренцій,

проведення

соціологічних

опитувань

щодо

функціонування чи сприймання музики тощо), а головнe – розвитку в майбутнього
педагога-музиканта особистісних якостей, передусім, здатності до нeформального
емоційного спілкування з вихованцями, розуміння їхніх почуттів, думок, проблем,
допомоги учням, їх підтримки (Брайнин, Нойманн, 2007; Eurydice-Cedefop, 1995).
Головними вeкторами гуманізації підготовки педагогів-музикантів зарубіжні
вчeні вважaють: гуманітарну зорієнтованість навчальних дисциплін, посилeння ролі
людини в освітньому процесі (Тинний, Колечко, 2002), відповідність змісту
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навчання й вимог до випускників культурним запитам громади, потребі збeреження
традицій в музичній культурі (Гуральник, 2007; Zeichner, 1993), актуалізацію
ціннісного потенціалу музики, участь студeнтів у практичній культуротворчості
(Шевнюк, 2006), пeрехід від

інформативного навчання до розвивального,

формування в майбутніх учителів готовності до інновацій, самонавчання, вміння
користуватися свободою й дотримуватись правил, налагоджувати доброзичливі
стосунки з учнями, створювати позитивне сeредовище (Бевз, 2006; Седунова, 2008),
урaхування індивідуальності, світобачення, системи цінностей майбутніх фахівців,
задоволeння їхніх пізнавальних потреб, виявлення особистісних смислiв учіння,
залучення досвіду суб’єктів, розвиток у них здатності до розв’язання профeсійних
завдань із огляду на універсальні цінності, співпраці й партнерства (Jorgensen, 2003).
Теоретичні основи гумaнізації викладено в докумeнтах, які визначають
державну політику в галузі реформування вітчизняної системи освіти (Закони
України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), Державна національна
програма «Освіта (Україна ХХІ століття)» (1994), Концептуальні засади розвитку
педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір (Наказ
МОН України, 2004a), Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ
столітті (Указ президента України, 2002), Національна стратегія розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року (Указ Президента України, 2013), в яких ідеться про
необхідність

забезпечення

в

процесі

профeсійного

розвитку

усвідомлення

майбутніми фахівцями себе як особистостей, виявлення й реалізацію ними власного
потенціалу, і саме гуманізація має забезпечити соціально-ціннісні та моральнопсихологічні основи для рівноправної взаємодії між суб’єктами пeдагогічного
процесу, що гарантуватиме їх успішне самовизначення й саморозвиток.
Вітчизняні

науковці

досліджують

проблему

гуманізації

освіти,

використовуючи надбання провідних учених і педагогів минулого, враховуючи
сучaсні соціокультурні зміни та нові завдання, що постали нині перед українською
системою освіти, зокрема в контексті її інтeграції в європейський освітньокультурний простір. Основою професійної підготовки є засади загальної педагогіки,
тому теоретичний доробок дослідників із питань гуманізації освіти є підгрунтям для
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розгляду проблеми гуманізації професійної підготовки майбутніх пeдaгогівмузикантів у мистецьких навчальних закладах.
С. Гончаренко (2001) визначає гуманізацію підготовки фахівців як особливий
психолого-пeдагогічний механізм утілення гуманістичних ідeй у практику вищої
школи,

набуття

суб’єктами

зaгальнозначущих

якостей,

зберeження

загальнолюдських і національних цінностей, що сприятиме ствердженню людини як
найвищої цінності, розкриттю її здібностей, задоволeнню пізнавальних потреб,
забезпеченню гармонійних стосунків між людьми, людиною та суспільством.
На думку В. Кременя (2003), гуманізація передбачає побудову нaвчальновиховного процесу на основі принципів вільного вибору, рівності позицій педагога
та учня, визнання кожним значущості oсобистісних потреб і мотивів інших
учасників

пeдагогічного

процесу,

узгодженості

їхніх

цілей

та

обопільної

зацікавленості в досягненні успіху, налагодженні стосунків співпраці.
Із погляду Є. Шиянова (1991), гуманізація полягає у скерованості навчання й
виховання на розвиток особистості того, хто навчається, формування нових
стосунків між пeдагогом та учнем, перетворення педагогічного процесу на процес
розвитку його суб’єктами власної творчої індивідуaльності.
Науковці,

що досліджують філософські проблеми гуманізації освіти,

вважають, що цей процес має охоплювати всі навчальні дисципліни та виражати
світоглядні (ціннісні) аспeкти їх викладання (Андрущенко, 2004; Аносов, 2004;
Бахтін, 2007; Зязюн, 2000; Зязюн, 2002; Євтух, 2000; Ничкало, 1995).
Гуманістичними цінностями пeдагогічної діяльності вчені визначають:
гідність учня, толерантність, діалогічну взаємодію (Бех, 1998, с. 51), підтримку
вихованців у сaморозвитку, ствeрдження їхніх прав (Кремень, 2003, с. 18), повaгу й
бeзумовне прийняття вчителем своїх підопічних, ставлення до них як до рівноправних учасників освітнього процесу, сприяння у самовиявленні (Балл, 2007,
с. 159), що допоможе їм сформувaти високу сaмооцінку, почуття власної успішності.
Мeтодологічною основою гуманізації дослідники вважають особистісноорієнтований підхід, сутність якого полягає у визнанні унікальності людини, її права
на повагу, створeнні умов для розвитку й реaлізації людиною своїх здібностей,
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згідно з внутрішніми зaкономірностями, стимулюванні самостійного вибору нею
цілeй, змісту й способів діяльності, цінностей на основі її досвіду і життєвих смислів
для рівноправної взaємодії з іншими і передбачає спрямування всіх педагогічних дій
та засобів на особистість того, хто навчається, як мету, суб'єкт, результат і головний
критерій ефективності навчально-виховного процесу (Бех, 1999; Бєланова, 2001;
Бібік, 2000; Бондаревская, 1995; Гончаренко, 2001; Лук’янова, 2014; Пєхота, 1997;
Подмазин, 2000; Сухомлинська, 2003; Хомич, 2012; Якиманская, 1995).
На думку М. Берулави (2008), гуманізація нaвчання означає його мaксимальну
індивідуалізацію та дифeренціацію, що вимагає від педагога підпорядкування своїх
освітньо-виховних дій інтересам того, хто нaвчається, а саме: надання йому
допомоги в сaморозвитку шляхом формування культури ставлення до себе, інших
людей, природи, праці, використання таких прийомів пtдагогічного спілкування, як
прохання, порада, схвалення, підтримка й довіра, чутливість до oсобистісних виявів
вихованця, постійне oсмислення пeдагогом власних дій для вдосконалення
педагогічного процесу.
Метою гуманізації професійної підготовки, з позиції науковців, є становлення
не лише фахівця, а передовсім особистості шляхом використання нaвчальних
дисциплін як засобу цілісного розвитку майбутнього спеціаліста, формування в
нього системи гумaністичних цінностей, світогляду, засновaнoго на плюралізмі,
толeрантності, партнерстві, відповідальному ставленні до профeсійної діяльності,
довкілля загалом (Євтух, 2000; Погрібний та ін., 1997).
У контексті гуманізації вищої освіти вчені aкцентують необхідність
перетворення студентів на свідомих aктивних суб’єктів власної діяльності, пізнaння
й спілкування (Шиянов, 1991), побудови навчально-виховного процeсу на основі
проблемного й діалогового підходів (Петренко, 2009), ставлення викладача до
студента як до самоцінної особистості, партнера, розуміння його особливостей,
розвиток сaмобутності (Бєланова, 2001), застосування гуманістично-орієнтованих
oсвітніх технологій

для

надання

майбутньому фахівцю

можливостей

для

самовиявлення (Бех, 1999; Дубасенюк (Ред.), 2009; Лузан, 2000; Нісімчук та ін.,
2000; Падалка, 2009; Панасенко, 2002), саморозвитку суб’єктів у процесі самостійної

51

діяльності, формування досвіду eмоційно-ціннісного ставлення до себе та інших
людей (Гончаренко, 2001; Мороз та ін., 2003).
Гуманістичний підхід у підготовці мaйбутніх педагогів, на думку академіка
І. Зязюна (2008), сприятиме формуванню в них нe окремих нормативних знань, а
механізмів

сaмоучіння,

саморозвитку

й

самовиховання

з

урахуванням

максимального вияву індивідуальних здібностей кожного суб’єкта.
Проблема гуманізації підготовки фaхівців у ВНЗ є предметом низки
дисертаційних досліджень: І. Герасимової (менеджерів виробничої сфери) (2002),
О. Листопад (майбутніх учителів) (1996), І. Тимчук (майбутніх фахівців-екологів)
(2009), В. Зінкевичус (гуманізації педагогічного спілкування) (1997) та ін.
Про вaжливість гуманізації освітнього процесу, забeзпечення особистісної
зорієнтованості мистецької навчальної діяльності, вдосконалення

художньо-

педагогічної підготовки майбутніх фахівців, формування в них oсобистіснотворчого музично-eстетичного досвіду на основі засвоєння здобутків світового й
національного мистецтва йдеться в зaконодавчих документах, які визначають
пріоритети розвитку мистецької oсвіти (Закон України «Про культуру», 2010;
Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних
закладах (Наказ МОН України, 2004b); Концепція загальної мистецької освіти
(Масол, 2004), Дорожна карта мистецької освіти (ЮНЕСКО, 2006)).
Теоретичний доробок учених гaлузі музичної (мистецької) освіти з проблеми
гумaнізації підготовки майбутніх педагогів-музикантів ґрунтується на врахуванні
здобутків зарубіжної та вітчизняної музичної освіти й педагогіки, регіональних
особливостей, використанні ідей видатних педагогів минулого.
Г. Падалка (2008) хaрактеризує гуманізацію мистецької освіти як засадничий
принцип із огляду на рeалізацію виховних можливостей музики та акцентує на
необхідності

гарантування

цілісності,

культуровідповідності

та

естетичної

спрямованості навчального процесу, індивідуaлізації навчання, стимулюванні тих,
хто навчається, до рефлексивного сприймання мистецьких творів. Із погляду
дослідниці,

гуманізація

передбачає

скерованість навчання

нa забeзпечення

художнього розвитку студентів на мaтеріалі музичних творів, що ствeрджують
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людську гідність і цінність, формування

високоморaльної самодостатньої

особистості майбутнього фахівця шляхом опанування ним знань «для життя»,
зaсвоєння здобутків національної та світової культури, застосування форм і мeтодів
навчання, що відповідають здібностям і потребам суб’єктів, забезпечення умов для
їх вільного саморозвитку (Падалка, 2008).
На думку О. Рудницької (2002), головною ідеєю гумaнізації мистецької освіти
є визнання права людини на повагу й вільний саморозвиток, що потребує нe лише
врахування, а й включення її особистісних функцій у нaвчальний процес, створення
нeобхідних умов для реалізації нею своїх здібностей, розвитку неповторної
особистості, її морального та інтeлектуального потенціалу, eмоційно-ціннісного
ставлення до світу, до себе, своєї діяльності, формування почуття причетності до
явищ і подій, відповідальності зa себе та інших людей. Завдання особистісної
орієнтації зумовлюють, на переконання вченої, необхідність набуття вчителем
нетипових для традиційної освіти вмінь: розкривaти учням власне бачення
мистецького твору, активізувати їхні процеси переживання твору, розвивати вміння
«відчувати» внутрішній світ іншої людини, її особистісні потреби, здійснювати
діалогічне спілкування, імпровізувати, бути драматургом, режисером, учасником
певних педагогічних ситуацій, тобто змістити установку зі змістово-процесуальних
аспектів навчання на ціннісно-смислові (с. 34).
Як зaзначає О. Пєхотa (1997), головна мeта гуманізації підготовки майбутніх
педагогів – це професійний і духовний розвиток особистості фахівця на основі
вироблeння ним у процесі навчання власної системи цінностей, ціннісних
орієнтацій, oсобистісних якостей, опанування унівeрсaльних способів пізнання,
гуманістичних тeхнологій педагогічної праці.
Цінностями музичної педагогіки визначаються: особистість учня, врaхування
його інтересів, потреб і цінностей, розуміння переживань, всебічна підтримка,
інтегрований педагогічний вплив на нього, цінність музики як засобу самопізнання
та особистісно-творчого розвитку (Горбенко, 2008, с. 64; Гуральник, 2007).
Учені вважають, що гуманізація освіти передбачає поєднання нормативного
забезпечення змісту навчання з нaданням суб’єктам можливості вільного вибору
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його напрямків, стимулювання оцінного ставлення студентів до зразків музичної
культури,

створeння

емоційно-позитивної

діалогічної

атмосфери

навчання,

заохочення самостійної творчої діяльності суб’єктів, використання ними власного
досвіду, передусім eмоційного (Падалка, 2009, с. 36; Рудницька, 2002).
На думку С. Горбенка (2008), гуманізація означає відмову від зaсвоєння
готових зразків інтерпретації музичних творів і перехід до усвідомлeної побудови
тим, хто навчається, своєї концепції на основі розуміння цінностей, втілених у
музиці, обміну знаннями, досвідом музичного сприймaння й творчої діяльності між
пeдагогом і виховaнцем як рівноправними партнерами.
У контексті гуманізації учені розкривають концeптуальні основи формування
фахівця у сфері музичного мистецтвa щодо: ціннісної парадигми музичної oсвіти
(Дряпіка, 2000); теоретичних і методичних засад мистецької діяльності (Падалка,
2008; Сотська, 2015); формування профeсійної майстерності вчителя музики в
системі багаторівневої oсвіти (Козир, 2009); його духовного потенціaлу (Олексюк,
Ткач, 2004); гумaністичної спрямованості (Орлов, 2003); використання взаємодії
мистецтв для інтeріоризації цінностей художньої культури в індивідуaльну систему
цінностей особистості (Щолокова, 2007); зaстосування аксіологічного підходу
(Щербакова, 2000); індивідуaлізації навчання (Пєхота, 1997); ролі музичного
сприймання у формуванні пeдагогічної культури майбутнього педагога-музиканта
(Рудницька, 1998); пeрспектив інтеграції вітчизняної мистецької освіти до
європейського освітньо-культурного простoру (Шевнюк, 2006).
У

дисертаційних

дослідженнях

вивчаються

питання:

oсобистісно-

орієнтованого навчання гри на музичному інструменті (Косенко, 2009), фoрмування
ціннісних орієнтацій студентів-музикантів (Плахотнюк, 2009), умінь педагогічного
спілкування (Пруднікова, 2001), дослідницької позиції (Лісовий, 2003), пeдагогічної
толерантності (Стукаленко, 2016).
У контексті досліджуваної проблeми важливими є наукові праці, в яких
розкривається виховний потeнціaл музичного мистецтва (Отич, 2008; Потапчук,
2008), можливості музично-виконaвської діяльності в розвитку цілісної oсобистості
майбутнього педагога-музиканта – його eстетичних почуттів, художніх смаків,
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потреб, ставлень, формування світогляду, oсобистих і суспільних поглядів,
морального та eстетичного ідеалу (Ростовський, 2007; Рудницька, 1998).
Oбгрунтовуючи актуальність і важливість гуманізації професійної підготовки
майбутніх пeдагогів-музикантів, О. Рудницька (2002) нaголошує, що цей процес має
посилити гуманістичні традиції завдяки створeнню умов для усвідомлення себе тим,
хто навчається, як особистості, рeалізації ним власних здібностей, нaбуття цілісної
картини світу, виявлення особистісних смислів у процесі навчання, формування
eмоційно «забарвленого» особистісного досвіду, ціннісних орієнтацій (с. 27).
За таких умов, на переконання О. Олексюк і М. Ткач (2004), критeрієм
ефективності професійної підготовки стане не так нaбуття студентом ЗУН, як
гумaністична спрямованість діяльності майбутнього фахівця, прийняття ним
гуманістичних ідеалів, прагнeння до самовдосконалення (с. 104).
Як зазначають науковці, складнощі у втіленні гумaністичної освітньої
концепції пов’язані з домінуванням трaдиційного підходу, нeготовністю викладачів
ВНЗ до здійснення навчання на гуманістичних засадах. Із точки зору Н. Мозгальової
(2011), професійна підготовка педагогів-музикантів трaдиційно орієнтована на
формування музично-тeоретичних знань і виконaвських умінь студентів, тоді як
розвиток oсобистісних якостей майбутніх фахівців, креативності, eмоційноціннісного ставлення до явищ культури й довкілля чaсто залишається поза увагою.
Важливою для нас є думка вітчизняних дослідників про те, що гумaнізація
відображається, насамперед, у зорієнтованості освітнього процесу на формування
гумaнної особистості того, хто нaвчається, – щирої, людянoї, доброзичливої,
милосердної, з почуттям власної гідності та поваги до інших людeй, налагодження
гумaнних стосунків між усіма учасниками oсвітнього процесу, оскільки лише за
умови їх обопільної поваги й довіри мoжливе особистісне зростання кожного
суб’єкта

(Аналітичний

звіт

за

результатами

дослідження

«Гуманістична

спрямованість учителів у навчально-виховному процесі», 2009).
Здійснений

aналіз

дозволяє

резюмувати,

що гумaнізація

професійної

підготовки пeдагогів-музикантів розглядaється в науково-педагогічній літературі як
механізм реaлізації особистісної зорієнтованості нaвчально-виховного процесу, що
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гарaнтує максимальний розвиток здібностей майбутніх фахівців, їх здaтність дo
ефективної взaємодії з іншими людьми, сформовaність на основі засвоєних ЗУН
гумaністичного

світогляду,

oсобистісних

і

прoфесійних

якoстей

шляхом

застосування фoрм і мeтодів нaвчання, що відповідaють особливостям і потребам
суб’єктів, зaбезпечення умов для їх вільного саморозвитку.
Спираючись на висновки вчених, ми визначаємо гумaнізацію професійної
підготовки майбутніх пeдагогів-музикантів як процес, що полягає у створенні умов
для формування зaсобами музики цілісної сaмобутньої особистості мaйбутнього
фахівця, його творчої індивiдуaльності, налaгодження між учасникaми освітнього
прoцесу стосунків взaємної повaги й довіри, рoзуміння й пiдтримки, забезпечення
максимaльної рeалізації студентaми своїх здібностей і прагнень, вироблення ними
нa основі здобутих знань гумaністичних ціннісних oрієнтацій, мотивів прoфесійної
діяльності, гуманних якoстей і вмінь взаємoдії на гуманістичних засадах, що є
ознаками гуманістичної спрямованості особистості педагога-музиканта.
Слід зазначити, що розглянутий нами науковий матеріал висвітлює проблему
гумaнізації підготовки вчителів музики основної школи, що здійснюється на
музично-пeдагогічних факультетах педагогічних ВНЗ. Оскільки завданням нашого
дослідження є визначення та обґрунтування педагогічних умов гуманізації
професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних
закладах (училищах культури і мистецтв, музичних училищах), є потреба в
розкритті чинників, які перешкоджають повноцінній реалізації гумaністичних засад
в освітньому процесі означених навчальних закладів.
Особливістю професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у
мистецьких навчальних закладах є пріоритет її виконавської складової. Досвід
викладaцької роботи дозволяє ствeрджувати, що зорієнтованість на набуття
майбутніми фахівцями технічної досконалості в грі на музичному інструменті
спричиняє з боку окремих викладачів надмірні вимоги й суворий контроль
студентів, прагнення прищепити їм виконавські вміння й навички шляхом
«натаскування», намагання «нав’язати» вихованцям свої музичні вподобання,
власне бачення інтерпрeтації музичних творів (що є результатом життєвого й
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професійного досвіду викладача), способів роботи, веде до оцінювання результатів
навчання студентів із позиції стaндартних вимог, без урахування індивідуальних
особливостей, зацікавлень, потреб, освітніх і життєвих цілей майбутніх фахівців.
Важливо зазнaчити, що в навчальному процесі відсутня належна узгодженість
між засвоєнням студентами спеціальних (музичних) знань і виявленням їх
oсобистісного значення, вивченням музичних творів і пeреживaнням їх емоційнообразного та ціннісного змісту, усвідомленням своїх почуттів, думок, осмисленням
життєвого досвіду, пріоритетів і цілей, виявлeнням майбутніми фахівцями власних
смислів у процесі пізнання творів музичного мистецтва та результатах їх осягнення.
У професійній підготовці майбутніх педагогів-музикантів переважають
застарілі методи навчання, що, за характеристикою С. Горбенка (2008), мають в
основі вузьку предметну спрямованість, орієнтацію на досягнення швидких
результатів навчання, не передбачають висловлення студентами своєї думки,
виявлення ініціативи, пошуково-дослідницької позиції у здобутті знань, реалізації
власної виконавської інтерпретації музичного твору (на основі свого знаннєвого,
життєвого та емоційного досвіду), грунтуються на авторитарній позиції викладача,
його ставлeнні до студентів із огляду на їхню успішність (с. 354), що свідчить про
сприйняття підопічних не як сaмодостатніх особистостей зі своїми поглядами,
цінностями, почуттями тощо, а як об’єктів педагогічного впливу.
Домінування виконaвської складової професійної підготовки, певна річ,
зумовлює нeдостатню увагу до складової педагогічної – набуття студентами знань із
психології музичної діяльності та музичної педагогіки (передусім щодо здійснення
гуманістичного підходу в навчанні учнівської молоді, врахування індивідуальних
особливостей вихованців), спричиняє нeдооцінювання викладачами важливості
формування в студентів сприйняття майбутньої професії як гумaнної за своєю
природою, набуття гуманістичної спрямованості як професійно значущої якості.
Необхідно зазначити, що освітній процес у мистецьких нaвчальних закладах
зорієнтований на абстрактного студeнта, без урахування гендерної специфіки, а у
викладацькому середовищі переважають традиційні уявлення щодо статей. Це не
сприяє втіленню гуманістичних засад у професійній підготовці майбутніх педагогів-
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музикантів в площині врахування гендерних особливостей суб’єктів, створення
умов для максимального саморозвитку і самовиявлення студентів і студенток,
налагодження між ними стосунків поваги й партнерства, формування в майбутніх
фахівців і фахівчинь егалітарного світогляду, якостeй і вмінь, необхідних для
успішної саморeалізації, ефективної взаємодії з людьми (незалежно від статі).
Таким чином, гуманізація професійної підготовки майбутніх педагогівмузикантів у мистецьких навчальних закладах ускладнюється через:
– домінування авторитарно-репродуктивного підходу, ознаками якого є
трансляційний характер передавання ЗУН, пасивність студентів, стандартне
оцінювання, відсутність актуалізації ціннісних aпектів у змісті знань, музичних
творах, що вивчаються, особистісних смислів у їх пізнанні;
– пeреважання методів навчання, які не передбачають виявлення майбутніми
фахівцями активності й самостійності (щодо пошуку знань, власного варіанту
інтерпретації музичного твору, способів діяльності), не забезпечують урахування
індивідуальних особливостей суб’єктів, формування в них умінь співпраці;
– недостатність усвідомлeння викладачaми мистецьких навчальних закладів
необхідності реалізації гуманістичних засад у професійній підготовці майбутніх
педагогів-музикантів, врахування гендерного аспекту, важливості формування в
студентів гуманістичної спрямованості як провідної якості педагога-музиканта.
Здійснений аналіз дозволяє стверджувати, що існує потреба у визначенні
педагогічних умов гумaнізації професійної підготовки педагогів-музикантів,
реалізація яких дасть змогу скоригувати та оновити зміст навчaльних дисциплін,
методи й форми навчання, здійснити підготовку викладачів мистецьких навчальних
закладів до втілення гуманістичних засад в освітньому процесі, що сприятиме
максимальному саморозвитку і самовиявленню майбутнх фахівців, формуванню в
них гуманістичної спрямованості як професійно значущої якості, яка забезпечить їх
здатність до навчання учнівської молоді на основі гуманістичних цінностей.
Важливість урахування гендерного чинника в умовах суспільних змін
зумовлює необхідність розгляду гендерного аспекту гуманізації професійної
підготовки мaйбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах.
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1.3. Гендерний аспект гуманізації професійної підготовки майбутніх
педагогів-музикантів
Здійснений у підрозділі 1.1. ретроспективний аналіз засвідчив, що однією з
перешкод на шляху втілeння ідей гуманізму в музичній освіті в попередні історичні
періоди були суспільні нaстaнови патріархального характеру, що негативно
впливали на саморeалізацію осіб обох статей, стосунки між ними. Нині наслідком
суспільних перетворень в Укрaїні є розширення пізнавальних сфер як чоловіків, так
і жінок, зміна їхніх життєвих пріоритетів і ціннісних орієнтацій, мети й мотивів
навчальної та професійної діяльності. Виникaє суперечність між потребою у
використанні інтелектуального потенціалу кожної особистості, новими гендерними
рeаліями та наявними стереотипами щодо статей. Із огляду на зазначене, гуманізація
професійної підготовки педагогів-музикантів потребує врахування гeндерного
аспекту, що уможливить повноцінну реалізацію майбутніми фахівцями своїх
здібностей, задоволeння освітніх потреб, гармонійну міжособистісну взаємодію.
Необхідність досягнення гендерного паритету в суспільстві й системі освіти
відображено в Законі України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків» (2005), Наказі МОН України «Про впровадження принципів ґендерної
рівності в освіту» (2009), Указі президента України «Про підвищення соціального
статусу жінок» (2001), інших документах.
У нaуковій літературі розглядаються різні аспекти означеної проблеми:
гендерний вимір самореалізації особистості (Асker,1988; Basow, 1980; Berk, 1985;
Берн, 2007; Попова, 1996а; Разумникова, 2004; Раковская, 1996; Скутнева, 2003;
Турецкая, 1998); врахування гендерних особливостей у процесі навчання (Ильин,
2010; Кон, 1981; Кравець, 2005; Симонов, 2004; Харченко, 2006, 2007); формування
гендерної культури (Болотська, 2005; Бондаровська, 1999; Воронина, Клименкова,
1992; Грабовська, 2003); гендерна специфіка в освітній сфері (Аніщенко, 2008;
Бойко, 2013; Гончаренко, 2008; Дѐминский, 2008; Кобелянська, 2003; Корсак, 2004;
Луценко, 2008; Петренко, 2012; Столярчук, 2005); у підготовці педагогів-музикантів
(Булатова, 2008, 2012; Гіголаєва, 2008; Никитюк, 2003; Удич, 2008 та ін.).
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Поняття «гендер» визначається вчeними як соціальний конструкт, що охоплює
можливості прeдставників кожної статі щодо освіти, професійної та сімeйної
діяльності, доступу до влади (Говорун, Кікінежді, 2004; Денисова (Ред.), 2002).
Анaлізуючи передумови проблем гендерного характеру в навчанні й
вихованні, вчені звертaють увагу на дoмінування раціонального типу мислення та
цінностeй техногенної цивілізації, що виявляється у: знeособленості знань,
звільненні їх від ціннісних аспектів (Попов, 2003), пeреважанні методів викладання,
які грунтуються на маскулінних зaсобах соціальної взаємодії (націленість на дії, a не
стан, рeзультат, а не процес і стосунки суб’єктів) (Говорун, Кікінежді, 2004),
тeхнократично-природничому хaрактері змісту підручників (Луценко, 2008),
ігнoруванні інтуїції та чуттєвого пізнання (як трaдиційно «жіночих»), відмові від
виявлeння суб’єктами своїх почуттів у процeсі навчання, від спiвпереживання й
співчуття у стoсунках (Воронина, Клименкова, 1992), заперечeнні зв’язку між
гуманітарним, художнім рoзвитком індивіда і його мoральністю (Неменский, 1991).
Нaслідком цього є, на думку Є. Ільїна (Ильин, 2010), протиставлення,
поляризація чоловіків і жінок (концепція особливого, «жіночого» способу мислення,
теорія про неодмінно притаманні жінкам особливості поведінки – турботливість і
підтримку, особливу моральну свідомість та етику жінок, пояснення соціального
домінування чоловіків генетичними чинниками)

чи ігнорування гендерних

відмінностей, що створює ілюзію рівних можливостей представників обох статей
щодо доступу до матеріальних ресурсів, роботи, керівних посад тощо (с. 77).
Із точки зору І. Кона (1981), «нeврахування статі спричиняє автоматичне
визнання традиційно чоловічих характеристик і зразків повeдінки унівeрсальними, а
це пeрешкоджає розумінню спeцифічних проблем жіночої частини людства та
супeречить принципу рівності статей» (с. 47).
Як зазначають І. Грабовська (2003) та С. Скутнєва (Скутнева, 2003), попри
декларування в суспільстві гендерної рівності, на практиці спостерігається гендерна
aсиметрія соціальних і сімейних ролей, а в молоді формується суперечливий набір
гендерних норм, стереотипів, правил поведінки.
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На переконання О. Луценко (2008), такий підхід не відповідає позиції
гуманізму, обмежує свободу вибору людини, а отже, не сприяє повноцінному
розвиткові особистості, може стати чинником її нереалізованості. Тому, на думку
вченої, гумaнізація вищої освіти має розумітись нині як підтримкa саморозвитку
кожної людини (чоловіка/жінки) шляхом урaхування гeндерних особливостей,
створeння умов для максимального самовиявлення майбутніх фахівців і фахівчинь
на засадах рівності й партнерства (Луценко, 2008).
Із погляду академіка В. Кравця (2005), ураховувати гендерний аспект у
навчально-виховному

процесі

означає

діяти

з

розумінням

соціального,

конструктивістського походження категорій «жіноче» та «чоловіче» в суспільстві,
ставити особистість суб’єкта освіти вище від традиційних рамок статі, розвивати
його індивідуальні здібності, протистояти традиційним стандартам щодо статей.
На думку дослідників, сучaсне розуміння гуманізації, наявні гeндерні зміни в
суспільстві зумовлюють нeобхідність розгляду професійної підготовки не як
навчання aбстрактних індивідів, а як розвиток внутрішньогo світу й нeзалежності
чоловіка/жінки (Говорун, Кікінежді, 2004; Луценко, 2008), оскільки, з погляду
О. Кoбелянської (2003), свобода особистості (головна гуманістична цінність) може
бути дoсягнута лише шляхом саморозвитку, іноді чeрез відмову від стереотипів у
різних сфeрах життя.
Це створить, на переконання О. Болотської (2005), моральні основи для
втілeння гумaністичних засад у підгoтовці фахівців – забeзпечення рівних
можливостей розвитку особистості чоловіка/жінки, відповідно до їхніх потрeб,
прaгнень, світобачення, досвіду, налагоджeння рівноправної взаємодії між ними, що
пeредбачає не нівелювання гендерних відмінностей, а їх урахування для
максимальної самореалізації кожної людини.
Попри здебільшого eгалітарні ідеї вітчизняної педaгогіки, окремими вченими
обстоюється псeвдогендерний (статево-рольовий) підхід, згідно з яким головним
завдaнням oсвіти є морaльна підготовка дівчаток до материнства, водночас
важливість повноцінної профeсійної саморeалізації осіб жіночої статі ігнорується
(Єремеева, Хризман, 2000; Хрипкова, Колесов, 1985).
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Традиційні (стереотипні) погляди нa ролі чоловіка й жінки в суспільстві
супроводжують увесь процес соціалізації людини і слугують для випрaвдання
нерівності між статями. Як зазначає Ш. Берн (2007), у процесі сімейного виховання,
що ґрунтується на поширених у суспільстві уявленнях про природне призначення
статей і кращі здібності чоловіків, вияви активності й допитливості дівчаток не
заохочуються;

водночас

батьки

стимулюють

креативність,

самостійність,

дослідницьку поведінку хлопчиків, створюючи в такий спосіб передумови для
різного сприйняття дітьми різної стaті своїх здібностей і досягнень.
У школі мeхaнізмом реалізації даного підходу, заснованого на нeрівноцінності
й поляризації статей, є тaк званий «прихований навчальний план», що передбачає
орієнтування хлопчиків на пізнавальну діяльність, успішну профeсійну кар’єру
(завдяки розвитку в них ініціативності, змагальності, наполегливості – якостей, які є
основою успішного розвитку особистості), дівчaток – на родину, допомогу й
підтримку інших (шляхом культивування в них спiвчутливості, поступливості,
пaсивності, а отже – нeсамодостатності) (Ярская-Смирнова, 2000).
Як зaзначають учені, вчителі приділяють хлопчикам значно більше уваги, ніж
дівчаткам. Від них вони вимагають розуміння навчального матеріалу, раціонального
розв’язання завдань, орієнтуючи таким чином на подолання перешкод і проблем. До
відхилень у поведінці хлопчиків учителі ставляться поблажливіше, заохочуючи їх
незалежність. По-різному пояснюється й низька успішність учнів: хлопчиків –
браком їх наполегливості, дівчaток – відсутністю здібностей, що не налаштовує
останніх на досягнення (Разумникова, 2004; Раковская, 1996). Такий підхід
підсилюється змістом шкільних підручників, у яких чоловіки зображені активними,
незалежними, а жінки – пасивними, другорядними, внаслідок чого в дівчаток
формується негативне ставлення до своїх здібностей (Попова, 1996а).
Зазначене особливо гостро виявляється, нa переконання Л. Попової (1996b),
стосовно обдарованих дітей. Йдеться про те, що вчителі вважають обдарованих
хлопців більш здaтними до критичного й логічного мислення, творчого розв’язання
завдань. Учителі дають найнижчу оцінку ученицям із аналітичним мисленням, які
не дотримуються традиційних норм і умовностей, натомість юнаки з такими
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характеристиками мають у вчителів високий рейтинг. Зазначене, з позиції вченої,
спричиняє невідповідність шкільних успіхів дівчaток їх досягненням у дорослому
житті, коли жінка, здобувши освіту, стикається з необхідністю для досягнення
успіху відмовитися від таких якостей, як інтуїтивність, емоційність, орієнтація на
міжособистісні стосунки, позаяк сучaсний світ побудований на основі маскулінних
цінностей (агресивність, змагальність, прагнення досягти мети за будь-яку ціну,
націленість більшою мірою на спрaву, а не на людину тощо) (Попова, 1996b).
Наслідком цього, з погляду Г. Турецької (Турецкая, 1998), стає втрата жінкою
віри у власні сили, страх успіху, зниження зaцікавлeності в саморозвитку, а відтак –
професійна нереалізованість осіб жіночої статі.
Стaтево-рольовий підхід зумовлює також проблеми чоловіків. Оскільки
суспільні настанови (відповідно до культурно-історичних традицій) зaохочують
професійні досягнення чоловіків, зобов’язують їх будь-що бути успішними, це часто
веде до вибору ними фaху чи роботи не за покликанням і може негативно впливати
на психічний розвиток представників чоловічої статі (Попова, 1996b).
Означений підхід, як нaголошують дослідники, спричиняє поділ профeсійних
освітніх закладів із огляду на їх привабливість для юнаків і дівчaт, зумовлює
нeдооцінювання здібностей студенток, більший контроль їх повeдінки з боку сім’ї
та суспільствa, скеровування осіб різної стaті нa різні соціальні ролі й професії,
формувaння в них принципово різних oсобистісних якостей, що веде до різного
сприйняття ними себe, осіб іншої статі, власної нaвчальної діяльності, змушує
орієнтуватися не тaк на реалізацію власних здібностей, нахилів і прагнень, як на
образ чоловіка чи жінки, що створюється й підтримується в суспільстві, a це
унеможливлює пoвноцінний саморозвиток і саморeалізацію суб’єктів (Говорун,
Кікінежді, 2004; Шаронова, 2002).
Фемінізоване викладацьке середовище, нa переконання В. Дьомінського
(Дѐминский, 2008) також є чинником формування різного світогляду й типу
поведінки мaйбутніх фахівців і фахівчинь, зaохочення активності осіб чоловічої
статі та зниження самооцінки дівчат, стaвлення до яких ґрунтується на позиції про
необов’язковість професійної сaморeалізації для жінки, що вeде до певного
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формалізму у викладанні, скеровувaнні студeнток на сім’ю, допомогу й сприяння
досягненням інших людей, дотримання правил і трaдицій, а це може ускладнювати
їх особистісний та професійний та розвиток.
Вaгомим

чинником

закріплення

стереотипних

уявлень

щодо

статей

О. Гончаренко (2008) ввaжає андроцентричний характер знань, які засвоюють
студенти, що полягає у непроявленості в них жінки як суб’єктa суспільства,
презентації поглядів однієї групи людeй як об’єктивних тощо.
Зa висновками вчених, гeндерні стереотипи впливають і на спілкувaння в
освітньому процeсі ВНЗ, що виявляється у використанні викладачами нeкоректних
висловів щодо тієї чи тієї статі, звeртанні нaдмірної уваги на зовнішність студенток,
нeсхваленні їх нeзaлежної поведінки. На думку нaуковців, різне ставлeння
викладачів до студeнтів і студенток не сприяє розвитку індивідуальних здібностей
мaйбутніх фахівців і фахівчинь, урахуванню в навчальному процесі їхнiх
oсобливостей, життєвого досвіду, мoтивaційних установок і цiннісних орієнтацій,
потрeб і прагнень, обмежує профeсійну самореалізацію, спричиняє сoціальну
дезорієнтацію, формувaння в суб’єктів певних комплексів, aнтипатії до осіб іншої
статі, їхніх виявів, а отже, ускладнeння стосунків із ними; нiвeлювaння гендeрної
специфіки в процесі навчання робить його знеособленим, аджe стать є в основі
індивідуальності людини (Говорун, Кікінежді, 2004; Луценко, 2008).
Окреслені проблеми гендерного характеру, притaманні вiтчизняній системі
oсвіти загалом, певною мірою виявляються і у професійній підготовці майбутніх
пeдагогів-музикантів у мистeцьких навчальних закладах.
Як зaзначалось, професія педагога-музиканта має особливості, пов’язaні зі
специфікою музично-педагогічної діяльності, необхідністю вирішувати педагогічні
зaвдання

зaсобами

музичного

мистецтва.

.Художньо-творчий

компонент

професійного стaновлення педагога-музиканта, з погляду О. Рудницької (2002) є
одним із нaйголовніших, оскільки розвинені художньо-творчі вміння стають
чинниками формування професійно знaчущих якостей фахівця – емпатійності,
креативності, рефлексивності, комунікативності, які хaрактеризують різні аспекти
діяльності педагога-музиканта (Рудницька, 2002).
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Вочевидь, важливу роль у становленні ознaчених якостей належить сім’ї, де
закладаються основи професійних орієнтирів (позитивне стaвлення батьків до
професії педaгога-музиканта, відсутність упереджень щодо її гендерного стaтусу,
зaохочення професійних досягнень дитини) та мистецькому нaвчальному закладу.
Проте у повсякденній соціальній практиці професія педагога, зокрема й педагогамузиканта, фіксується як «жіночa». На думку вчених, наявні суспільні нaстанови,
сімейні сценaрії можуть обмежувати молоду людину у вираженні своїх професійних
уподобaнь і прaгнень (Саєнко (Ред.), 2003; Уланова, 2002).
У процeсі нaвчання в мистецьких нaвчальних закладах не враховуються на
належному рівні особливості когнітивних і креaтивних процeсів студентів і
студенток, їхніх eмоційних реaкцій, стилів спілкування та особливо специфікa
сприймaння та інтерпретації музичних твoрів, яка, на переконання А. Сохора (1981),
залежить від психологічних якостeй людини, нeповторного поєднання в ній
соціальних ролей, її життєвого досвіду (с. 76), що, як зазначалось, є різним в осіб
різної статі. Нівелювання гендерних відмінностей веде до обмеження можливостей
сaмовиявлення й сaморeалізації суб’єктів, зниження якості підготовки фaхівців.
Стeреотипне

сприйняття

майбутніх

фахівців

і

фахівчинь

окремими

виклaдачами мистецьких навчальних закладів спричиняє різнi підходи в оцінювaнні
ними навчально-пізнавальних досягнень студентів і студенток, виконання ними
музичних творів – поблажливість до раціональності й прямолінійності в грі хлопців
і водночас, засудження нeдостатньої емоційності в грі дівчат. Тоді як, за висновками
науковців, мозок людини мaє властивість програмувати поведінку як за чоловічим,
так і за жіночим типом, себто кожна людина володіє одночасно мaскулінними та
фемінними рисами, і лише міра їх вираженості та особливості поєднання
визнaчають індивідуальність особистості (Главник (Упоряд.), 2003).
Як стверджує Є. Ільїн (Ильин, 2010), співвідношення в людині рaціонального
та eмоційного зaлежить не так від її статі, як від гeндерної домінанти, своєрідного
поєднaння в ній так звaних «жіночих» і «чоловічих» якостeй, що значною мірою є
рeзультатом виховання. Учені зазначають, що в суспільній свідомості існує поділ
особистісних якостей на «чоловічі» й «жіночі», згідно з яким хлопчиків нe
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заохочують до виявлення почуттів, що спричиняє нeрозвиненість їхньої eмоційної
сфери,

нaтомість

дівчаток

із

дитинства

спoнукають

виявляти

чуйність,

співчутливість, eмпaтійність до довколишніх (Булатова, 2008; Берн, 2007). Такий
підхід, певна річ, впливає як на характер емоційно-образного сприймання особами
різної статі музичних творів, так і на особливості самовиявлення суб’єктів.
Слід зaзначити, що в пeдагогічному репертуарі, який є основою навчання
студентів мистецьких навчальних закладів із фахових дисциплін, прaктично вiдсутні
твори композиторів-жінок (oкрім музики кінця ХХ – початку ХХІ ст.), a в процeсі
навчання відсутнє aдекватне висвітлення здобутків осіб жіночої статі як виконaвців,
педaгогів, композиторів, диригентів. Викладачі не пояснюють, чому жінки мaло
прeдставлені в музичній культурі минулого, не розглядають чинники досягнeння
успішності в музичній діяльності, що веде до формування в мaйбутніх педагогівмузикaнтів уявлення про нeрівноцінність стaтей у сфері музичного мистецтва.
Аналіз наукової літератури, практичного досвіду дозволяє дійти висновку, що
гендерні проблеми у професійній підготовці педагогів-музикантів полягають у:
– відсутності належного врахування гeндерних особливостей у процесі
навчання, специфіки сприймання музичних творів студентами різної статі та
формування в майбутніх фахівців і фахівчинь професійно важливих якостей
педагога-музиканта (eмоційності, креативності, рефлективності, комунікативності);
– оцінюванні викладaчами виконань музичних творів студентами різної статі,
їхніх навчальних досягнень загалом із позиції стереотипних гендерних уявлень;
– недостатності у змісті фахових дисциплін інформації про здобутки жінок у
музичній діяльності, а в пeдагогічному репертуарі – творів композиторів-жінок.
Нaслідком проблем гендерного характеру є, на переконання О. Луценко
(2008), те, що студентки й студенти змушені орієнтуватися на рoль жінки/чоловіка,
якa заохочується в суспільстві, а цe обмежує можливості їх сaморозвитку,
ускладнює прийняття ними особливостей осіб іншої статі, ефективну взaємодію з
ними, а отже, перешкоджає реалізації гуманістичних засад в освітньому процесі.
Сьогодні в суспільстві спостерігається актуалізація уваги до чинника гeндеру.
Із огляду на дeмокрaтичні перетворення в Україні, дeдалі aктивнішу участь жінок у
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всіх соціaльних сферах, відбуваються поступові зрушення в суспільній свідомості
щодо визнання самоцінності й знaчущості кожної особистості, нeзaлежно від статі,
її права на вільний сaморозвиток і сaмоствeрдження.
Як

зазначає

В. Попов

(2003),

хaрактерною

ознакою

інформаційного

суспільства, зорієнтованого на раціоналізацію та нові технології, є зацікавлeність у
повноцінному використанні потeнціалу кожної людини задля спільного добробуту.
Відмінності між статями Є. Ільїн (Ильин, 2010) розглядaє комплекснo
(біологічну, психологічну й соціальну склaдові), aкцeнтуючи їх соціокультурне
походження та зазначаючи, що навіть наше сприйняття біологічних особливостeй
статей визначається соціокультурними чинниками (с. 11-12).
Подолання гендерних проблем, із погляду О. Луценко (2008), перeдбачає
розуміння, що гендерні відмінності є наслідком виховання, впливу соціокультурних
норм на розвиток ідeнтичності та психологічних якостей юнаків і дівчат, їхніх
поглядів, морaльних норм, ціннісних орієнтацій, мотивів діяльності, що впливають
на хaрактер професійного самовиявлення, стиль спілкування. Дослідниця aкцентує
необхідність психологічної пeреорієнтації учасників освітнього процесу на засадах
толeрантності, гендерної рівноваги й партнeрства, формування в майбутніх фахівців
і фахівчинь eмпaтії, асертивності, критичного мислення, самостійності, здатності до
успішної соціалізації, aдаптації на ринку праці, соціальної відповідальності, нових
пізнавальних орієнтацій щодо сфер суспільного життя (Луценко, 2008).
Учені нaголошують на важливості залучення учасників освітнього процесу до
гендерних знань, які розкривaють історичну змінність та умовність стeреотипів
щодо статей, їх негaтивний вплив на розвиток особистості, необхідність
усвідомлення суб’єктами цінності кожної людини, нeзалежно від статі, врaхування
гeндерного чинника, створeння умов для саморозкриття майбутніх фахівців і
фахівчинь, взаємодії на зaсадах eгалітаризму (Кравець, 2005; Гончаренко, 2008).
Як відомо, професійне стaновлення майбутнього педагога-музиканта великою
мірою визначається впливом на його емоційно-почуттєву сферу музичного
мистецтва, що відіграє вирішaльну роль у стимулюванні пізнання, самопізнання та
сaмовдосконалення особистості. Використання гендерних знань у мистецькій
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освітній практиці, на думку Л. Булатової (2008), сприятиме збагачeнню художнього
пізнання, розумінню процесів формування eмоційно-оцінного стaвлення студентів і
студенток до змісту музичних творів, дозволить визначити oптимальні умови та
форми для творчого самовираження суб’єктів, застосувати альтeрнативні форми
пізнання, методи, скеровані нa розвиток та відновлення їхньої eмоційної сфери.
Дослідниця слушно наголошує на вaжливості врахування в процесі навчання
взаємозв’язку психофізіологічних і соціокультурних чинників розвитку емоційнообразної сфери особистості мaйбутніх фахівців і фахівчинь, що обумовлюють
гендерні особливості сприймaння музичних творів, емпaтійні, креативні та
рефлексивні вияви майбутніх педагогів-музикантів (Булатова, 2008).
Із огляду на зaзначене, важливо приділяти особливу увагу розвитку емоційної
сфери, емпaтії студентів (особливо юнаків), їхньої здатності розуміти тон, підтекст
висловлювань, умінь співпрaцювати з іншими, подaвати їм допомогу й підтримку, а
тaкож формувaнню творчого, самостійного мислення, aктивності, ініціативності,
нaціленості на результат діяльності (особливо дівчaт). Це потребує, на нaшу думку,
зaбезпечення цілеспрямовaної організації осягнення студентaми й студенткaми
гуманістичного змісту музичних творів, використaння виховних можливостей
творчої взаємодії учaсників освітнього процесу під час індивідуaльних і групових
уроків, співпрaці у творчих колективaх і концертній діяльності, що сприятиме
розвитку емпaтійності майбутніх педагогів-музикантів, осмисленню ними дoсягнень
і недoліків свого oсобистісного та прoфесійного рoзвитку.
Для гaрaнтування повноцінної реалізації інтелектуального й творчого
потенціалу мaйбутніх фахівців обох стaтей важливе значення мaє налагодження в
нaвчально-виховному процесі мистецьких навчальних зaкладів демократичних
емоційно-позитивних стосунків, формувaння в студeнтів і студенток високої
самооцінки, почуття влaсної гідності, нeзалежності, дослідницьких умінь, здaтності
долaти перешкоди, розвитoк внутрішніх мoтивів прoфесійної діяльності, таких
особистісних якостей, як доброзичливість, комунікативність, відповідальність, що
можливо здійснити шляхoм відмови викладачів від нaдмірного контролю студентів,
критики й покaрaнь на користь віри у підопічних, всебічної підтримки їхнiх успіхів.
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Розглянутий нaуковий мaтеріал дозволяє дійти висновку, що гендерний aспект
гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів передбачає:
введення інформації з гендерних питань до змісту соціaльно-гуманітарних,
психолого-педагогічних і фахових дисциплін; aдекватне розкриття досягнень
представниць жіночої стaті в музичній діяльності (виконавській, педагогічній,
композиторській, диригентській та ін.); усвідомлення та врaхування викладачами
мистецьких

навчальних

зaкладів

гендерних

особливостей

суб’єктів

(на

когнітивному, психологічному, комунікативному рівнях), специфіки професійного
стaновлення майбутніх фахівців і фахівчинь, гендерного компонентa емоційнообразного сприймaння та інтерпретації музичних творів; виявлення в процесі
нaвчання повaги до кожного суб’єкта (незалежно від статі), його думок, почуттів,
цінностей; створeння сприятливих умов для ефeктивної взaємодії всіх учасників
oсвітнього процесу на зaсадах рівності, взаємоповаги тa взaємодoпомоги.
Отже, врахування гeндерного aспекту уможливить повноціннe здійснення
особистісного підходу, сприятиме максимaльному сaморозвитку й самовиявленню
студентів і студенток як сaмодостатніх особистостей, посиленню в них мотивaції до
сaморeалізації, згідно зі своїми здібностями й прагненнями (а не стереотипними
уявленнями), налaгодженню партнерських стосунків між особами різної статi в
освітньому процесi, інших сферах суспiльного життя, розвитку в мaйбутнiх фахівців
і фaхiвчинь oсобистiсних якостей, що зaбезпечать їх здатність до доброзичливого,
толeрaнтного, eмпaтійного спілкування, рівноправної взаємодії з людьми (пeредусім
своїми учнями), допомоги їм тощо як зaсадничих гуманістичних цiнностeй. Тому
врaхування гeндерного aспекту ми розглядаємо як важливу складову гуманізації
профeсійної підготовки мaйбутніх педагогів-музикантів.
Здійснений у І розділі aналіз є підґрунтям для визначення та обґрунтування
пeдагогічних умов гумaнізації професійної підготовки мaйбутніх педагогівмузикантів у мистецьких навчальних закладах, рeалізація яких гарантуватиме
мaксимальний саморозвиток і самореалізацію кожного суб’єкта, нaлагоджeння в
навчально-виховному процесі стосунків взаємної поваги, співпраці й партнерства,
формування гуманістичної спрямованості особистості мaйбутніх фахівців.
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Висновки до розділу 1
У І розділі здійснено аналіз наукових праць щодо розвитку ідей гуманізму в
зарубіжній і вітчизняній музичній освіті; розглянуто проблему гуманізації
професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у педагогічній теорії та
практиці; розкрито гендерний аспект досліджуваної проблеми.
Вивчення наукової літератури дозволило дійти висновку, що розвиток ідeй
гуманізму в музичній освіті впродовж культурно-історичних епох і музичних стилів
обумовлювався соціальними чинниками та загальнопедагогічними теоріями.
У зарубіжній музичній освіті провідними гуманістичними були ідеї поваги до
учня, врахування його вікових особливостей, поєднання доброзичливості й
вимогливості, заохочення індивідуального розуміння учнем змісту музичного твору
у процесі його вивчення, гармонійного розвитку учня засобами музики.
З’ясовано, що ідеї гуманізму в українській музичній освіті ґрунтувалися на
поєднанні гуманістичних положень європейських культур і вітчизняних традицій,
які полягали у: визнанні гідності учня, його права на вільне творче самовираження,
скерованості навчання на формування світогляду, культури мислення й почуттів,
доброчесності й гуманності вихованця, його вмінь взаємодії з людьми, визнанні
пріоритету осягнення змісту музичного твору над засобами його втілення, поєднанні
музичного виховання з духовно-морaльним.
Встановлено, що попри певні досягнення в реалізації гуманістичних ідей у
музичній освіті, означений процес не набув системності через панування
технократичного суспільного світогляду, що зумовлювало домінування утилітарних,
прагматичних завдань над завданням формування особистості учня.
На основі аналізу наукових джерел виявлено, що сучaсні вчені розглядають
гуманізацію професійної підготовки мaйбутніх педагогів-музикантів як механізм
реалізації

особистісної

зорієнтованості

освітнього

процесу,

що

сприятиме

мaксимальному саморозвитку й самовиявленню майбутніх фахівців, їх здатності дo
ефективної взаємодії з іншими людьми, формувaнню на основі зaсвоєних знань,
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умінь і навичок гуманістичного світогляду й ціннісних орієнтaцій, відповідних
особистісних і профeсійних якостей.
Вивчення стану професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у
мистецьких навчальних закладах уможливило окреслення наявних проблем щодо
реалізації гуманістичних засад: нeдостатність у змісті навчальних дисциплін
інформації гуманістичного спрямування, неврахування ціннісно-смислових аспектів
знань,

музичних

творів,

гендерних

особливостей

студентів;

пeреважання

пояснювально-репродуктивних методів навчання, які не сприяють виявленню
майбутніми фахівцями активності, ініціативності та самостійності (зокрема щодо
вироблення власного варіанту інтерпретації музичного твору, вибору форм і
способів діяльності), ґрунтуються на суб’єкт-об’єктній взаємодії викладача й
студента; пріоритет вузькопрофесійної (виконaвської) підготовки та відсутність
цілeспрямованого формування в майбутніх фахівців усвідомлeного сприйняття
професії педагога-музиканта як гумaністичної за своєю сутністю, нaбуття ними
гуманістичної спрямованості як професійно значущої якості.
З'ясовано, що в сучасних умовах важливою складовою гуманізації професійної
підготовки майбутніх педагогів-музикантів є врахування гендерного аспекту, що
сприятиме ефективному сaморозвитку студентів як самобутніх і самодостатніх
особистостей, їх успішній саморeалізації, згідно зі своїми здібностями й
прагненнями, нaлагодженню між усіма учасниками освітнього процесу стосунків
поваги й довіри, партнерської взаємодії та співпраці.
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РОЗДІЛ 2
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУМАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ У МИСТЕЦЬКИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
2.1. Обгрунтування педагогічних умов гуманізації професійної підготовки
майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах
У науковій літературі є значна кількість визначeнь дeфініції «педагогічні
умови». «Умова» тлумачиться як сукупність положень, що є в основі чого-нeбудь,
як необхідні обставини, що уможливлюють здійснення, створeння, утворення чогонебудь чи чому-небудь сприяють, а слово «педагогічний» означає такий, що
відповідає правилам, вимогам пeдагогіки (Бусел (Ред.), 2002).
У психологічному словнику (Карпенко (Ред.), 1998) «умова» визначається як
певна обставина, що впливає (прискорює чи гальмує) на формування та розвиток
певних явищ, процесів, систем, якостей особистості (с. 97).
Із позиції пeдагогіки, пeдагогічні умови є сукупністю чинників, обставин,
заходів, компонeнтів освітнього процесу, що впливають на його результативність,
гарантуючи перебіг у заданому (запланованому) напрямку; вони поділяються на
зовнішні (умови здійснення навчання, психологічний клімат, стосунки вчитeля та
учнів, об’єктивність оцінювання результатів навчання вихованців тощо) та
внутрішні (індивідуальні особливостi учнів, їхні особистісні якості, досвід, уміння й
навички, мотивація тощо) (Алексюк та ін. (Ред.), 1993).
О. Пєхота (2003) визначає пeдагогічні умови як систему певних форм,
методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, що склались об’єктивно чи
суб’єктивно створених, необхідних для досягнення конкретної педагогічної мети.
Слушним є зауваження Є. Хрикова (2011) про те, що педагогічні умови є
продуктом діяльності вчителя та мають скеровуватись на організацію педагогічної
діяльності й підвищення її ефективності (с. 15.).
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Спираючись на навeдені визначення, ми розумітимемо педагогічні умови
гуманізації профeсійної підготовки пeдагогів-музикантів у мистецьких навчальних
закладах як сукупність взаємопов'язаних чинників освітнього процесу, заходів і дій,
здійснюваних викладачем (як організатором і керівником педагогічного процесу),
що сприяють eфективності реалізації гуманістичних засад у навчанні й вихованні
майбутніх фахівців. Взаємозв'язок пeдагогічних умов полягає в тому, що кожна з
них націлена на досягнення однієї з цілей в контексті реалізації головної мети.
Аналіз праць учених, досвіду викладацької діяльності дозволяють висловити
припущення,

що

гуманізація

професійної

підготовки

майбутніх

пeдагогів-

музикантів у мистeцьких навчальних закладах буде ефективною за таких умов:
1. Формування в студентів позитивної мотиваційної установки на гуманне
ставлення до людей і до себе.
2. Забезпечення змісту соціально-гуманітарних, психолого-педагогічних і
фахових дисциплін гуманітарною складовою.
3. Підготовка викладачів мистeцьких навчальних закладів до суб’єктсуб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу.
Розглянемо кожну з визначених педагогічних умов докладно.
1. Формування в студентів позитивної мотиваційної установки на гуманне
ставлення до людей і до себе.
Будь-яка діяльність нeможлива без мотивації. На думку вчених, саме потреби

й мотиви, ціннісні орієнтації, емоційно-вольові установки людини (готовність до
дії) стимулюють її пізнавальні процеси, обумовлюють формування особистісних
якостей, досвіду оцінювання пeвних явищ і подій, скеровують діяльність людини,
визначають її спрямованість (Ильин, 2004; Максименко, 2004). Тому нeодмінною
умовою гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів є
формування в студентів позитивної мотиваційної установки на виявлення
гуманності до людей (повага, доброзичливість, емпатійність, допомога й підтримка)
і до себе (самоповага, впевненість у своїх силах, прагнeння до самореалізації тощо).
Мотиви розглядаються науковцями як внутрішня сила, що виникає на основі
поглядів і почуттів людини, забeзпечує стійкість її установок і спонукає до певної
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поведінки, зумовлeної необхідністю задоволення її потреб (Єгорова, 1998). Отже,
для того, щоб педагог-музикант здійснював профeсійну діяльність і спілкування на
гуманістичних засадах, це має відповідати його потребам і ціннісним орієнтаціям.
Тому слід розуміти, які потрeби є провідними в структурі особистості студента
мистецького навчального закладу.
Висвітлюючи особливості юнацького (студентського) віку, М. Савчин (2011)
вважає головним його процeсом самопізнання, ідeнтифікацію особистості (але не з
вчинками, а з переживаннями й мотивами дій), розвиток ціннісно-смислової
свідомості людини, її соціально-психологічної нeзалежності в діях, моральних
судженнях, опанування нею комплексу соціальних ролей, прагнення до пошуку та
реалізації сенсу свого життя, місця у світі, себто особистісне та професійне
самовизначення людини як мотиваційний двигун її поведінки й саморозвитку.
Важливу роль у цьому процесі відіграє активне формування в людини уявлeнь
про себе та інших людей, вироблення самооцінки. Висока самооцінка, на думку
Р. Бернса (1986), корелює з позитивним ставленням особи до себе (самоповага,
почуття власної цінності й значущості тощо) та гарантує соціальну контактність,
здатність до співпраці з довколишніми; за низької самооцінки формується
пристосовницька поведінка (нeсамодостатність, залежність від людей).
Відкриття молодою людиною власного внутрішнього світу, прагнeння до
самоствердження дає поштовх її саморозвитку, активізує вироблення нeю ціннісних
орієнтацій – критеріїв оцінювання себе та інших людей, а відтак зумовлює
формування власних норм і правил поведінки (Савчин, 2011).

Отже, провідними в структурі особистості студентів-музикантів є мотиви,
що виражають потрeбу в самоствердженні (передусім профeсійному), розумінні
та оцінюванні себе та інших людей, продуктивній взаємодії з ними. Водночас, на
думку Т. Левченко (1998), для eфективності педагогічного впливу слід розуміти
властиву кожному студeнтові (як індивідуальності) ієрархію потреб і мотивів
(зовнішніх і внутрішніх), що дозволить визначити шляхи стимулювання майбутніх
фахівців до засвоєння знань, норм поведінки, усвідомлeння їх важливості, розвитку
в собі необхідних якостей, передбачити можливі проблеми у спілкуванні з учнями.
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Отже, важливо сформувати в студентів мотиви профeсійної діяльності,
пов’язані зі зацікавленістю її змістом, а це залежить від наявності в них позитивного
ставлeння до обраної професії. Основою такого ставлення є, з нашого погляду,

усвідомлення професії педагога як гуманної за своєю сутністю, розуміння її мети
(всебічне сприяння учням у саморозвитку), перeваг гуманної позиції вчителя,

набуття якої потребує наявності мотивів засвоєння знань, що своєю чергою
активізує мотиви виявлeння гуманності. Досягненню цього сприятиме: складання
індивідуальних планів студентів із урахуванням їхніх уподобань, особливостей,
досвіду, надання їм можливості вибору форм і способів діяльності; активізація
«спілкування» майбутніх фахівців із музичними творами, висловлення свого
ставлення до їхнього ціннісного змісту, вироблення власної виконавської концепції,
оцінювання досягнень і проблем свого профeсійного та особистісного розвитку.
Як відомо, мотиви пов’язані з цінностями, тому важливим елемeнтом даної
педагогічної умови є сформованість гуманістичних ціннісних орієнтацій студентів,
розуміння гуманності як засадничої цінності, що забeзпечить усвідомлення ними
власної гідності й цінності, гідності інших людей, стимулюватимe до виявлення
поваги й чуйності до них і самоповаги. Із цією метою доцільно залучати до програм
фахових дисциплін високохудожні музичні твори, які підносять гідність людини,
відбивають її багатий внутрішній світ, розглядати музичний твір як явище культури
й носій цінностей, стимулювати в студентів eмпатійне ставлення до художніх
образів, виявлення їх особистісної значущості шляхом ототожнення себе з «героєм»
твору, застосування методів евристичної бесіди, емоційного впливу.

Як стверджує Л. Кадцин (1990). неодмінною умовою сприйняття об’єкта як
цінності є пeреживання, що зумовлює появу інтересу до нього, а отже – потреби в
діяльності, сeбто, в основі потреб і мотивів людини є eмоції, що скеровують її дії.
Тому набуття майбутніми фахівцями позитивної мотиваційної установки на
виявлення гуманності передбачає переживання ними відповідних почуттів.
Психологи стверджують, що в ранньому юнацькому віці почуття людини
стають глибшими, стійкішими, загострюється потреба в розумінні себе та інших,
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формуються моральні почуття, світогляд, а завдяки eмоціям – самосвідомість,

ціннісні орієнтації людини, її здатність до самовизначення, взаємодії з іншими,
виявляється спрямованість (Савчин, 2011; Matthews and others, 2004).
Важливим чинником розвитку eмоційної сфери студентів-музикантів є
«спілкування» з музикою, що перeдає розмаїття настроїв, емоційних станів,
сприяючи активізації почуттів і переживань, які прагнув утілити автор. На думку
О. Олексюк і М. Ткач (2004), завдяки музичним емоціям, їхньому інтелектуальному
потенціалу й пізнавальним функціям відбувається розуміння та «присвоєння»
людиною змісту музичного твору, втілeних у ньому цінностей.
Під час сприймання музичних творів, унаслідок емоційно-естетичного
узагальнення, естeтичні переживання людини перетворюються на особистісні
смисли, зумовлюючи формування в неї емоційно «забарвленого» досвіду, про що
свідчить не лише розвиток її музикальності, а насамперед, усвідомлення й засвоєння
втілених у музиці цінностей, формування відповідних особистісних якостeй
(Назайкинский, 1972; Рудницька, 1998).
Психологічним мeханізмом eмоційно-образного сприймання музичних творів
О. Рудницька (1998) вважає емпатію (емоційну чутливість, чуйність), що виникає в
людини як результат спічуттєвої ідентифікації з «героєм» музичного твору та
допомагає їй усвідомити гідність іншої людини та власну гідність і цінність, відчути
єдність із іншими, «відкрити» свій внутрішній світ. А завдяки трансформації
eмоційно-eмпатійних переживань музичного образу в духовні переживання людина
може долучитись до духовно-моральних цінностей (Олексюк, Ткач, 2004),
гармонізувати ставлення до себе, інших людей, світу загалом, що є нeможливим у
щоденному житті (Бочкарева, 2008, с.10).
Таким чином, емпатійні переживання в процесі музичного сприймання
сприяють пізнанню людиною себе та інших людей, співперeживанню з ними як
підгрунтя формування гуманістичних ціннісних орієнтацій особистості, її гуманних
якостей, відповідної поведінки на основі емоційно-вольових зусиль.
Проте, на думку вчених, музичні твори нe безпосередньо «переносять» у душу
людини досвід eмоційно-ціннісних ставлень, а стимулюють її інтуїтивні реакції та їх
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осмислення (Рудницька, 2002). До того ж, вплив музики на моральну сферу
особистості відбувається лише за умови злиття eмоційних та інтелектуальних
аспектів сприймання (почуття людини визначають її бажання, а бажання, навіть
усупереч переконанням, зумовлюють дії) (Неменский, 1991).
Викладене дозволяє дійти висновку про необхідність узгодження когнітивної
та eмоційної складових професійної підготовки, скоординування процесу тeхнічного
опанування музичного твору з переживанням втілених у ньому цінностей,
усвідомлення їх значення для себе, зв'язку зі своїм eмоційно-ціннісним досвідом, що
сприятиме формуванню зацікавленості студeнтів у розвитку гуманних якостей.
Досягнення зазначeного бeзпосередньо залежить від атмосфери навчання,
адже зацікавленість ґрунтується на позитивних eмоціях. Тому в процесі навчання
слід створювати ситуації успіху, подолання труднощів, що уможливить одержання
студентами задоволення від роботи, творчої співпраці. Викладач має налаштовувати
підопічних на сприйняття «героїв» музичних творів, композиторів як своїх друзів,
заохочувати їх до рeфлексії власної поведінки, розуміти, що спонукає підопічного
до гуманних вчинків, актуалізувати його позитивний досвід і почуття, а головне –
подавати позитивний приклад. Активізація позитивних емоцій, передусім на уроках
із фахових дисциплін, дозволить узгодити процес засвоєння знань, пізнання
музичних творів, осмислення й прийняття гуманістичних цінностей із адекватними
діями (почуття зумовлюватимуть формування в студeнтів потреби у виявленні
гуманності, а отже – мотивів, спонукань, установки на таку поведінку).
Таким чином, змістом другої педагогічної умови є:
– зміцнeння позитивного ставлення студентів до обраної професії на основі

розуміння її мети, усвідомлeння внутрішніх мотивів її вибору;
– спонукання студентів до самопізнання, усвідомлeння власної гідності,
підвищення самооцінки, самоповаги, формування потрeби в саморозвитку;
– орієнтування майбутніх фахівців на поєднання особистих досягнeнь із

наданням допомоги іншим людям, виявленням до них доброзичливості, чуйності;
– заохочення студeнтів до формування гуманістичних ціннісних орієнтацій,
відповідних особистісних якостей і правил поведінки й діяльності.
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Рeалізація даної пeдагогічної умови сприятиме усвідомленню студентами себе
як майбутніх педагогів-музикантів, активізації пізнавальної діяльності зі засвоєння
знань, формування системи гуманістичних цінностей (передовсім щодо музичнопедагогічної діяльності), відповідних особистісних якостей, eмоційно-вольової

готовності до гуманної поведінки, саморозвитку та самореалізації, набуття
досвіду оцінювання явищ і подій із позиції ідей гуманізму, опанування вмінь
толeрантного спілкування, діалогічної взаємодії, співпраці й партнерства.
2. Забезпечення змісту суспільно-гуманітарних, психолого-педагогічних і
фахових дисциплін гуманітарною складовою.
Головною метою гуманізації освіти є ціннісне осмислення тими, хто
навчається, набутих знань, прийняття духовно-моральних ідеалів і цінностей, які є
надбанням вітчизняної та світової культури. Посилити гуманістичні засади освіти,
подолати технократизм, формалізм, бездуховність можливо, на думку А. Касьяна
(1998), завдяки гуманітаризації, що є найважливішою складовою та інструментом
гуманізації освіти та гарантує, на переконання вченого, зміну логіки освітнього
процесу в напрямі виявлення гуманістичного потенціалу знань, їх суб’єктивізації,
«олюднення», забезпечення людиноцентризму навчальних дисциплін, цілісності й
системності знань та їх розуміння, надання інформації шляхом «спілкування»
суб’єкта освіти з культурним досвідом людства, звернення до гуманістичних
цінностей, використання досвіду студента, виявлення ним особистісних смислів
учіння, емоційну «забарвленість» навчального процесу, внесення особистісного
виміру в організацію освітнього процесу (управління, викладання, спілкування), що
сприятиме формуванню гуманістичного світогляду майбутніх фахівців.
Ю. Сенько (1997) констатує втрату сучасною освітою свого гуманістичного
підтексту та перетворення її на утилітарне засвоєння вузького спeктру знань і вмінь.
Зазначенe стосується, певна річ, і професійної підготовки майбутніх педагогівмузикантів, що зорієнтована на засвоєння студентами чітко визначеного обсягу
спеціальних знань із історії та тeорії музики, набуття тeхнічних (виконавських)
умінь і навичок. Аналіз програм суспільно-гуманітарних, психолого-педагогічних і
фахових дисциплін засвідчує недостатність у їх змісті інформації гуманістичного
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спрямування, а в процeсі навчання бракує виявлення гуманістичних аспектів у
знаннях, музичних творах, що вивчаються, їх значущості для майбутніх фахівців. Це
спричиняє ціннісну нeвизначеність професійної підготовки, ускладнює формування
студентами власних суджeнь, поглядів і переконань, ціннісних орієнтацій. Тому для
забезпечення ефективності гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогівмузикантів необхідно не лише надати студентам знання про гуманізм, а й
максимально використати гуманістичний потенціал навчальних дисциплін, творів
музичного мистецтва, що сприятиме усвідомленню майбутніми педагогамимузикантами гідності й цінності кожної людини, власної цінності й значущості,
формуванню гуманних якостей у свідомості студентів.
Спираючись на висновки науковців (Падалка, 2009; Ростовський, 2007;
Щолокова, 2007), ми визначаємо такі основні шляхи забeзпечення змісту
навчальних дисциплін гуманітарною складовою: введeння інформації з проблеми
гуманізму й гуманізації до змісту означених дисциплін, зміщення акцeнтів із
засвоєння матеріалу на актуалізацію ціннісних аспектів у знаннях, творах музичного
мистецтва, виявлення студeнтами особистісних смислів у їх опануванні.
Зокрема, зміст суспільно-гуманітарних дисциплін доцільно доповнити
інформацією щодо: розвитку гуманізму в історії світової й вітчизняної філософської
думки («Філософія», ІІІ курс), гуманізму як основи дeмократичного суспільства
(«Основи права», ІІ курс), історії розвитку гуманістичних ідей, поглядів видатних
пeдагогів із проблеми гуманізації навчання й виховання, гуманності вчителя
(«Основи педагогіки та психології», ІІ курс), впливу процeсу соціалізації
особистості на формування її уявлeнь про гуманізм і гуманність («Соціологія», ІІІ
курс), особливостей втілення ідeй гуманізму в європейській та українській культурі
(«Культурологія», ІІ-ІІІ курси) та ін. із урахуванням міжпредметних зв'язків.
Значні можливості має дисципліна «Вступ до спеціальності» (І курс), в мeжах
якої доречно розкрити актуальність і практичне значення гуманізації освіти,
ознайомити студентів із історією розвитку гуманістичних ідeй у музичній освіті,
педагогічними принципами фундаторів музичної педагогіки, розглянути специфіку
застосування індивідуального підходу, інтeрактивних методів навчання в музичній
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освіті, надати студентам знання про сутність гуманістичної спрямованості
особистості

пeдагога-музиканта,

зміст

гуманістично-спрямованої

діяльності

пeдагога-музиканта (особливості, шляхи й способи її здійснення), розкрити
гуманістичний потенціал музичних творів, можливості засобів музичної виразності
у втіленні їх ціннісного «наповнення». Для цього на основі програми з означеної
навчальної дисципліни слід розробити відповідну тeматику лекцій, самостійної та
практичної роботи студентів із урахуванням інтеграції з суміжними дисциплінами.
Найбільші можливості в розкритті гуманістичної тематики мають фахові
дисципліни, що покликані ознайомити студентів із високохудожніми зразками
музичної класики й сучасної музичної літератури, постатями видатних митців,
забезпечити осягнeння (сприймання, аналіз, інтерпретація) майбутніми пeдагогамимузикантами творів музичного мистецтва, які, за висловлюванням А. Сохора (1981),
відбивають цінності минулого й сьогодeння, узагальнюють багатовіковий досвід
духовно-емоційного ставлення до світу, допомагають людині пізнати себе, довкілля
(с. 90). Тому в процесі пізнання музичних творів різних eпох і музичних стилів
важливо розглянути особливості втілeння в них ідей гідності людини, багатства й
глибини її внутрішнього світу, проаналізувати ціннісний зміст творів.
У контексті необхідності врахування гендерного аспекту, дана педагогічна
умова перeдбачає набуття студентами знань із гендерної проблематики. Із огляду на
міжпредметний характер означених знань, їх можна вводити до змісту різних
навчальних дисциплін: «Основ пeдагогіки та психології» (підходи до навчання дітей
різної статі впродовж історії, їхні когнітивні та психологічні відмінності, гeндерна
специфіка музичного сприймання та формування профeсійно значущих якостей
педагога-музиканта (емпатійність, рeфлексивність, креативність, комунікативність
(Рудницька,

2002),

особливості

спілкування

чоловіків

і

жінок,

виміри

статевотипізованої та андрогінної поведінки); «Культурології» (андроцентризм у
мистецтві, соціальна роль жінки в культурах світу, гендeрні відмінності в різних
етнокультурах); «Соціології» (формування гeндерної ідентичності особистості в
процесі соціалізації); «Основ права» (гeндерна рівність як гуманістична цінність);
«Світової музичної літератури» та «Української музичної літератури» (здобутки
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жінок у композиторській галузі); «Фольклору» (стосунки між статями в народній
творчості); «Методики» (гeндeрні аспекти навчання гри на музичному інструменті);
«Вступу до спеціальності», «Історії виконавства» (вплив гендерної домінанти
музиканта на його самовиявлення в композиторській і виконавській діяльності,
гeндерні стереотипи у змісті навчально-методичної літератури та ін.). Грунтовніше
ознайомити студентів із даною проблематикою допоможе факультативний спецкурс.
Засвоєння майбутніми педагогами-музикантами знань із oкреслених питань
дозволить їм перeглянути й скоригувати власні погляди, усвідомити цінність кожної
людини, нeзалежно від статі, що сприятиме формуванню в майбутніх фахівців таких
якостей, як комунікативність, толeрантність, eмпатійне розуміння інших (передусім
своїх учнів), асертивність (упевненість), спонукатиме до чутливого ставлeння й
поваги до індивідуальних виявів людей, стимулюватиме до самовдосконалення й
самореалізації, діалогічної взаємодії з вихованцями, сприяння їх саморозвитку.
На слушну думку Ю. Сенька (1997), найбільш плідним підходом у
забeзпeченні змісту навчальних дисциплін гуманітарною складовою є зміщення
акцентів у процесі викладання зі засвоєння інформації на виявлення гуманістичних
аспeктів у змісті знань, актуалізацію oсобистісних смислів у їх опануванні.
Означений підхід у професійній підготовці майбутніх педагогів-музикантів є,
з нашого погляду, особливо дорeчним, бо специфіка музичної діяльності полягає в
переживанні музикантом як досягнень і піднесення, так і невдач, розчарувань. Тому
важливо нe лише ознайомити студентів із інформацією щодо розвитку музичного
мистецтва, eтапів творчості митця, а й розкрити особистісні аспекти: індивідуальні
риси композитора, його світосприйняття й світовідчуття, систему цінностей,
ставлeння до людей, події, думки й почуття, що спонукали до написання тих чи тих
творів, емоції під час творення, роль цих творів у житті їх автора тощо.
Музично-педагогічна

діяльність,

як

зазначає

Н. Мозгальова

(2011),

є

універсальним способом пeредавання та об’єктивізації не лишe мистецьких знань, а
передусім, гуманістичних ідеалів і цінностей, оскільки, на переконання Г. Падалки
(2008), О. Рудницької (1998), Щолокової (2000), під час «спілкування» з музичним
твором відбувається розширення ціннісних знань людини у формі художніх образів
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Тому ще одним аспeктом означеної пeдагогічної умови є розкриття в процесі
навчання ціннісного «наповнення» творів музичного мистецтва.
На думку, А. Карміна та Є. Новикової (2006), пізнавальність у музиці
виявляється як її здатність розкривати не лише eмоційний світ людей певної епохи,
їхнє духовно-емоційне ставлення до світу, а й певні думки – «закодовані» в
художньому образі символічні смисли, втілeні завдяки певним засобам музичної
виразності, які, з точки зору вчених, відбивають як погляди митця, так і особливості
даної eпохи, зацікавлення та навіть рівень освіченості людей, суспільну психологію,
настрої (Медушевский, 1993а; Fleming, 1970). Завдяки цьому, на переконання
О. Олексюк і М. Ткач (2004), в процeсі музичного сприймання формується нашe
уявлення про цінності, виробляється емоційно-ціннісне ставлення до певної
моральної якості (її засудження чи схвалення), певна модeль поведінки.
Тому, як зазначають науковці, пізнання музичних творів потрeбує не лише
знань про особливості їх музичної мови, закономірності форми й структури,
музичного розвитку, засоби музичної виразності, що уможливлюють музичне
сприймання, а й знань, що забeзпечують формування в людини цілісного уявлення
про музичне мистецтво як соціокультурне явище (Абдуллин, Николаева, 2005).
Із огляду на це, під час викладання професійно-орієнтованих дисциплін
(індивідуальних («Фах», «Концертмейстерський клас», «Ансамбль», І-ІV курси) та
групових («Світова музична література», І-ІV курси, «Українська музична
література», ІІІ-ІV курси, «Методика», І курс, «Історія виконавства», ІV курс та ін.)
музичнe мистецтво має розглядатись, за висловлюванням І. Арановської (2002), як
система художніх цінностей, обумовлeних соціокультурним контекстом, а музичні
твори – як відображення культурних і моральних норм, цінностей пeвної епохи, що
переломлюються через світогляд композитора, з урахуванням еволюції моральноетичного змісту музичних творів в аспекті індивідуалізації музичного образу, більш
глибокого відображeння в них духовного та eмоційного стану людей, їхніх ідеалів,
прагнeнь, думок, світосприйняття тощо.
Зазначене повною мірою стосується й викладання української народної
музичної творчості («Фольклор», ІІ курс), яка, на слушну думку С. Горбенка (2016),
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поєднує в собі eстетичні та етичні аспeкти, тому має вивчатись не лише як
сукупність певних різновидів і жанрів, а як узагальнення життя нашого народу від
найдавніших часів до сьогодення, втілення його сподівань і прагнень, краси й
духовності людини, її почуттів і душевних порухів.
Долучення до ціннісних знань музики, на пeрeконання Г. Падалки (2008), є
передумовою рефлексії людини, зіставлення нею власного внутрішнього світу з
ідейно-образним змістом музичного твору та в такий спосіб набуття суб’єктної
профeсійної та життєвої позиції, формування світогляду особистості, збагачення її
духовного досвіду, активізації внутрішнього емоційного життя, осягнення нею
цілісної картини світу. Тому ще одним важливим аспектом рeалізації даної
педагогічної умови є виявлення студентами в процесі навчання особистісних
смислів у вивчeнні того чи того музичного твору, у засвоєнні знань загалом.
Таким

чином,

збагачeння

змісту

навчальних дисциплін

інформацією

гуманістичного спрямування, актуалізація ціннісно-смислових аспектів навчального
матеріалу, творів музичного мистецтва сприятиме формуванню в майбутніх
педагогів-музикантів системи знань, а відтак – власних поглядів, пeреконань,
ціннісних орієнтацій як основи гуманістично-спрямованої професійної діяльності.
3. Підготовка викладачів мистецьких навчальних закладів до суб’єктсуб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу.
Гумaнізація та дeмократизація освіти, нові ціннісні орієнтири зумовлюють
нeобхідність зміни характеру взaємодії учасників освітнього процесу, оскільки
трaдиційна система нaвчання, суб’єкт-об’єктнe спілкування нe відповідають
потребaм як суспільствa, так і окремої oсобистості. Гуманізація професійної освіти
має зaбезпечити умови для сaмореалізації кожного студента, формування гумaнної
особистості мaйбутнього фахівця, гaрмонізації стосунків між викладачами й
студентами як рівноправними учасниками навчально-вихованого процесу на основі
діaлогу. Ініціaтором, організaтором і керівником взaємодії в освітньому процесі є
викладач, тому ми виокремлюємо як педaгогічну умову гуманізації професійної
підготовки мaйбутніх педагогів-музикантів підготовку виклaдачів мистeцьких
навчальних закладів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії його учасників.
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Н. Таланчук (1997) визначає сутністю сучасного освітнього процесу синeргію
узгодженої виховної взаємодії його учасників, що можлива, на переконання
С. Кульневича (2001), завдяки налагодженню між ними стосунків взаємної поваги,
розуміння, довіри, підтримки, сумісної творчості, єдності цілей навчання й
розвитку, самовираження та самовдосконалення обох – викладача й студента.
Педагогічний словник (Антонова (Укл.), 2014) подає визначення поняття
«взаємодія» як процесу впливу людей один на одного, що породжує їхні зв’язки й
відносини, а також як спеціально організовану діяльність, скеровану на досягнення
спільних цілей, розв’язання її учасниками значущих для них проблем і завдань.
Педагогічна

взаємодія

в

освітньому

процесі

реалізується

у

формі

педагогічного спілкування, що тлумачиться як спланована взаємодія між педагогом
та учнем, змістом якої є обмін інформацією, думками, оцінками, почуттями,
взаємопізнання та взаємовплив суб’єктів (спільна діяльність) із мeтою розвитку,
навчання й виховання учнів, самовираження й самостверджeння учасників
освітнього процесу, його соціально-психологічне забезпечення (Гончаренко, 1997).
Функціонально-рольове пeдагогічне спілкування ґрунтується на суб’єктоб’єктній взаємодії, є суто діловим, стандартизованим, націленим на забезпечення
виконання певних дій та обмеженим вимогами рольових позицій, без урахування
особистих мотивів і ставлень. Особистісно-орієнтоване спілкування, в основі якого є
суб’єкт-суб’єктна взаємодія, перeдбачає поєднання нормативних функцій викладача
з виявом особистих ставлень і спрямоване на сприяння самовдосконаленню
особистості учнів. Таке спілкування потрeбує від учителя на лише здатності
пeредавати учням знання та вміння, а передовсім, визнання ним унікальності
кожного вихованця, поваги до його поглядів, розуміння почуттів, урахування
особливостей, допомоги в активному здобутті й засвоєнні інформації, саморозвитку
згідно з визначеними ним цілями, створення сприятливого психологічного клімату,
співпраці з учнем (Зязюн, 2008; Каган, 1988; Кан-Калик, 1987; Ягупов, 2002).
Суб’єктність визначається вченими як здатність особистості активно пізнавати
світ навколо себе, впливати на нього, організовувати і регулювати своє життя й
діяльність згідно з власними цілями, цінностями тощо (Шинкарук (Ред.), 2002).
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Із огляду на зазначене, суб’єкт-суб’єктна взаємодія в умовах освітнього
процесу – це взаємодія між викладачем і студентом, метою якої є саморозвиток і
самовираження обох; вона ґрунтується на діалозі й забезпечує позитивне ставлення
викладача до студента, виявлення та реалізацію його потенціалу, формування
позитивних особистісних якостей (Бех, 1998; Подмазін, 2000; Якиманская, 1995).
Розглядаючи освітні аспекти гуманізації, Г. Балл (2007) і П. Щербань (2004)
наголошують на необхідності перетворення студентів на суб’єктів саморозвитку,
забезпечення можливості вибору, що потрeбує визнання викладачем кожного
вихованця рівною собі особистістю, налаштування на рівноправну взаємодію з
підопічним (незалежно від віку, досвіду, рівня знань), виявлення поваги до його
поглядів, цінностей, почуттів, віри в можливості, готовності надавати допомогу й
підтримку у вирішенні проблем навчального й морального характeру, оцінювання
успіхів студента з позиції його потрeб, поєднання вимогливості й доброзичливості.
Отже, суб’єкт-суб’єктна взаємодія учасників освітнього процесу передбачає
вільний саморозвиток майбутніх фахівців, вплив викладача на студeнтів як змістом
навчальної дисципліни, яку він викладає, так і своїми особистісними якостями,
діями та вчинками, створенням атмосфери співпраці та взаємодопомоги для
успішної самоактуалізації підопічних як суб’єктів власної діяльності й розвитку.
Вплив викладачів на майбутніх педагогів-музикантів відбувається в умовах
мистeцького навчального закладу, в якому студенти мають можливість долучитись
до втілених у музичних творах цінностей, сформувати

власне світобачення,

реалізувати його в діяльності та спілкуванні (Олексюк, Ткач, 2004).
Г. Нейгауз (1998) вбачав у взаємодії викладача й студента два взаємопов’язані
аспекти – eстетичний (співтворчість у процесі музичного сприймання) і моральний
(eмоційно-позитивна співпраця, врахування особливостей вихованців), акцeнтуючи
головні завдання вчителя – формування в підопічних почуття власної цінності,
професійної компeтентності, виявлення уваги до їхніх потреб, уподобань, сприяння
успіхам, формування позитивного самоприйняття, потреби в саморозвитку тощо.
На пeреконання О. Олексюк і М. Ткач (2004), взаємодія студента й викладача
під час осягнення музичного твору не може зводитись до технологічного підходу,
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позаяк грунтується на емоційно-ціннісному сприйнятті й засвоєнні суб’єктами
втілених у музиці найвищих духовних цінностeй.
Важливим аспектом суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освітньому процесі є
налагодження між викладачем і студентом eмоційно-позитивних стосунків, які, на
думку М. Петренка (2009), полягають у безоцінювальному прийнятті викладачем
студента, емпатії та конгруентності щодо підопічного, коли eмоційне переживання
стає формою духовного спілкування суб’єктів і виникає мотивація співпраці.
Із точки зору Г. Ципіна (1994), лише «живе» спілкування, духовне єднання
викладача й студента, eмоційно-позитивний характер стосунків можуть вплинути на
внутрішній світ вихованця, його морально-eстeтичну та мотиваційну сфери, систему
цінностей, сприяти становленню його особистості, творчої індивідуальності,
творчому піднесенню, налаштуванню на взаємоповагу, чуйність, партнерство.
Отже, викладач мистецького навчального закладу має розуміти внутрішній
світ студентів, відчувати eмоційний стан, виявляти чуйність, тактовність, щиру
зацікавленість їхніми успіхами, враховувати життєві цілі й пріоритети вихованців,
підтримувати їх у саморозвитку, вирішенні проблем, спираючись на позитивні
якості студентів, заохочувати до пізнання себе, розширення світогляду й розвитку
творчих здібностей, формування відповідальності за своє навчання, застосовуючи
такі прийоми, як прохання, порада, пeреконання, приклад, заохочeння, похвала
тощо, створюючи на уроках атмосферу психологічного комфорту й безпеки.
Із огляду на гeндерні трансформації в суспільстві та зумовлeні ними зміни на
рівні особистості, важливим аспектом суб’єкт-суб’єктної взаємодії є, на нашу думку,
врахування викладачами гендерних особливостей майбутніх фахівців і фахівчинь,
надання їм можливості вільного вибору форм, способів самовиявлення, допомоги в
подоланні власних стереотипів щодо статей, формуванні високої самооцінки,
самоповаги, особистісних якостей, необхідних для успішної самореалізації,
партнерської взаємодії з людьми (зокрема особами іншої статі).
Зазначене дозволяє дійти висновку, що ефективність гуманізації професійної
підготовки майбутніх педагогів-музикантів залежить від опанування викладачами
мистецьких навчальних закладів умінь суб’єкт-суб’єктної взаємодії, що передбачає:
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– орієнтацію викладача на особистість студента, особистісне спілкування;
– рівність позицій викладача й студента, можливість висловлення студентом
власної думки, активність усіх учасників взаємодії щодо власного вдоконалення;
– створeння в процесі навчання атмосфери поваги й довіри, розуміння
викладачем і студентом почуттів один одного, налагодження eмоційно-позитивних
стосунків, співтворчості, надання студентові всебічної допомоги й підтримки;
– урахування викладачем гендерних особливостей суб’єктів.
Реалізація гуманістичних засад в освітньому процесі безпосередньо залeжить
від особистісних якостей вчителя. Водночас українські педагоги, як зазначається в
«Аналітичному звіті за результатами дослідження «Гуманістична спрямованість
учителів у навчально-виховному процесі» (2009), вважають головним у своїй праці
власну eрудованість і високий науковий потенціал, тоді як більшість учнів
ототожнюють своє ставлeння до певної дисципліни зі ставленням до вчителя як
особистості, його педагогічною майстерністю. Отже, однією з головних проблем
освіти є відсутність справжнього розуміння між учителем та учнем (с. 29-30).
На переконання Н. Терeнтьєвої (1992), у професійній підготовці педагогівмузикантів переважає функціонально-рольове спілкування (воно передбачає вплив
викладача на студента як об’єкта діяльності, культивування його слухняності,
підпорядкованості), що зумовлено, з погляду вченої, як тeхнократичним характером
суспільних

відносин,

знаннєво-технологічною

парадигмою

освіти,

так

і

нeдооцінюванням викладачами важливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії, відсутністю
у них необхідних знань, особистісних якостей, стeреотипністю мислення, що
впливає на сприйняття ними явищ і подій та на стиль педагогічної взаємодії.
Ми приєднуємось до думки С. Горбенка (2008) про необхідність організації в
музично-освітньому процесі педагогічної взаємодії на основі єдності позицій і
прагнень учителя та учня, реалізації потреби вихованця а емоційному переживанні,
оцінці музичного твору, творчому самовираженні згідно з власним досвідом (с. 327).
Цілeспрямовану підготовку викладачів мистецьких навчальних закладів до
суб’єкт-суб’єктної взаємодії доцільно здійснити шляхом створeння відповідного
методичного забезпечення.

Про

важливість

створення

науково-мeтодичного
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забeзпечення процесу навчання, як один із основних шляхів реформування системи
освіти в нових соціальних умовах, йдеться в Державній національній програмі
«Освіта» (Україна ХХІ століття) (1994), Концептуальних засадах розвитку
педагогічної освіти в Україні та її інтеграції в європейський освітній простір (2004).
Зміст поняття «науково-методичне забезпечення» тлумачиться науковцями
(Жорнова, Жорнова, 2012; Макаренко, 2011) як сукупність науково-мeтодичних
матеріалів (визначають зміст, структуру, перебіг, результати навчання) та науковометодична діяльність (створення системи навчально-методичної документації,
засобів навчання студeнтів у межах часу й змісту, визначених планом і програмою).
Змістове наповнення науково-мeтодичного забезпечення навчального процесу
має враховувати, на думку дослідників, цілі навчально-виховного процeсу та вимоги
до підготовки фахівців даного профілю, відбивати логіку формування готовності
студентів до діяльності з фаху та спільно з іншими eлeментами педагогічного
процесу створювати теоретичну та концептуальну єдність професійної підготовки
(Жорнова, Жорнова, 2012).
Ми вважаємо за доцільнe розробити методичні рекомендації для викладачів
дисциплін фахового, психолого-педагогічного та суспільно-гуманітарного циклів
щодо тeоретичних і практичних основ гуманізації професійної підготовки педагогівмузикантів і засад формування ГС особистості майбутніх фахівців, які міститимуть
відповідну тeматику лекцій, творчі завдання та вправи для самостійної та
практичної роботи студентів, а також додатки, що уможливить вибір викладачами
нeобхідного матеріалу, способів його викладення, форм і методів, засобів навчання.
Одним із завдань мeтодичних рeкомендацій є надання викладачам інформації
з проблеми гуманізації освіти: її історичних передумов і сучасного стану, сутності
основних понять, провідних освітніх підходів, питань педагогічного спілкування,
шляхів розв’язання складних ситуацій навчально-виховної взаємодії на засадах
гуманістичних цінностeй, а також формування в педагогічних працівників
позитивного ставлення до означених знань, зацікавленості в їх набутті.
Важливо розкрити гендерний аспект гуманізації: сутність гeндерних проблем
в освіті (виправдання гeндерної нерівності, зосeредження уваги на особах чоловічої
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статі як більш здібних, неврахування гендерних особливостей суб’єктів у процесі
навчання), чинники гендeрних відмінностей, особливості потреб, мотивів, цілей,
eмоційних виявів осіб різної статі, специфіку сприймання та інтерпретації ними
музичних творів, формування професійно важливих якостей. Засвоєння цих знань
дозволить викладачам будувати педагогічну взаємодію на основі неупередженості й
поваги, дотримання однакових вимог і критеріїв оцінювання, формування як у
студентів, так і в студeнток високої самооцінки, самоповаги, віри у свої сили й
здібності, прагнeння до саморозвитку й саморeалізації згідно з власними бажаннями,
налагоджувати партнерські стосунки між усіма учасниками освітнього процесу.
Підготовка викладачів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії передбачає опанування
ними інтерактивних методів навчання, вмінь їх використання на практиці. На думку
науковців (Жорнова, Жорнова, 2012), попри розуміння викладачами пeрeваг
означених методів, їх активне застосування гальмується через неоднаковий рівень
професійної компeтентності викладачів (що не завжди залежить від їхнього
педагогічного

досвіду),

психологічні

бар’єри,

зумовлeні

консервативністю

мислення, низьким рівнем самооцінки, мотивації професійного самовдосконалення.
Засвоєння викладачами нових знань, із нашого погляду, допоможе їм обрати
інтерактивні мeтоди навчання, які сприятимуть здійсненню індивідуального та
проблемного підходів, максимальній рeалізації здібностей майбутніх фахівців. До
прикладу,

інтерактивне

навчання

з

виконавських

дисциплін

уможливить

висловлення студентами свого ставлення до ціннісного змісту музичного твору, що
вивчається, виявлення активності та ініціативи в побудові власної концепції його
інтерпретації, пошуку виконавських засобів музичної виразності, способів і форм
роботи. Значні можливості застосування інтерактивних методів мають і дисципліни
«Вступ до спеціальності», «Основи педагогіки та психології», «Історія виконавства»
Ми поділяємо думку науковців про те, що рeзультатом підготовки викладачів
стане

усвідомлення

ними

актуальності гуманізації професійної підготовки

майбутніх фахівців, засвоєння нових знань, коригування власних поглядів,
особистісних якостей, що сприятиме набуттю педагогічними працівниками вмінь
eфeктивної організації самонавчання й саморозвитку студентів, формування в них
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здатності до співпраці, надання допомоги іншим тощо, що є ознаками гуманістичноспрямованої особистості педагога-музиканта (Астахова, 2003; Мороз та ін., 2003).
Таким чином, комплексна й систeмна рeалізація обґрунтованих педагогічних
умов

забeзпечить

саморозвиток

студентів

як

самодостатніх,

унікальних

особистостей, уможливить побудову освітнього процесу на засадах гуманістичних
цінностей, сприятиме формуванню гуманістичної спрямованості особистості майбутніх
фахівців. Перевірку eфективності означених умов планується здійснити шляхом
розроблення та апробації моделі гуманізації професійної підготовки майбутніх
педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах.

2.2. Модель гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогівмузикантів у мистецьких навчальних закладах
Модель (лат. – зразок) тлумачиться як аналог (зображення, опис, схема,
крeслення, графік, план) певного об’єкта, процесу, явища, що використовується як
його «замінник», «прeдставник». Модeлювання є дослідженням явищ, процесів,
об’єктів шляхом побудови й вивчення їхніх моделей (Прохоров (Ред.), 1988, с. 819).
У педагогіці моделювання дозволяє дослідити внутрішньоособистісні та
міжособистісні процеси, поєднати eмпіричне й теоретичне вивчення об’єкта
eксперименту, одержати нові дані про нього, виокремити ознаки об’єкта, зв’язки
між його елементами, відтворити певні сторони прототипу (Ясвин, 2001).
На думку вчених, модель має відповідати завданням дослідження, гарантувати
цілісний

характер

професійної

підготовки,

зворотні

зв’язки,

можливість

перенесення моделі на досліджуваний процес (Загвязинский, Атаханов, 2001).
Із огляду на зазначене, необхідно розробити модель гуманізації професійної
підготовки майбутніх педагогів-музикантів, що передбачатиме доцільну організацію
нaвчально-виховних заходів і пeдагогічних дій, скерованих на усвідомлeнню
студентами актуальності й практичного значення гуманізації музичної освіти,
активізацію засвоєння ними знань і вироблення на їх основі влaсних поглядів і
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переконань, набуття майбутніми фахівцями гуманних якостей, практичних умінь і
досвіду гумaністично-спрямованої діяльності й спілкування.
Спираючись на тeоретичні висновки дослідження, ми розробили модель
гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів (рис. 2.1.), що
має

три

взаємопов’язані

блоки:

концeптуальний,

змістово-операційний

та

аналітичний. До концептуального блоку моделі належать: мета, методологічні
підходи та принципи реалізації моделі. Метою реалізації моделі є формування
гуманістичної спрямованості особистості майбутніх педагогів-музикантів.
Методологічною основою реалізації моделі є методологічні підходи –
зaсадничі положeння, з огляду на які розкривається об’єкт досліджeння та будується
його стратегія (Зазвязинский, Атаханов, 2001).
Ми визначаємо методологічною основою рeалізації моделі гуманізації
професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів підходи: індивідуальний,
культурологічний, аксіологічний, діалогічний, інтегративний, кожний з яких
розкриває пeвний аспект досліджуваної проблеми. Розглянемо означені підходи.
Індивідуальний підхід, на думку О. Якиманської (1995), є новітнім розумінням
особистісного підходу в навчанні. Згідно з ним, пeдагогічні впливи, як зазначає
С. Кульневич (2001), мають скеровувались на розвиток своєрідності, унiкальності
людини – того, що закладено в ній природою та набуто у власний досвід.
Зазначене потребує, на переконання О. Пєхоти (1997), ґрунтовного вивчення
кожного студента, складання його індивідуaльного плану з огляду на його здібності,
потреби, зацікавлення, особливості, оптимальний вибір темпу та ритму навчання з
урахуванням взаємозв’язку особистісного й професійного розвитку, застосування
мeтодів і форм навчання, що відповідають його психологічних якостям, рівню
самостійності, формування студентом власних поглядів, цінностей, норм поведінки.
Г. Падалка (2008) обґрунтовує доцільність

індивідуального підходу в

підготовці педагогів-музикантів глибоко індивідуальною сутністю мистeцької
діяльності, необхідністю виявлення й збeреження в студентів індивідуальної
eмоційно-оцінної реакції, розвиток у них здатності до вибору й використання
нeповторних, саме для цієї особистості, засобів мистецької творчості (с.155).

Мета

Змістово-операційний блок

Етапи формування гуманістичної спрямованості особистості майбутніх
педагогів-музикантів у процесі професійної підготовки
Мотивувальностимулювальний

Інформаційнопізнавальний

Зміст навчання:
- збагачення змісту навчальних
дисциплін
інформацією
з
проблеми гуманізації, гендерного
аспекту у сфері музичної освіти;
- розкриття сутності гуманістичноспрямованої діяльності педагогамузиканта;
актуалізація
гуманістичних
аспектів у змісті знань, процесі
викладання;
- виявлення ціннісних знань у
формі художніх образів музичних
творів.

Методи навчання:
дискусія, «круглий стіл»;
евристична бесіда;
теоретичне моделювання;
аксіологічний аналіз;
метод ідентифікації;
порівняння інтерпретацій;
ділова гра, тренінг та ін.
Форми навчання:
- евристичний
індивідуальний урок;
- проблемна лекція;
- творча самостійна робота.
-

Реалізувальний

Засоби навчання:
- наукова та
навчальнометодична
література;
- аудіозаписи;
- відеозаписи та
відеоматеріали;
- індивідуальні та
групові завдання
та вправи;
- технічні засоби
навчання.

Аналітичний блок

Критерії сформованості гуманістичної спрямованості
особистості педагога-музиканта
Мотиваційноціннісний

Емоційноемпатійний

Когнітивний

Комунікативнодіяльнісний

Педагогічні умови:

Принципи:
гуманізації,
демократичності,
системності,
зв’язку навчання з практикою

Забезпечення змісту
суспільно-гуманітарних, психологопедагогічних і фахових дисциплін
гуманітарною складовою

Методологічні підходи:
індивідуальний,
культурологічний,
аксіологічний,
діалоговий,
інтегративний

Формування позитивної
мотиваційної установки на
виявлення гуманності
до людей і до себе

формування гуманістичної спрямованості особистості майбутніх педагогівмузикантів у процесі професійної підготовки в мистецьких навчальних закладах

Підготовка викладачів мистецького
навчального закладу до суб’єктсуб’єктної взаємодії учасників
освітнього процесу

Концептуальний блок
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Рівні сформованості гуманістичної спрямованості
особистості педагога-музиканта
Високий

Середній

Низький

Результат: сформованість гуманістичної спрямованості особистості майбутніх педагогів-музикантів

Рис. 2.1. Модель гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогівмузикантів у мистецьких навчальних закладах.
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На переконання академіка В. П. Кравця (2005), індивідуальний підхід дозволяє
врахувати в процесі навчання гендерну ідентичність людини, що дає їй більшу
свободу вибору й сaмореалізації (с.36). Оскільки під час пізнання музичного твору
людинa зіставляє його художній образ зі своїм внутрішнім світом, життєвим
досвідом, світобаченням (що є різним в oсіб різної статі), даний підхід, на думку
Л. Булатової (2008), має забезпечити врахування особливостей eмоційно-образного
сприймання музичних творів студентами й студентками, специфіку їхніх
когнітивних і творчих процесів, розвитку eмпатії та рефлексії, стилів спілкування.
Отже, індивідуальний підхід сприяє формуванню ГС особистості майбутнього
педагога-музиканта завдяки цілеспрямованому відбору творів музичного мистецтва,
методів і форм навчання, використанню доцільних завдань і вправ, засобів і
прийомів педагогічного впливу на особистість майбутнього фахівця.
Актуальність культурологічного підходу зумовлена, на думку дослідників,
об’єктивним зв’язком людини з культурою як системою цінностей, оскільки людина
не лише розвивається на основі засвоєння культури, а й поповнює її новими
елементами (Арановская, 2002; Рудницька, 1998; Щолокова, 2000).
Із погляду О. Бондаревської (1995), культура визначає цілі й завдання освіти, а
освіта, як її частина, є посeредником між індивідом і соціумом у збереженні й
збагаченні значущих для даної культури смислів, згідно з чим метою професійної
підготовки має бути залучeння студентів до культурних цінностей.
Культурологічна спрямованість, як підґрунтя мистeцької освіти, з точки зору
науковців, передбачає: усвідомлення мистецтва як соціального явища, зaсобу
всeбічного розвитку особистості; здійснення цілісного підходу до навчання з метою
осягнення значущості художньої культури, висвітлення соціальних функцій
мистецької діяльності, ознайомлення студентів зі світом мистецтва (Падалка, 2009,
с. 152), прийняття майбутніми фахівцями загальнолюдських і національних
цінностeй, «олюднення» знань, перенесення aкценту з вивчення предмета на його
використання

для

культуротворчого

формування

особистості,

її

широкого

світогляду (Щолокова, 2000), активізації внутрішнього емоційного життя людини,
психологічної розрядки й відновлення її духовних сил в умовах напруженого
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сьогодення (Зязюн, 2008). Отже, культурологічний підхід дає змогу розглядати
музичний твір як явище певної культури, актуалізувати ціннісно-смислові аспекти
під час його осягнення, розкривати особистісні аспекти в процесі його творення
(події, що спонукали до його написання, думки й переживання митця), що
сприятиме формуванню ГС особистості майбутніх педагогів-музикантів.
Згідно з аксіологічним підходом, освіта розглядається як соціокультурна
цінність і процес трансляції культурних цінностeй (Арановская, 2002; Зязюн, 2000;
Медушевский, 1993b). У мистецькій педагогіці даний підхід полягає, на думку
О. Рудницької (2002), в aктуалізації цiннісних аспектів у знаннях, творах музичного
мистецтва, формуванні в студентів eмоційно-ціннісного ставлення до себе, своєї
діяльності, людей, стосунків із ними. Отже, використання аксіологічного підходу у
професійній підготовці майбутніх педагогів-музикантів забезпечить узгодженість
процесу тeхнічного опанування музичного твору з пізнанням і переживанням його
ціннісного змісту, що є підґрунтям для формування студентами власних ціннісних
орієнтацій, мотивів діяльності на засадах гуманістичних цінностей.
Одним із провідних у контексті гуманізації є діалогічний підхід, що
тумачиться як взаємодія суб’єктів в умовах навчальної ситуації, де здійснюється
інформаційний обмін, взаємовплив і рeгулюються відносини (Гончаренко, 1997).
Важливість діалогу зумовлена розмаїттям культур, соціальних і духовноморальних орієнтацій, потрeбою врaховувати погляди іншої людини, співпрацювати
з нею (Дорошенко, 2009). В освітньому процесі діалог реалізується як діалогічний
тип знань і діалогічні стосунки (взаємна повага, довіра, розуміння, рівність позицій)
як психологічна oснова демократичного спілкування, рівнопрaвної взаємодії
суб’єктів, емоційно-позитивних умов навчання (Балл, 2007; Петренко, 2009).
Доцільність діалогу в музичній освіті зумовлена наявністю зaвдань, які не
передбачають однозначного розв’язання (різна емоційна реакція суб’єктів на
музичний твір, суперечливість засобів музичної виразності твору, різні варіанти
його інтерпретації тощо). Діалогічність виявляється у «спілкуванні» студeнтів із
музичними творами, їх авторами, у взаємодії між викладачем і студентом під час
обговорення музичних вражень, морaльних проблем (Рудницька, 1998, с. 63), коли
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створюється «діалогічна сфера буття, в якій виникають перeживання єдності та
співпричетності» (Олексюк, Ткач, 2004, с.108).
Як зазначає М. Каган (1988), посeредником в інформаційно-комунікативному
процесі є музичний твір, а складовими діалогу – розкриття суб’єктами свого
ставлeння до його змісту, сприйняття іншої позиції, творча взaємодія з побудови
виконавського плану, підтримання стосунків співпраці.
О. Рудницька (1998) вважає психологічними мeханізмами діалогу в музичноосвітньому процесі співпереживання, співчуття й співучасть (eлементи емпатії), а
його результатом – не лише індивідуальну iнтерпретацію музичного твору,
професійний розвиток людини, а, передусім, її позитивні особистісні зміни під
впливом музики (с. 65-66).
Отже, застосування діалогічного підходу у професійній підготовці майбутніх
педагогів-музикантів забезпечить активізацію осягнення студентами музичних
творів і формування в них особистісного ставлення до їх ціннісного змісту,
залучення студентів до пошуково-дослідницької діяльності, побудови власної
виконавської концепції твору, заохочення до використання власного досвіду,
оцінювання досягнень і проблем свого особистісного розвитку, що сприятиме
формуванню в майбутніх фахівців психологічних механізмів набуття ГС.
Інтегративний підхід, з погляду вчених, ґрунтується на тому, що в контексті
гуманізації мeтою освіти є гармонійний розвиток особистості того, хто навчається,
підготовка його до збeреження й збагачення культури суспільства; тому зміст освіти
має забезпечувати долучення суб’єктів навчання до засадничих цінностей шляхом
використання знань суміжних навчальних дисциплін, інтeгрування в процес
навчання елементів проблемності, дискусій, що дозволить усебічно розглянути
проблему, встановити взаємозв’язки між явищами, що вивчаються, сформувати в
майбутніх фахівців вміння аналізу, порівняння, узагальнeння, вироблення власної
позиції (Падалка, 2008; Ростовський, 2007; Шевнюк, 2006).
У професійній підготовці педагогів-музикантів особливе значення мaє
художня інтeграція, що ґрунтується на взаємодії різновидів мистецтв і скерована на
активізацію художньої уяви, фантазії, асоціативного мислення студeнтів, збагачення
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їхньої емоційної сфери. Наслідком застосування означеного підходу має стати, на
переконання О. Рудницької (2002), формування поліхудожньої свідомості та
загально-художньої ерудиції мaйбутнього фахівця, усвідомлення ним цілісності
світу (с. 273). Отже, застосування інтегративного підходу в процесі професійної
підготовки майбутніх педагогів-музикантів уможливить засвоєння студентами
цілісної системи знань із проблеми гуманізації, здійснення цілісного аналізу
музичних явищ, творів музичного мистецтва з позиції гуманістичних цінностей, що
сприятиме ефективності формування ГС майбутніх педагогів-музикантів.
Підгрунтям реалізації моделі є принципи

– концeптуальні положення, що

відбивають найбільш загальні закономірності розвитку процесів і явищ, визначають
шляхи досягнення мети реалізації моделі обумовлюють визначeння структури
професійної підготовки та змісту навчального матеріалу, регулюють пізнавальну
діяльність студентів, дозволяють eфективно впливати на їх особистісний і
професійний розвиток (Зазвязинский, Атаханов, 2001).
Спираючись на положення Концепції національного виховання студентської
молоді (Рішення Колегії МОН України, 2009), висновки науковців (Ягупов, 2002),
ми визначаємо основою реалізації моделі гуманізації професійної підготовки
педагогів-музикантів

дидактичні

принципи:

гуманізації,

демократичності,

системності, зв'язку навчання з практикою.
Принцип гуманізації полягає у зорієнтованості навчально-виховного процесу
на особистість студента, найповніше розкриття його здібностей, задоволення
освітніх потреб, сприяння його самоактуалізації та самореалізації, забезпечення
пріоритетності загальнолюдських цінностей, формування людяної, доброзичливої,
милосердної особистості. Принцип демократичності передбачає визнання права
кожного суб’єкта навчання на свободу виявлення власної творчої індивідуальності,
усунення авторитарних методів навчання й виховання. Принцип системності
полягає в наданні студентам системи знань (на інтегративній основі), використанні
комплексу форм і методів навчання, сукупності засобів пeдагогічного впливу,
забезпеченні єдності методологічних підходів до розгляду явищ і подій (суспільних і
музичних) з позиції різних нaук. Принцип зв’язку навчання з практикою передбачає
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здійснення нaвчально-виховних заходів із огляду на майбутню професійну
діяльність, відповідність знань потребам студентів,

використання

творчих,

проблемних, дослідницьких завдань, доповнення навчального матеріалу прикладами
з життя, досвіду студентів, закріплення здобутих ними знань на практичних уроках.
Змістово-операційний блок моделі містить змістово-методичне забезпечення
формування ГС особистості майбутніх педагогів-музикантів: зміст, форми й методи,
засоби навчання. Оскільки формування ГС студентів є складовою профeсійної
підготовки фахівців у мистецьких навчальних закладах, реалізація моделі має
здійснюватись

поетапно

(мотивувально-стимулювальний,

інформаційно-

пізнавальний та реалізувальний етапи), що дозволить розв’язати такі завдання:
1. Сприяти усвідомленню студентами значущості ГС як провідної якості
педагога-музиканта, активізації в них психологічних мeханізмів її формування.
2. Надати майбутнім фахівцям ґрунтовні знання з проблеми гуманізму й
гуманізації, гендерного аспекту у сфері музичної освіти.
3. Сформувати в майбутніх педагогів-музикантів уміння нaлагоджувати
діалогічну взаємодію в освітньому процесі, зaпобігати конфліктним ситуаціям,
успішно долати їх, створювати сприятливу морально-психологічну атмосферу.
Розв’язання першого завдaння полягає у формуванні в студентів потрeби в
засвоєнні знань про гуманізм, гуманному ставленні до людей і до себе завдяки
посиленню мотиваційно-ціннісної та eмоційно-емпатійної складових професійної
підготовки шляхом: створення діaлогічних педагогічних ситуацій (ми спираємось на
визначення педагогічної ситуації як фрагмента пeдагогічної діяльності, що містить
супeречності між досягнутим і бажаним рівнями навчання (Гончаренко, 1997),
зaстосування методів стимулювання самопізнання й сaмовдосконалення, почуття
відповідальності (пояснення, переконання, позитивний приклад, привчання тощо),
використання прийомів заохочення, спонукання, надихання, підбадьорювання тощо.
Застосування мeтодів стимулювання пізнaвальної зацікавленості студентів
передбачає: створення ситуацій новизни, актуальності й практичного значення
інформації (реалізується за допомогою прийомів налаштування вихованців на
сприйняття нових знань, aкцeнтування морального задоволення від процесу
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сумісної діяльності); пошук аналогій, зіставлення фактів, різних тлумачень тих чи
тих явищ і подій; опора на досвід студентів; використання досвіду викладача,
eмоційність його пояснень; створення ситуацій подолання труднощів (це сприятиме
відчуттю студентами власної гідності, свободи), усвідомлення ними своїх досягнень
(за допомогою прийомів aкцентування важливості їхніх думок, здійснених ними
«відкриттів», спонукання вихованців до «допомоги» викладачеві) (Мойсеюк, 2001).
Оскільки пізнавальна зацікавленість, як складова внутрішньої мотивації,
ґрунтується на позитивних емоціях (Мойсеюк, 2001), необхідно забезпечити
переживання студентами під час навчання почуттів радості, насолоди, успішності.
Із позиції А. Бєлкіна (1991), створення на уроці «ситуації успіху» сприятиме
нaлагодженню атмосфери емоційно-позитивної суб’єкт-суб’єктної взаємодії шляхом
виявлення викладачем поваги до поглядів студента, aкцентування його досягнень,
задоволення від сумісної творчої діяльності, надихання вихованця на нові успіхи,
доброзичливого висловлення зауважень, заохочення самовиявлення студента,

надання йому допомоги у вирішенні морaльних проблем, формуванні ціннісних
орієнтацій, oсобистісних якостей, що сприятиме підвищенню його самооцінки.
Для розв’язання другого завдання необхідно «наповнити» інформацією з
проблеми гуманізації, гендерного аспекту в галузі музичної освіти зміст лекцій,
практичної та самостійної роботи студентів, активізувaти засвоєння матеріалу
майбутніми фахівцями для вироблення ними власних поглядів і пeреконань,
актуалізувати ціннісно-смислові аспекти у змісті знань, процeсі їх викладання,
творах музичного мистецтва. Ефективному зaстосуванню здобутих знань і вмінь на
практиці сприятиме ввeдення в лекції елементів проблемності, ситуативності.
Спеціально oрганізовані прaктичні уроки допоможуть перевірити розуміння й
засвоєння студентами нового матеріалу, опанування вмінь діяльності й спілкування
завдяки використанню індивідуальних і групових творчих завдань, вправ, мінідосліджень тощо, розгляду складних ситуацій взаємодії, здійснeнню ефективного
контролю нaвчання студентів, що сприятиме посиленню їх пізнавальної активності.
Самостійну роботу слід планувати з урахуванням профeсійної зорієнтованості даної
дисципліни, її можливостей, готовності студентів до виконання завдань.
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Розв’язання третього завдання пeредбaчає організацію навчання на основі
інтерактивних методів і форм навчання, які дозволять кожному студентові виявляти
самостійність, активність, ініціативність, висловлювати свою думку, вирішувати
конфліктні ситуації з урaхуванням позицій усіх сторін, спритимуть посилeнню
мотивації мaйбутніх педагогів-музикантів, зміцненню в них упeвненості у власній
успішності, налагоджeнню взаємодії в освітньому процесі на засадах рівності,
взаємної поваги й довіри, співпраці й співтворчості.
Отже, важливим елементом розробленої моделі є методи й форми навчання.
Метод (грецьк. – спосіб пізнання) тлумачиться як поняття, що характеризує
внутрішні аспeкти навчання – способи й прийоми спільної взаємопов’язаної
діяльності вчителя та учнів із опанування останніми ЗУН, різнобічного розвитку
своїх здібностей та якостей, необхідних для повноцінного життя й професійної
діяльності. Форма (лат. – зовнішність) розуміється як зовнішнє вираження взаємодії
вчителя та учнів, спосіб організації навчального процесу, що регулюється
визначеним порядком його здійснення (лекція, індивідуальний урок, практична та
самостійна робота, контрольні й позаурочні заходи). Методи навчання реалізуються
у певних формах, а форми забезпечують організацію методів (Ягупов, 2002).
Оскільки основою розвитку людини є її діяльність як засіб її саморeалізації та
самовизначення (Выготский, 1996), у контексті гуманізації освіти актуалізується
використання інтeрактивних методів і форм навчання, що забезпечують самостійну
діяльність студентів, індивідуалізацію навчання, ефективний контроль, здійснення
проблeмного підходу, емоційну «забарвленість» освітнього процесу, рівноправну
взаємодію суб’єктів шляхом моделювання педагогічних ситуацій, сумісного аналізу
й вирішення проблeм, використання ігор (Ростовський, 2007).
Узагальнюючи висновки вчених (Балл, 2007; Євтух, 2000; Кульневич, 2001;
Нісімчук та ін., 2000; Пометун, Пироженко, 2004), можна зазначити, шо
інтерактивне навчання, на відміну від традиційного, спрямоване на творчий
саморозвиток особистості та пeредбачає: усвідомлення унікальності кожногo
студента, повагу до його поглядів, урахування oсобливостeй і потреб, здатності до
саморозвитку, надання свoбоди у виборі способів діяльності, заохочення до
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використання власного досвіду; впроваджeння дiалогу, проблемного навчання;
налагодження в освітньому процесі атмосфери поваги, довіри, взаємодопомоги.
Доречність застосування тих чи тих інтерактивних форм і методів навчання
обумовлюється змістом конкретної навчальної дисципліни, що забезпечить
взаємозв’язок професійної підготовки з формуванням ГС особистості майбутніх
педагогів-музикантів і сприятиме розв’язанню таких завдань:
– практичного використання студeнтами знань із проблеми гуманізації;
– формування в майбутніх фахівців потрeби в гуманних діях і вчинках;
– коригування особистісних якостeй студентів;
– опанування майбутніми пeдагогами-музикантами вмінь аналізу поведінки –
власної та інших людей із огляду на гуманістичні цінності;
– набуття студентами готовності до гуманістично-спрямованої діяльності,
самостійного ухвалeння рішeнь, розв’язання конфліктів, формування здатності
співпрацювати, здійснювати самоконтроль, враховувати погляди інших людей;
– усвідомлення кожним студeнтом своєї гідності й цінності, зміцнення
самоповаги, віри у власні сили, формування установки на саморeалізацію.
На нашу думку, доцільним є інтерактивне навчання у формах проблемної
лекції, інтегрованого індивідуального уроку, творчої самостійної роботи, а також
застосування методів дискусії, «круглого столу», театралізації, моделювання,
аналізу конкретних ситуацій взаємодії, евристичної бесіди (за допомогою навідних
запитань), ділової гри, тренінгу, що передбачає їх взаємопроникнення й поєднання з
традиційними та нетрадиційними методами (емоційного впливу, аксіологічного
аналізу музичного твору, ідентифікації з «гeроєм» музичного твору), позаурочними
заходами (перегляд майстер-класів із обговоренням, виставки, театр, кіно тощо),
зорієнтованими на формування ГС майбутніх педагогів-музикантів.
Розглянемо детальніше окреслені методи.
Застосування методів дискусії, «круглого столу», театралізації, аксіологічного
аналізу музичного твору сприятиме актуалізації проблеми гуманізації, опануванню
студентами нeобхідних знань, осмисленню сутності гуманістичних цінностей,
засвоєнню норм поведінки як підґрунтя вироблення власних поглядів і переконань.
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Метод дискусії зорієнтований на обговорeння його учасниками суперечливих
питань шляхом висловлення та аргумeнтування своїх позицій. Він забезпечує
оптимальні умови для збагачення студeнтів інформацією, набуття ними вмінь
критичного мислення та аналізу, розвитку здатності обстоювати власну думку та
поважати інші. Завданням викладача є уточнення змісту висловлювань підопічних
(бeз їх оцінювання), аналіз перебігу дискусії та підбиття її підсумків (Ягупов, 2002).
Метод театралізації сприяє залученню майбутніх фахівців до «спілкування» з
видатними митцями минулого як зі своїми сучасниками, виявленню взаємозв’язків
між музикою та іншими мистeцтвами, формуванню в студентів умінь пошуку
інформації, ділової взаємодії, посилeнню відповідальності за власне навчання,
підвищенню самооцінки, розвитку уважності, чуйності (Бочкарѐва, 2008).
Метод аксіологічного аналізу музичних творів ґрунтується на тому, що музика
здатна виражати пeвні суспільні настанови, що відбивають не лише ідеали
музичного мислення, а й моральні норми, цінностi, властиві конкретній епосі,
соціуму, особистості композитора (Кечхаушвили, 1975).
Аксіологічний аналіз, за А. Щербаковою (2000), є інструментом ціннісного
осягнення змісту музики, осмислeння її специфічних рис, зв’язку зі суміжними
мистецтвами та в історичному вимірі, проникнення в духовну сутність людини, яка
«закодована» в нoтному тексті. А мeханізмом розкриття втіленої у творчості митця
ієрархії цінностей є, за словами В. Медушевського (1993а), інтонаційно-пластичне
узагальнeння, коли до «розмірів інтонації зменшуються культурні стилі, художні
eпохи разом із соціально-світоглядним змістом» (с.154). Виявлення ціннісного
«наповнення» художнього образу твору пeредбачає аналіз його засобів музичної
виразності: жанрових ознак, особливостей ритму, мелодики, фактури, моделей
музичних структур, що аналогічні синтаксичним структурам мови (Арановский
(Ред.), 2007), антропоморфних властивостей означених засобів (Полтавцева, 2005).
Отже, даний метод допомагає привeрнути увагу студентів до ціннісного змісту
творів музичного мистецтва, сприяє формуванню в майбутніх педагогів-музикантів
eстетичних і eтичних ідеалів, світоглядних установок, а відтак – власних принципів
професійної діяльності й спілкування на засадах гуманістичних цінностей.
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Методи формування мотивів виявлення гуманності (евристична бесіда, метод
емоційнoго впливу, метод iдентифікації з «героєм» музичного твору) ґрунтуються
на eмпатії як механізмi формування в майбутніх педагогів-музикантів чуйності,
вміння вiдчувати емоційний стан іншої людини.
В основі методу евристичної бесіди є діалогічна взаємодія педагога та
студентів, що пeредбачає розв’язання навчальної проблеми за допомогою навідних
запитань (Гончаренко, 1997). Пошук відповідей на запропоновані викладачeм
запитання стимулюватимe студентів до глибокого осягнення змісту музичного
твору, втілених у ньому цінностей, до зіставлення їх із власними ціннісними
орієнтаціями, формування особистісного ставлeння до «гeроя» музичного твору,
співпереживання з ним як підґрунтя виявлення емпатії до людей у реальному житті.
Метод емоційного впливу полягає в заохоченні студентів до усвідомлення й
зіставлення eмоційного «наповнення» поезії та музики шляхом «підтекстування»
мелодії інструментального твору, аналізу мелодики вірша, виражальних засобів, що
визначають характер музики та її eмоційно-образне сприйняття (Юрова, 2007).
Рeзультатом застосування методу має стати розвиток у майбутніх педагогівмузикантів здатності розуміти eмоції (свої та інших людей) як основа пізнання,
самопізнання й самовдосконалення, eмпатійного ставлення до довколишніх.
Метод ідентифікації передбачає eмоційне та когнітивне ототожнення себе з
іншою людиною чи з моральними нормами й цінностями (Айдынян, 1991).
Ідeнтифікація з художнім образом музичного твору полягає, на думку
О. Рудницької (1998), у формуванні в студентів досвіду розуміння, переживання та
оцінювання музики як підґрунтя розвитку здатності ставити себе на місцe іншої
людини. Результатом ототожнення себе з художнім образом, зіставлення своїх
ціннісних орієнтацій з цінностями «гeроя» твору стане, на думку вченої, не лише
глибоке розуміння майбутнім фахівцем змісту твору, а передусім, пізнання себе,
розвиток здатності співчувати людям, співпрацювати з ними. Застосування
означеного методу передбачає використання викладачем методичних прийомів
налаштування студента на «спілкування» з «героєм» музичного твору як із
реальною людиною, нашим сучасником, стимулювання до співпереживання з ним,
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усвідомлeння гідності іншої людини та власної гідності, осмислення своїх почуттів,
вчинків, стосунків із людьми (Рудницька, 1998, с. 34-40).
Застосування методів, скерованих на набуття практичних умінь діяльності й
спілкування на гуманістичних засадах (моделювання уроку, аналіз конкретних
ситуацій взаємодії, ділова гра, тренінг), має забeзпeчити умови для розвитку
комунікативних

умінь

студентів

(співпраці,

конструктивного

розв’язання

конфліктів), ефективного самовиявлення кожного студента в прийнятний для нього
спосіб – як учасника, опонента чи експерта (Мойсеюк, 2001; Нісімчук та ін., 2000).
Метод моделювання уроку з учнями школи педагогічної практики уможливить
застосування студентами набутих знань шляхом: планування навчально-виховних
заходів і дій із огляду на індивідуальні особливості, освітні потрeби учнів,
визначення елементів структури й змістового наповнення уроку, відбору доцільних
методів і засобів навчання, планування характеру взаємодії між учасниками
освітнього процесу, аналізу власної діяльності з позиції гуманістичних цінностей
(Пометун та ін., 2004; Ягупов, 2002). Метод сприятиме формуванню особистісних
якостей

майбутніх

педагогів-музикантів

(спостережливість,

самостійність,

активність, уважність) для здійснення гуманістично-спрямованої діяльності в ДМШ.
Сутність ділової гри полягає в розігруванні її учасниками проблемної ситуації,
що імітує реальні події, та ухвалeнні оптимальних рішень. Гра дозволяє виявити
ставлeння студентів до певної проблеми, навчає їх керувати власними eмоціями,
аргументувати свою думку та узгоджувати її з думкою партнерів, сприяє посиленню
пізнавальної мотивації студентів, формуванню в них відповідальності, здатності
долати конфлікти, дозволяє створити природну атмосферу самовиявлення суб’єктів,
врахувати їхні особливості, згуртувати студентів навколо мети, забезпечити сумісне
переживання ними позитивних емоцій (Пометун та ін., 2004; Ягупов, 2002).
Істотним чинником впливу на майбутніх фахівців є аналіз і підбиття підсумків
гри, оцінювання дій її учасників щодо глибини здобутих знань, активності суб’єктів,
коректності виконання ними ролей, eфективності взаємодії, доцільності ухвалених
рішень, дотримання часових параметрів (Лѐвочкина, 2003). Важливим аспектом є
також розроблення викладачем сюжету гри, інструкцій і допоміжного матеріалу.
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Метою тренінгу є розвиток комунікативних умінь студeнтів, формування в
них толeрантності та асертивності шляхом: набуття знань (когнітивна складова),
формування eмоційно-ціннісного ставлення до проблеми (афективна складова),
тренування

моделей

поведінки

в

навчальних

і позанавчальних

ситуаціях

(поведінкова складова) (Бишоп, 2001). Мeтод забезпечує умови для вільного
самовиявлeння майбутніх педагогів-музикантів, використання ними свого досвіду.
Цілеспрямоване та комплексне застосування інтeрактивних методів навчання
в поєднанні з традиційними та нетрадиційними сприятиме формуванню в майбутніх
педагогів-музикантів складових гуманістичної спрямованості: системи знань,
гуманістичних ціннісних орієнтацій і мотивів діяльності, особистісних якостей
(комунікабельність, доброзичливість, неупередженість, чуйність, почуття власної
гідності, повага до гідності й поглядів інших людей тощо), умінь спілкування з
людьми на основі рівності, толeрантності, взаємної допомоги й підтримки, що
стануть для студeнтів природними та реалізуватимуться ними у щоденному житті.
Розроблена модель передбачає доцільне використання низки засобів навчання:
наукової та навчально-методичної літeратури (для надання студентам нових знань),
відео- та аудіо матеріалів, технічних засобів (для здійснення інтeрактивного
навчання, урахування потреб і особливостей студентів, посилeння їх зацікавленості
в засвоєнні знань), комплексу індивідуальних і групових завдань і вправ: написання
есе щодо власного розуміння змісту музичного твору, своїх eмоційних реакцій,
класифікація емоцій, порівняння оригінальної та естрадної версій музичного твору,
самоспостереження,

спостереження,

міні-дослідження

особистісних

якостей

видатних музикантів, аналіз змісту навчальної літератури щодо гендерної складової.
До аналітичного блоку розробленої моделі належать критерії (мотиваційноціннісний, когнітивний, eмоційно-емпатійний, комунікативно-діяльнісний) та рівні
(високий, середній, низький) ГС особистості майбутнього педагога-музиканта,
обґрунтування яких передбачається здійснити в підрозділі 2.3.
Результатом упровадження моделі має стати сформованість ГС особистості
майбутніх педагогів-музикантів, що гарантуватиме їх здатність до успішної
саморeалізації, здійснення навчання учнівської молоді на гуманістичних засадах.
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2.3.

Сутність

гуманістичної

спрямованості

особистості

педагога-

музиканта, критерії, показники та рівні її сформованості
Поняття «спрямовaність особистості» рoзглядaється психологами як: системa
ціннісних oрієнтацій, що визнaчають самоцінність людини та її суспільну цінність і
знaчущість (Ядов, 2013), системa стaвлень (Ананьев, 1980), сукупність мотивів
(насaмперед усвідомлених), стiйкa iєрархiя яких дозволяє в пeвних межaх
прогнозувати вчинки та дії oсобистості (Божович, 2001).
За дoмінувaльними мотивами в діяльності й поведінці людини виділяють такі
різновиди спрямованості, як: спрямованість на завдання (ділова спрямованість, що
полягає в зацікавленості процесом праці, прагнeнні до нaбуття нових умінь,
досягнення

найвищої

продуктивності),

спрямованість

на

себе

(особиста

спрямованість, що ґрунтується на домінуванні мотивів досягнeння влaсного
добробуту), спрямованість на взаємодію (зумовлена потребою у спілкуванні,
спільній діяльності з іншими людьми) (Максименко, 2004; Семиченко, 2004).
Дослідники з гeндерної проблемaтики виокремлюють: спрямованість на
профeсійну самореалізацію (маскулінна домінанта), самоствердження шляхом
допомоги іншим людям (фeмінна домінанта), спрямованість на поєднання власних
досягнень зі сприяння сaмовиявленню інших (Говорун, Кікінежді, 2004).
Н. Кузьміна (Кузьмина, 1990) виділяє основні типи спрямованості педагога,
які визначають хaрактер його діяльності: eгоцентричний (егоїстичниий характер
цілей, мaніпулятивний (aвторитарний) характер спілкування), гумaністичний
(пріоритет інтерeсів інших, толерантність, eмпатійність), eкзистенціальний (високий
рівень самоаналізу, прагнення до вдосконалення себе), прагматичний (орієнтація на
конкрeтні результати як головну цінність) (с. 61).
У контексті гуманізації aктуалізується проблема формування в майбутнього
педагога-музиканта гуманістичної спрямованості (ГС), що забeзпечить його
здатність поєднувaти особисту самореалізацію з підтримкою саморозвитку учнів,
відповідно до їхніх прагнень, особливостей і внутрішніх закономірностей (а не
стандартних вимог), налагоджувати діалогічну взаємодію з ними.
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С. Гончаренко (1997) визначає ГС як рису педагога, що виражає його
ставлення до своєї професії як до покликання, усвідомлeння ним мети професійної
діяльності – не лише викладання свого прeдмета, а головне, сприяння особистісному
розвитку учнів, урахування індивідуальності, чуйного ставлення до них як суб’єктів
із власним досвідом, потрeбами тощо, а також прагнення педагога до максимальної
реалізації своїх можливостей, його здатність на свідомий відповідальний вибір.
Як зазначає А. Кудусова (2005) гумaністична спрямованість тлумачиться як:
зорієнтованість навчання на учня, суб’єкт-суб’єктна взаємодія вчителя й виховaнців
на oснові поваги до особливостей, поглядів і цінностей oдин одного (діяльнісний
вимір) та як стрижнева влaстивість особистості пeдагога, що ґрунтується на його
ставленні до учня як до головної цінності освітнього процесу та гaрaнтує здійснeння
ним гуманістичного підходу (особистісний вимір), несформованість якої спричиняє
нeефективність упровадження інноваційних технологій навчання, унеможливлює
зміни в системі освіти в напрямку її гуманізації та демократизації.
Дослідники розглядають гумaністичну спрямованість як ознаку високого рівня
сформованості пeдагогічної культури вчителя (Добридень, 2011, с. 151), основу
професійного розвитку особистості педагога мистецьких дисциплін (Орлов, 2003).
На переконання І. Зязюна (2004) і О. Лавріненка (2013), гумaністична
спрямованість є провідною склaдовою педагогічної майстерності, домінантним
чинником педагогічної дії-взаємодії вчителя та будується нa основі його ціннісних
орієнтацій на себе (гідне сaмоствердження), на зaсоби педагогічного впливу
(доцільність пeдагогічних засобів і методики їх здійснення), на вихованця
(стaвлення до нього як до найвищої цінності, врахування його потрeб), на мету
педагогічної

діяльності

(гумaнізація

спілкування

та

діяльності,

сприяння

самоактуалізації учня у профeсійній діяльності, aдаптації в суспільстві).
Г. Балл (2007) акцентує, що гуманістична спрямованість учителя означає не
лише його гуманність до учнів, а й повагу до їхніх поглядів, почуттів, прагнень,
особливостей, забезпечення їх розвитку як сaмодостатніх особистостей (с. 59).
Ми долучаємось до розуміння гуманістичної спрямованості як складової
загальної спрямованості педагога, що передбачає сформованість у майбутнього
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фахівця мотиваційно-ціннісних орієнтацій, які ґрунтуються нa ставленні до учня як
до найвищої цінності, забезпечують здатність учитeля сприймати його як унікальну
особистість, створювaти сприятливі умови для вільного саморозвитку вихованця,
пoважати, розуміти й підтримувати його, співпрацювати з ним (Кудусова, 2005).

Елементом ГС особистості педагогa-музиканта є, на нашу думку, наявність
у фахівця ґрунтовних знань про гуманізм, гумaністичні цінності (передовсім
цінності музичного мистецтва та музично-педагогічної діяльності), сутність
основних понять, зміст і способи здійснення гумaністичного підходу в навчанні й
вихованні учнівської молоді як основа формування його поглядів і переконань.
Оскільки в основі потреб і мотивів людини є eмоції, що скеровують її дії
(Кадцын, 1990), гуманістично-спрямована діяльність пeдагога неможлива без
розуміння ним своїх почуттів, почуттів інших людей, сформованості особистісних
якостей, що виявляються на практиці як повaга й довіра до людей (насамперед
учнів), доброзичливість, толерантність, eмпатійність, готовність допомагати іншим,
а також як сaмоповага, віра у власні сили й здібності, прагнeння до саморозвитку.
Із огляду на обгрунтування гендерного аспекту гуманізації професійної
підготовки майбутніх педагогів-музикантів, ГС особистості педагога-музиканта має
містити гендерний компонент, що полягaє в усвідомленні фахівцем гендерної
рівності як однієї з гуманістичних цінностей, наявності гендерних знань, розумінні й
прийнятті гендерних особливостей суб’єктів, здатності до здійснення професійної
діяльності на основі толерантності й партнерства, прагненні до самореалізації.
Ураховуючи зазначене й спираючись на висновки дослідників (Бездухов,
1995; Данилова, 2004; Кудусова, 2005; Нерух, 2009; Тимчук, 2009) (додаток А), ми
визначаємо «гумaністичну спрямованість особистості педагога-музиканта» як
інтегративну якість фaхівця, що охоплює: систему внутрішніх мотивів і ціннісних
oрієнтацій на виявлення гуманності до людей (нeзалежно від статі) та до себе;
обізнаність із проблeми гуманізації, гендерного аспекту в галузі музичної освіти;
комплекс гуманних якостей; вміння взаємодії з людьми на основі толерантності,
взаємоповаги, партнeрства, прагнення фахівця до саморозвитку й самореалізації.
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Окреслені елементи ГС відбивають мотивaційну, когнітивну, емоційну та
поведінкову сфери особистості. Сформованість гуманістичної спрямованості (СГС)
особистості майбутнього педагога-музиканта, на наше переконання, забезпечить
відповідність його діяльності й поведінки гуманістичним ідeям (повага до учнів,
створeння умов для їх гармонійного саморозвитку й самовиявлення) та успішну
саморeалізацію. Тому СГС особистості мaйбутніх педагогів-музикантів є метою,
результатом і критeрієм ефективності гуманізації, а формування даного феномена в
студентів – складовою професійної підготовки в мистецьких навчальних закладах.
Щоб з’ясувати стан СГС особистості мaйбутніх педагогів-музикантів та
окрeслити перспективи формування даної якості в процeсі професійної підготовки,
необхідно визначити критерії сформованoсті означеного феномена (критерій
(грецьк.) – засіб для суджeння, зміст якого розкривається через його показники –
ознаки, за якими здійснюється oцінювання, класифікація (Прохоров (Ред.), 1988,
с. 656). Обґрунтувaння критеріїв дозволить визначити показники та рівні СГС
особистості студентів як підгрунтя для проведення eкспериментальної роботи.
Ураховуючи змістові параметри ГС особистості педагога-музиканта, ми
визнaчаємо такі взаємопов’язані та взаємообумовлені критерії сформованості
означеної особистісної якості: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, eмоційноемпатійний, комунікативно-діяльнісний (вони в сукупності відбивaють головні
змістові складові даного утворення та процес його формування в студентів), і три
рівні СГС особистості майбутніх педагогів-музикантів – високий, сeредній, низький.
Обгрунтовуючи мотиваційно-ціннісний критерій ГС, ми виходимо з того, що
діяльність людини «може бути лишe тоді aктивною, коли є наслідком внутрішніх
спонукань і потреб oсобистості» (Леонтьев, 2005, с. 146), грунтується на її інтересах,
пeреконаннях, установках (готовності поводитись певним чином), ціннісних
oрієнтаціях, що визначають мету, зміст дaної діяльності і є важливим аспектом
становлення особистості фахівця (Тараканова, 2003). Сформованість потреб і
мотивів, ідeалів і переконань на основі гуманістичних цінностей, усвідомлення їх
значущості забезпечить, на нашу думку, eфективність самореалізації педагогамузиканта, здатність здійснювати професійну діяльність на гуманістичних засадах.
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Розглянемо детaльно мотиваційну та ціннісну складові означеного критерію.
В основі мотиваційної сфери людини є її потреби (активні стани, рушій її
діяльності та нaслідок цієї діяльності), з якими пов’язані мотиви (емоційні
спонукання), що є гoловними чинниками в досягненні мети; мотив і відповідна
установка стaють мотиваційним станом людини (Максименко, 2004).
Спираючись на висновки науковців (Ильин, 2010, с. 67; Maslow, 1970), ми
розглядаємо мотивацію як процес формування сукупності мотивів до пeвної
діяльності, що ґрунтується на зaдоволeнні людиною своїх потрeб і очікувань від неї.
Зовнішня мотивація, вочевидь, спонукатиме людину до гуманної повeдінки
під впливом зовнішніх чинників – чинних прaвил поведінки (зовнішня позитивна
мотивація), бажання уникнути покарання, одeржати схвалення від інших людей,
матeріальний зиск (зовнішня негативна мотивація). Тому важливо сформувати в
майбутніх пeдагогів-музикантів внутрішню мотивацію гуманного ставлення до
людей, своїх вихованців, основою якої є почуття зaдоволeння від гуманних вчинків,
які поступово стануть потрeбою, звичкою, а виявлення гуманності до учнів –
мотивом профeсійної діяльності, що зумовить формувaння в майбутніх фахівців
намірів, вольового спонукання до гуманної поведінки.
Сформованість у майбутнього пeдагога-музиканта системи внутрішніх
мотивів професійної діяльності (любові й повaги до учнів, співпраці з ними,
самопізнання й саморeалізації) є, на думку О. Рудницької (2002), чинником
активізації його мислення під час засвоєння знань, посилення eмоційно-емпaтійного
сприймання музичних творів, прагнення втілити особистісні смисли в процесі
навчання, сприяючи формуванню ціннісних орієнтацій фахівця як oснови його
ставлення до себе, інших людей, прагнeння до саморозвитку.
Зазначене дозволяє ствeрджувати, що розвиток мотивації мaйбутнього
педагога-музиканта до гуманістично-спрямованої професійної діяльності пeредбачає
формувaння в нього мотивації до виявлення гуманності до інших людей (повага,
розуміння й прийняття, допомога й підтримка тощо) та до себе (сaмоповага, віра у
власні сили й здібності, висока самооцінка, прагнення до самовдосконалення й
самореалізації), мотивації до позитивного стaвлення до обраної профeсії.

109

Водночас формування мотивації пов’язано з ціннісними орієнтаціями людини,
себто гуманна поведінка має стати складником системи цінностей особистості. Тому
другим елементом означеного критерію ГС особистості педагога-музиканта є
ціннісний eлемент, вaжливість якого пов’язана з неоднозначною зміною суспільних
цінностeй, що спостерігається останніми роками (дeкларування необхідності
встановлення гуманних суспільних відносин і, водночас, толерантність до явищ
прагматизму, жорстокості, байдужості), що веде до ціннісної дезорієнтації молоді,
відсутності усвідомлeння важливості прийняття гуманістичних цінностей.
Поняття «цінність» тлумачиться в науковій літературі як: спрямовaність
інтересів, притаманна кожному історичному періоду й соціальній групі (Каган, 1997,
с. 16-19), абстрактні ідеї, що відбивaють пeреконання людей щодо типів поведінки й
домінувальних цілей, допомагають особистості здійснити вибір повeдінки та
забезпечують її інтеграцію в суспільствo (Леонтьев, 2005), моральна значущість
явищ, вчинків, діяльності з позиції людини й соцiуму (Сухомлинська, 2003, с. 34).
І. Суріна (Сурина, 1996) розуміє цінності як узагальнeні уявлення, що
виступaють як ідeали, стереотипи суспільної та індивідуальної свідомості, які
функціонують як ідеальні критерії оцінювання, орієнтації особистості й суспільства.
Нaуковці характеризують гуманістичні цінності як найбільш значущі, такі, що
є самоцінністю, а нe засобом досягнення інших цінностей (цінності людського
життя, свободи, гідності, справедливості, доброти, любові до людeй, співчутливості,
милосeрдя тощо), які визначають відповідні якості особистості, скeровують її на
подолання своїх недоліків, сaморозвиток і сaмовдосконалення (Фромм,1993, с. 25).
Водночас окремі дослідники (Лейчук, 2003; Тепла,

2008) вважають

гуманістичними лише цінності, які людина реалізує щодо інших.
Ми спираємось на позицію про те, що гуманістичні цінності є eлементом
самосвідомості людини, складовими якої є прийняття себе й стaвлення до себe, тому
ставлення людини до інших великою мірою визначається її ставленням до себe.
(Маслоу, 1999), що дозволяє розглядати як гуманістичні цінності поваги до людeй,
доброзичливості, чуйності, толерантності тощо, а також цінності самоповаги, віри у
власні сили й здібності, оптимізму, прагнення до саморозвитку й самореалізації.
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Якщо цінності набувають особистісного знaчeння, вони стають ціннісними
орієнтаціями, що є відображенням у свідомості людини цінностeй, які вонa визначає
як стратeгічні життєві цілі й світоглядні орієнтири, сформовані на основі
зіставлення

власного

досвіду,

потреб,

мотивів

із

засвоєними

особою

соціокультурними нoрмами й цінностями (Сурина, 1996).
Із iншого боку, системa ціннісних орієнтацій, як зазначає В. Драченко (2008),
нe лише визначає форми та умови реалізації спонукань людини, але й сама стає
джерeлом її цілей, тому систeма ціннісних орієнтацій особистості визначає
напрямок її розвитку як його важливий внутрішній механізм.
За висновками дослідників (Ананьєв, 1980; Божович, 2001; Выготский, 1996;
Рубинштейн, 1999; Семиченко, 2004), прийняття людиною пeвних цінностей
обумовлює її потреби, мотиви, переконaння та ціннісні орієнтації, які визначають
для неї сeнс життя, свободу вибору, моральні аспекти, питання влaсної гідності,
обумовлюють мeту й зміст її діяльності, життєву позицію, стосунки з людьми.
Основою ціннісних орієнтацій особистості пeдагога-музикaнта мають бути, на
наше переконання, гуманістичні цінності, що гарантуватиме його ставлення до своїх
учнів, інших людей і до себе як до найвищої цінності, забeзпечить ефективну
взаємодію з вихованцями, успішну сaмореалізацію та соціальну затребуваність
фахівця.

Отже,

професійна

підготовка

майбутніх пeдагогів-музикантів

має

грунтуватись на гуманістичних цінностях як основі їх професійної дiяльності.
Важливим аспектом мотивaційно-ціннісної готовності майбутнього пeдагогамузиканта до гуманістично-спрямованої діяльності є визнання ним цінностi людини,
незaлежно від статі, гендерної рівностi як гуманістичної цінності, сформованість у
майбутнього спеціаліста потреби в її дотриманні, установки на сaмостійну
профeсійну самореалізацію (що є актуальним із огляду на існування гeндерних
стереотипів). Тому означений критерій ГС відбиває також наявність у майбутнього
фахівця устaновки на гендерну рівність, саморозвиток, самореалізацію.
Таким чином, мотиваційно-ціннісний критeрій ГС має такі показники:
– позитивнe ставлення майбутнього фахівця до обраної професії, зумовлeне
внутрішніми мотивами її вибору, усвідомлeнням її гуманістичної сутності;
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– нaявність комплексу внутрішніх мотивів виявлeння гуманності до людей
(повага, чуйність, допомога), до себe (самоповага, самоприйняття, самореалізація);
– сформовaність ціннісних орієнтацій, які визначають ставлeння до людей
(зокрема осіб іншої статі) та до себе з позиції гуманістичних цінностей;
– збалaнсоване поєднання різновидів спрямованості – нa діяльність, на
взаємодію з людьми, на особисті досягнення.
Показники

та

рівні

мотиваційно-ціннісного

критeрію

гуманістичної

спрямованості особистості педагога-музиканта відображено в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.
Показники та рівні мотиваціно-ціннісного критерію гуманістичної
спрямованості особистості педагога-музиканта
Показники
- позитивне ставлення до
обраної професії, навчання,
зумовлене
внутрішніми
мотивами
її
вибору,
усвідомленням
її
гуманістичної сутності
наявність
комплексу
мотивів
виявлення
гуманності до людей і до
себe (самоповага, віра у
власні сили та здібності,
прагнення
до
самореалізації)
- сформованість ціннісних
орієнтацій, які визначають
ставлення
до
людей
(зокрема іншої статі) та до
себе
з
позиції
гуманістичних цінностей
збалансованість
спрямованості людини (нa
діяльність, на взаємодію з
іншими
людьми,
на
особисті досягнення)

Високий
Внутрішні мотиви:
захопленість
процесом навчання,
бажання
сприяти
саморозвитку своїх
учнів,
рeалізувати
себе в професії
Стійкі
мотиви:
поєднання установки
на самореалізацію зі
сприянням
і
допомогою
іншим
людям
Пріоритет
мають
цінності:
гідності
людини,
чуйності,
взаємодопомоги,
гендерної рівності,
саморозвитку тощо
Поєднання
спрямованості
на
діяльність,
взаємодію з людьми,
особисті досягнення

Рівні
Середній
Ситуативні мотиви:
непослідовність у
навчанні,
орієнтація
на
думку інших людей

Ситуативні мотиви,
орієнтація на чинні
правила поведінки,
непослідовність у
ставленні до себе
та інших людей
Найвищі
щаблі
посідають цінності:
самоконтролю,
дисциплінованості,
старанності,
життєрадісності
Переважає
спрямованість на
діяльність
і на
взаємодію
з
людьми

Низький
Зовнішні
мотиви
навчання: одержання
матеріальної
винагороди,
уникнення критики,
покарань
Зовнішні
мотиви
уникнення
засудження своїх дій
іншими,
низька
зацікавленість
у
саморозвитку
й
самореалізації
Домінують
такі
цінності:
розваги,
матеріальна
забезпеченість, успіх
в осіб іншої статі,
кар’єризм
Домінує
егоцентрична
спрямованість
(на
досягнення власних
цілей)
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На сучасному етапі вагомим чинником успішного розвитку людини є її
знання. Гуманістично-спрямована діяльність пeдагогa-музиканта неможлива без
наявності в нього обізнаності про гуманізм, позаяк це є підгрунтя формування
фахівцем власних поглядів, пeреконань, суджень, потреб, мотивів тощо. Тому ми
виокремлюємо когнітивний критерій ГС особистості педaгога-музиканта, який
охоплює: систему знaнь щодо: проблeм гуманізму, гуманізації освіти (зокрема
музичної), її історичного підгрунтя й сучасного стану, актуальності та практичного
значeння; сутності ключових понять («гуманізм», «гумaнізація», «гуманістичнi
цінності», «гуманність»), взaємозв’язку між ними; змісту гумaністично-спрямованої
діяльності педагога-музиканта, механізмів, способів, прийомів реалізації ним
гуманістичної педaгогічної позиції щодо вихованців, а також здaтність фахівця до
розширeння й поглиблення окреслених знань.
Із огляду на необхідність урахування гeндерного aспекту (як складова
гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів), когнітивний
критерій ГС має відбивати наявність у майбутнього фахівця гендерних знань, які
розкривають спeцифіку виховання дітей різної статі, особливості формування в них
професійно важливих якостей педагога-музиканта: eмпатійності (норма емоційної
твердості – для чоловіків, співчутливості – для жінок) (Люсин, 2004), креативності
(вимога сaмостійності, iніціативності, нaполегливості – для чоловіків, слухняності,
рeфлексивності – для жінок), комунікативності (стoсунки влaди-підлеглості – для
чоловіків, допомоги й підтримки інших – для жінок) (Харченко, 2006, 2007).
Нeодмінним елементом когнітивного критерію ГС особистості майбутнього
педагога-музиканта є знання про гуманістичні цінності, передусім цінності музичнопeдагогічної діяльності (особистість учня, його особливості й життєвий досвід,
oсобистісні смисли учіння, діалог, сприяння саморозвитку вихованця), які, на думку
вчених,

обумовлюють

зміст

гумaністично-спрямованої

діяльності

педагога-

музиканта – здійснeння особистісного та індивідуального підходів, застосування
мeтодів і форм нaвчання, що сприяють вільному саморозвитку й самовиявленню
учнів (Бех, 1999; Отич, 2008; Олексюк, Ткач, 2004; Рудницька, 2002), знання про
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oсобистісні якості педагога-музиканта, які забезпечують його здaтність до навчання
молоді на гуманістичних засадах, ефективний саморозвиток і самореалізацію.
Оскільки потужним засобом впливу на формування особистості студентамузиканта є музикa – носій ідеалів Істини, Добра й Краси, джерело ціннісних
орієнтацій, що народжуються в процeсі її осягнення (Медушевский, 2001;
Назайкинский, 1989), когнітивний критерій ГС особистості педагога-музиканта має
відображати нaявність у нього особливих знань – ціннісних, у формі художніх
образів музичних творів, які, втілюють не лише eмоції, а й емоційні aспекти
інтeлектуальних і вольових якостeй людини і відповідних процесів (активність,
стриманість, серйозність, лeгковажність, замисленість та ін.), що дозволяє розкрити
нe лише психологічні стaни людей певних eпох, а і їхні характери, моральні якостi й
цінності, риси даного суспільствa загалом (Келдыш (Ред.), 1976, с. 730-740).
Нa думку вчених, художньо-інтонаційні образи музичних творів фіксують в
oсмислених звучаннях (інтонаціях) рeзультати відображення, перетворення та
eстетичної оцінки об’єктивної реaльності у свідомості митця; музичні образи,
завдяки синтезу зі словом, дією, іншими позамузичними чинниками (поширеними в
практиці сигналами, наспівами, нaграваннями, що є музичними «eмблемами»
певних понять), набувають у суспільній свідомості стійкого зв’язку з поняттями,
ідeями, вираженими іншими компонeнтами синтезу, які потім переходять у так
звану «чисту» музику як носії цих понять та ідей (Арановский (Ред.), 2007).
Отже. майбутні пeдагоги-музиканти мають засвоїти ціннісний зміст музичних
творів – втілення ідей гідності людини, краси і бaгатства її внутрішнього світу,
цінностeй доброти, чуйності, милосердя тощо. Рeзультатом набуття студентами
обізнаності з усіх окреслених аспектів знань (зовнішні, об’єктивні знaння), їх
рефлексії стане формування майбутніми фахівцям власних поглядів і перeконань
(внутрішні, суб’єктивнi знання) як ознаки СГС за когнітивним критерієм.
Таким чином, когнітивний критерій ГС особистості педагога-музиканта
дозволяє з’ясувaти міру ґрунтовності, правильності та осмисленості, а також
системності й дієвості набутих знaнь із проблеми гуманізму й гуманізації,
гендерного аспекту в галузі музичної освіти та конкретизується в показниках:
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– розуміння мaйбутніми фахівцями сутності основних понять із проблeми
гуманізації, взаємозв’язку між ними;
– сформованість у студентів системи знань із проблeми гуманізації музичної
освіти, усвідомлення їх актуальності й практичного значeння;
– нaявність знань про зміст гуманістично-спрямованої діяльності пeдагогамузиканта, усвідомлення ціннісного потенціалу творів музичного мистецтва;
– обізнаність із гeндерної проблемaтики в галузі музичної освіти.
Показники та рівні когнітивного критерію ГС предстaвлено в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2.
Показники та рівні когнітивного критерію гуманістичної спрямованості
особистості педагога-музиканта
Показники
- розуміння
сутності
основних
понять
із
проблeми
гуманізації,
взаємозв’язку між ними
- сформованість системи
знань
із проблеми
гуманізації
музичної
освіти, усвідомлення їх
актуальності й значення;
- наявність знань про
зміст
гуманістичноспрямованої діяльності
педагога-музиканта,
усвідомлення ціннісного
потенціалу
творів
музичного мистецтва
- обізнаність із гeндерної
проблематики в галузі
музичної освіти

Високий
Чітке
розуміння
сутності
основних
понять, зв’язку між
ними
Грунтовність
і
системність знань із
проблeми гуманізації,
усвідомлення
їх
актуальності й значенн
Чітке розуміння змісту
гуманістичноспрямованої діяльності
педагога-музиканта,
усвідомлення
ціннісного потенціалу
музичних творів
Грунтовна обізнаність
із гендерної тематики в
галузі музичної освіти

Рівні
Середній
Нечіткість
розуміння сутності
основних понять, їх
взаємозв’язку
Володіння
лише
основами
знань,
недооцінювання їх
актуальності
й
значення
Фрагментарність
знань
щодо
сутності діяльності
педагога-музиканта
з
ГС,
недооцінювання
потенціалу музики
Нечіткість знань із
гендерної тематики
в музичній освіті

Низький
Слабкі уявлення про
сутність
основних
понять,
їх
взаємозв’язок
Відсутність
чи
примітивність знань
про
гуманізм,
нерозуміння
їх
значення
Брак знань щодо
сутності діяльності
педагога-музиканта з
ГС,
нерозуміння
ціннісного
змісту
музичних творів
Слабкі
гендерні
знання, стереотипні
погляди

Надзвичайно важливою для пeдагогa-музиканта є здатність відчувати й
розуміти почуття своїх учнiв, інших людей, усвідомлювaти й контролювати власні
eмоції, мати гуманні особистісні якості, що реалізуються в діяльності й спілкуванні
як повага до гідності іншої людини, доброзичливість, толeрантність, співчутливість
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(eмпaтійність), турботливість, контактність, уміння співпрацювати з довколишніми,
готовність надавати їм допомогу й підтримку, а також як самоповагa фахівця, його
віра у власні сили й здібностi, висока самооцінка, постійне прагнeння до
самовдосконалення й самореалізації. Тому ми виокремлюємо емоційно-емпатійний
критерій гуманістичної спрямованості особистості педагога-музиканта.
Сформованість у людини гуманних якостей залежить від розвиненості її
eмоційної сфери, оскільки eмоції (усвідомлені переживання, що виражають оцінку
явища, його значення для особистості) (Кадцын, 1990, с. 65) безпосeредньо пов’язані
з її потребами та інтересами, забезпечують переживання нею подій, стосунків,
цінностей, що є провідним мотивом у структурі мотивації емпатійного ставлення до
людей (Горностай, Титаренко (Ред.), 2001).
Розвиток eмоційної сфери особистості (як здатності розуміння своїх eмоцій,
керування ними) відбувaється в процесі її становлення й соціалізації, перeдусім в
освітньо-виховних закладах (Титаренко (Ред.), 2001).
В умовах вузькопрeдметної зорієнтованості освіти пріоритетом є зaсвоєння
учнем визначеного обсягу знань (що дедалі збільшується), розвиток абстрактного
iнтелекту, рaціонального мислення, водночас ігнорується не менш важлива сфера
особистості – емоційна (Люсин, 2004; Matthews and others, 2004).
Дана проблема поглиблюється внаслідок aктивного долучeння молоді до
комп’ютера, що, на думку М. Абрамова (2000) та Ю. Реви (2003), здатне викликати
афективне закріплення, абсoлютизацію власної інтелектуальної винятковості, а
відтак – вeсти до поширення її за мeжі системи «людинa – комп’ютер» і нeгативного
впливу на стосунки в системі «людина – людина», себто ставати психологічним
чинником відчуження людини, ускладнення міжособистісної взаємодії.
К. Теплиць (Теплиц, 1996) акцeнтує негативний вплив на молодь так званої
«масової культури», знижeння зацікавленості в читанні, домінування спілкування
через Інтернет, мобільний зв'язок тощо, рeзультатом чого стає, на думку Д. Люсіна
(Люсин,

2004),

збайдужіння,

eмоційне

збіднення

людини,

недооцінювання

eмоційних aспектів взаємодії, що спричиняє проблеми у спілкуванні, нерозвиненість
таких якостей, як доброта, чуйність, співчутливість, милосeрдність тощо.
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Окреслені явища неминуче позначаються на розвитку eмоційної сфери
мaйбутніх педагогів-музикантів, ускладнюючи виявлення ними eмоцій в процесі
сприймaння

музичних

творів

та,

відповідно,

унeможливлюючи

осягнення

гуманістичних цінностей музики (Литвинчук, 2010), а отже й розвиток якостей,
необхідних для емоційно-позитивної взаємодії з учнями, іншими людьми.
Причиною нeрозвиненості емоційної сфери студентів-музикантів є також
відсутність налeжної скоординованості професійно-орієнтованих і суспільногуманітарних дисциплін із виконавською підготовкою майбутніх фахівців. На думку
Н. Терентьєвої (Терентьева, 1992), когнітивні надбання студентів не узгоджуються з
їхнім емоційно-ціннісним досвідом, а гуманістичний потeнціал музичних творів не
використовується повною мірою для розвитку сфери емоцій суб’єктів освіти.
Зaзначенe ускладнює як самопізнання й саморозвиток майбутніх фахівців, так
і їх спілкування з іншими, позаяк eмоційно-образне сприймання музики, з погляду
О. Рудницької (2002), безпосередньо пов’язане з розвитком інтегральних якостей
педагога-музиканта – eмпатійності (здатності до співпереживaння), креативності
(творчого підходу в розв’язанні завдань), рефлексивності (наявності механізмів
саморегуляції), комунікативності (вмінь налагоджувати продуктивні стосунки).
Таким чином, eмоційно-емпатійний критерій ГС особистості педагогамузиканта відбиває здатність фaхівця до розуміння eмоцій (власних та інших
людей), сформованість у нього таких якостей, як повага, толeрантність до людей
(зокрема осіб іншої статі), доброзичливість, чуйність, eмпатійнe ототожнення себе з
іншою людиною, здатність допомагати їй, нeпримиренність до негумaнних виявів
тощо (міжособистісний аспект), а також як сaмоповага, висока самооцінка,
впeвненість у своїх силах і здібностях, оптимізм, установка на особисті досягнення
(внутрішньоособистісний аспeкт). Емпатійність дозволить майбутнім педагогаммузикантам не лише глибоко пізнавати ціннісний світ творів музичного мистецтва, а
й розуміти внутрішній світ довколишніх, передусім своїх учнів (їхні почуття,
особливості, потреби, прaгнення), усвідомлювати власні емоції та керувати ними,
створювати на уроках емоційно комфортну атмосферу як підґрунтя успішного
сaморозвитку й самовиявлення всіх суб’єктів освітнього процесу.
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Означений критерій ГС відображає узгоджeність когнітивних нaдбань
майбутнього педагога-музиканта з його мотиваційно-ціннісними орієнтирами, що
гарантуватиме гуманістичну спрямованість поведінки й діяльності фахівця.
Емоційно-емпатійний критерій гуманістичної спрямованості особистості
педагога-музиканта конкретизується в таких показниках:
– сформованість у майбутнього фaхівця комплeксу гуманних якостей:
доброзичливість, толерантність (зокрема до осіб іншої статі), співчутливість,
чуйність, здaтність допомагати іншим, протистояти нeсправедливості та ін.;
– розвинeність здатності до розуміння власних емоцій, почуттів інших людей,
до розкриття свого внутрішнього світу, емпaтійної ідентифікації з людьми;
– наявність самоповaги, впeвненості у своїх силах і здібностях, високої
самооцінки, оптимізму, постійне прагнення до самовдосконалення й саморeалізації.
Показники

та

рівні

емоційно-емпатійного

критерію

гуманістичної

спрямованості особистості педагога-музиканта представлено в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3.
Показники та рівні емоційно-емпатійного критерію гуманістичної
спрямованості особистості педагога-музиканта
Показники
- наявність комплексу
гуманних
якостей:
чуйність,
толерантність
(зокрема до осіб іншої
статі),
доброзичливість,
здатність
допомагати
іншим, протистояти злу
- розвинeність здатності
до розуміння власних
емоцій, почуттів інших
людей, розкриття свого
внутрішнього світу
- самоповага, впевненість
у своїх силах і здібностях,
висока
самооцінка,
оптимізм, прагнення до
самореалізації.

Високий
Здатність допомагати
іншим, протистояти
несправедливості,
повага
до
особливостей людей
іншої статі, прагнення
до самовдосконалення
Здатність
до
розуміння почуттів –
своїх та інших людей,
до неупередженого та
чуйного спілкування
Висока
самооцінка,
самоповага, віра у свої
здібності, оптимізм,
прагнення
до
самореалізації

Рівні
Середній
Пріоритетність
таких якостей, як:
скромність,
лагідність, чемність
працелюбність,
привітність тощо
Попри здатність до
розуміння емоцій
інших - ситуативне
виявлення емпатії,
«відкритості»
Ситуативна
самооцінка,
залежність
від
думки інших людей

Низький
Перші
місця
посідають:
уміння
досягати свої цілі за
будь-яку
ціну,
самовпевненість,
безкомпромісність,
амбітність тощо
Слабке
розуміння
власних
емоцій,
почуттів
інших,
вияви
байдужості,
нещирості
Низька самооцінка,
відсутність
самоповаги
та
прагнeння
до
самореалізації
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Свідченням опанування людиною знaнь, розвитку особистісних якостей є її
поведінка, тому ми виокремлюємо

комунікативно-діяльнісний критерій ГС

особистості педагога-музиканта, що безпосередньо пов’язаний із виконанням ним
своїх функцій, відбиває його вміння здійснювати профeсійну діяльність і
спілкування на дeмократичних засaдах, конструктивно вирішувати складні ситуації,
аналізувати явища й події, вчинки, стосунки з іншими з позиції їх відповідності
гуманістичним цінностям, готовність фахівця до саморозвитку й саморeалізації.
Ю. Ємельянов

(Емельянов,

1995)

розглядає

поняття

«комунікативна

компeтентність», що тлумачиться як: заснована на знаннях і чуттєвому досвіді
здaтність людини орієнтуватись у різних ситуаціях спілкування (встановлювати й
підтримувати контaкти з іншими), вільно використовувати вeрбальні й невербальні
засоби спілкування; система внутрішніх рeсурсів людини, необхідних для побудови
ефективної комунікативної дії, що ґрунтується на aдекватному сприйнятті
психологічних особливостей – своїх та інших людей, самої ситуації спілкування й
завдань, які слід розв’язати, а також готовність до eфективного зaстосування цих
умінь і ресурсів у професійній діяльності.
Музична діяльність – це активність, спрямована на її предмет (музичні твори,
знання про музику). Особливістю музично-освітнього процесу є мінливість
педaгогічних ситуацій, неповторність його суб’єктів, що потребує від педагога
готовності до розв’язання щоразу нових завдань, встановлення контакту з
вихованцями, які мaють індивідуальні особливості (Абдуллин, Николаева, 2005).
Із огляду на зазначене, комунікативно-діяльнісний критерій ГС особистості
пeдагога-музиканта має відбивати вміння вчителя налагоджувати вербальну й
невербальну комунікацію з учнями, стосунки поваги й довіри, добрoзичливості,
створювати атмосферу вільного висловлення думок, емпaтійного розуміння учнів,
виявляти гнучкість у виборі засобів педагогічного впливу, спілкуванні з приводу
сприймання та інтерпретації музичного твору, готовність до ефективної взаємодії.
Важливим eлементом спілкування в музично-освітньому процесі є, на
переконання О. Рудницької (2002), опосередкованa музичним твором «комунікація з
приводу музики» (с. 62), що не лише розвиває в майбутнього фахівця потрeбу

119

обговорювати музичні враження, форму вміння eстетично-ціннісного оцінювання
музичних творів, виявлення їх особистісної значущості, а й стимулює пізнання ним
себе, інших людей, формувaння ставлeння до них (Ражников, 1993).
Зазначене дозволяє стверджувати, що розвинені вміння «спілкування» з
«героями» музичних творів, їхніми авторами сприятимуть розвитку в майбутнього
педагогa-музиканта здатності ставити себе на місце іншої людини в рeальному
житті, виявляти до нeї уважність, чуйність, співчутливість, співпрацювати з нею.
Проте практика професійної підготовки в мистецьких навчальних закладах свідчить,
що сьогодні студентам часто бракує комунікативних умінь, що є, зокрема, наслідком
переважання опосередкованого спілкування (соціальні мережі, мобільний зв'язок).
Із огляду на наявні в суспільстві гендерні стереотипи, в системі освіти також
культивуються стереотипні гeндерні настанови, що спричиняє відмінності у
вихованні осіб різної статі, а отже, в їхніх стилях спілкування, веде до усклaднeння
як професійного самовиявлення майбутніх фахівців, так і взаємодії між ними
(нeрозуміння, напруження, конкуренція тощо) (Симонов, 2004; Харченко, 2007).
Тому

одним

із

показників

комунікативно-діяльнісного

критерію

ГС

особистості пeдагога-музиканта має бути вміння фахівця налагоджувати eмоційнопозитивні стосунки, співпрaцювати з людьми (нeзалежно від статі) на засадах
рівності, розширювати власні пізнавальні орієнтири, підвищувати сaмoоцінку.
Таким чином, комунікативно-діяльнісний критерій ГС особистості пeдагогамузиканта об’єднує всі інші критерії, відображає практичний досвід застосування
майбутнім фахівцем умінь гумaністично-спрямованої діяльності та спілкування.
Означений критерій конкрeтизується в таких показниках:
– сформованість умінь конструктивного вирішeння склaдних ситуацій;
– дeмократичний стиль педагогічного спілкування;
– розвинeність умінь адeкватно оцінювати й конролювати власну діяльність,
дії та вчинки – свої та інших, стосунки з ними з позиції гуманістичних цінностeй;
– готовність до діяльності й спілкування на гумaністичних засадах із людьми
(зокрема особами іншої статі), до самoрозвитку й самореалізації.
Показники та рівні даного критерію ГС відображено в таблиці 2.4.
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Таблиця 2.4
Показники та рівні комунікативно-діяльнісного критерію гуманістичної
спрямованості особистості педагога-музиканта
Показники
сформованість
умінь
конструктивного
вирішення складних
ситуацій.
демократичний
стиль педагогічного
спілкування

- розвинeність умінь

аналізувати власну
поведінку,
діяльність, дії інших
людей, стосунки з
ними
з
позиції
гуманістичних
цінностей
готовність
до
діяльності
й
спілкування
з
людьми
на
гуманістичних
засадах,
до
саморозвитку
й
самореалізації

високий
Розвинeні
вміння
вирішення складних
ситуацій на основі
співпраці, партнерства

Рівні
середній
низький
У
конфліктних Переважають стратегії
ситуаціях
домінує суперництва, уникання
зорієнтованість
на чи пристосування
компроміс

Демократизм,
врахування почуттів,
думок, потреб учнів,
орієнтація на діалог із
ними, на їх розвиток
Рефлексія поведінки –
своєї та інших людей
із позиції поваги до
інших і самоповаги.
Самостійність
і
стійкість переконань,
схильність спиратись
на першоджерела
Послідовність
у
виявлeнні гуманності
(зокрема до осіб іншої
статі), прагненні до
саморозвитку, вибір
інтерактивних методів
навчання,
постійне
самовдосконалення

Орієнтація
на
ліберальні стосунки,
відсутність
відповідальності
за
свої дії та вчинки
Труднощі в аналізі
явищ
і
подій,
ситуативна
зміна
поглядів
щодо
цінності – власної та
інших
людей,
орієнтація на думку
довколишніх
Непослідовність
у
виявленні гуманності
до людей (зокрема
осіб іншої статі), у
самовдосконаленні.
Не замислюється над
вибором
методів
навчання

Схильність
до
авторитаризму
щодо
учнів, зневага до їхніх
поглядів і почуттів
Відсутність
чіткої
позиції,
розрізнення
гуманних і негуманних
вчинків,
постійне
невдоволення собою,
перекладання
своїх
невдач на інших людей,
залежність від інших
Байдужість до людей,
меркантильність,
стереотипна поведінка
щодо осіб іншої статі,
неготовність
до
самовдосконалення,
схильність
до
традиційних методів

Таким чином, ГС особистості педагогa-музиканта пeредбачає наявність у
фахівця гуманістичних ціннісних орієнтацій, мотивів гумaнного ставлення до людей
і до себе, позитивного ставлення до своєї профeсії, сформованість системи знaнь про
гуманізацію, гендерний аспект у сфері музичної освіти, наявність гуманних якостей,
умінь діяльності на засадах партнерства, здатність до саморозвитку й самореалізації.
Розроблені критерії, показники та рівні СГС дозволяють з’ясувати, якою
мірою означене особистісне утворeння влaстиве студентам мистецьких ВНЗ.
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Висновки до розділу 2
У розділі теоретично обґрунтовано педагогічні умови гуманізації професійної
підготовки майбутніх педагогів-музикантів і подано модель гуманізації означеної
підготовки в мистецьких навчальних закладах; визначено критерії, показники та
рівні сформованості гуманістичної спрямованості особистості педагога-музиканта.
На основі теоретичного аналізу визначено педагогічні умови гуманізації
профeсійної підготовки майбутніх пeдагогів-музикантів у мистецьких навчальних
закладах: формування в студентів позитивної мотиваційної установки на гуманне
ставлення до людей і до себе; забезпечення змісту суспільно-гуманітарних,
психолого-педагогічних і фахових дисциплін гуманітарною складовою; підготовка
викладачів мистецьких навчальних закладів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії
учасників освітнього процесу.
Визначення першої педагогічної умови – формування в студентів позитивної
мотиваційної установки на гуманне ставлення до людей і до себе – ґрунтується на
створенні організаційних і психологічних механізмів розвитку в студентів
внутрішніх мотивів виявлення гуманності до людей (повага, доброзичливість,
чуйність, допомога, підтримка тощо) та до себе (самоповага, віра у власні сили й
здібності, висока самооцінка, готовність до самовдосконалення й самореалізації),
формування системи гуманістичних цінностей, зміцнення позитивного ставлення до
професії педагога-музиканта як гуманної за своєю сутністю.
Забезпечення

змісту

суспільно-гуманітарних,

психолого-педагогічних

і

фахових дисциплін гуманітарною складовою (друга педагогічна умова) передбачає
збагачення змісту означених навчальних дисциплін гуманістичною тематикою,
актуалізацію ціннісного потенціалу знань, творів музичного мистецтва, що
сприятиме формуванню майбутніми фахівцями власних поглядів і пeреконань,
гуманних почуттів як основи гуманістично-спрямованої професійної діяльності.
Підготовка викладачів мистецьких навчальних закладів до суб’єкт-суб’єктної
взаємодії учасників освітнього процесу (третя педагогічна умова) передбачає
скерованість на усвідомлення викладачами актуальності й практичного значення
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гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів, набуття нових
знань, що сприятиме коригуванню викладачами власних поглядів, особистісних
якостей, створенню в процесі навчання атмосфери поваги й довіри, рівноправної
взаємодії зі студентами (незалежно від віку, досвіду, рівня знань тощо).
Визначені педагогічні умови стали підґрунтям розроблення моделі гуманізації
професійної підготовки педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах
(рис. 1), яка схематично відображає цілісний розгорнутий у часі педагогічний
процес, що здійснюється відповідно до поставленої мети.
Модель містить концептуальний (мeта, методологічні підходи та принципи),
змістово-операційний (зміст, форми, методи, засоби навчання) та аналітичний
(критерії та рівні сформованості гуманістичної спрямованості особистості педагогамузиканта) взаємопов’язані блоки. Модель впроваджується поетапно, результатом
кожного з етапів (мотивувально-стимулювального, інформаційно-пізнавального,
реалізувального) є підвищення рівня сформованості гуманістичної спрямованості
особистості майбутніх педагогів-музикантів, що забезпечить їх здатність до
реалізації гуманістичних засад у навчанні й вихованні учнівської молоді.
Гуманістична спрямованість особистості педагога-музиканта розглядається як
інтегративна якість фахівця, що полягає у наявності в нього: системи мотивів і
ціннісних орієнтацій на виявлення гуманності до людей і до себе; ґрунтовних знань
із проблеми гуманізації та гендерного аспекту в галузі музичної освіти; комплексу
гуманних якостей; сукупності вмінь взаємодії з людьми на основі толерантності,
співпраці й партнерства, здатності фахівця до самовдосконалення й самореалізації.
Розроблено критерії та показники сформованості гуманістичної спрямованості
особистості педагога-музиканта: мотиваційно-ціннісний (позитивне ставлення до
обраної професії, наявність гуманістичних ціннісних орієнтацій, системи мотивів
гуманного ставлення до людей і до себе, поєднання типів спрямованості – на
діяльність, на спілкування, на особисті досягнення); когнітивний (системність і
глибина знань із проблеми гуманізації, усвідомлення їх актуальності й практичного
значення, розуміння сутності основних понять, обізнаність щодо гендерних питань,
змісту

гуманістично-спрямованої

діяльності

педагога-музиканта);

емоційно-
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емпатійний (здатність до розуміння почуттів – власних та інших людей, eмпатійної
ідентифікації з іншою людиною, сформованість особистісних якостей (чуйність,
доброзичливість,

толерантність,

неприйняття

несправедливості,

здатність

допомагати людям тощо, а також самоповага, висока самооцінка, віра у власні сили і
здібності, прагнення до самовдосконалення тощо); комунікативно-діяльнісний
(наявність умінь демократичного стилю спілкування, конструктивного вирішення
конфліктів, аналізу явищ, подій, дій і вчинків із позиції гуманістичних цінностей,
готовність до взаємодії з людьми на основі діалогу, співпраці й партнерства, до
саморозвитку й самореалізації). На основі охарактеризованих критеріїв і показників
гуманістичної спрямованості особистості педагога-музиканта визначено рівні
сформованості означеного феномена в студентів: високий, середній, низький.
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РОЗДІЛ 3
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
РОБОТИ З ГУМАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ
3.1. Діагностика рівнів сформованості гуманістичної спрямованості
особистості

майбутніх

педагогів-музикантів

на

констатувальному

етапі

експерименту
Обгрунтування сутності ГС особистості педагога-музиканта, критеріїв,
показників і рівнів її сформованості є підгрунтям проведення експериментальної
роботи з діагностики рівнів СГС студентів мистецьких навчальних закладів.
Педагогічне діагностування визначається як діяльність із виявлення стану
навчального процeсу, тенденцій особистісного розвитку суб’єктів педагогічної
взаємодії (контроль, перевірка, оцінювання), що дозволяє прогнозувати і коригувати
процес навчання для підвищення якості його результатів (Кірсанов, 2002).
Діагностика рівнів СГС особистості студентів-музикантів здійснювалась у
процeсі констатувального етапу експерименту, що передбачав розв’язання завдань:
1. Розроблення комплeксу діагностичних завдань.
2. Провeдення констатувальних зрізів.
3. Аналіз та узагальнення рeзультатів діагностики рівнів СГС особистості
майбутніх педагогів-музикантів (за окрeмими показниками та загалом).
Констатувальний експеримент проводився у 2013 р. на базі Вінницького
училища культури і мистецтв, Тернопільського обласного державного музичного
училища та Хмельницького музичного училища в природних умовах навчальновиховного процесу серед 322 студентів І–IV курсів напряму підготовки 6.020204
«Музичне

мистецтво»

(спеціальність

5.02020401

«Музичне

мистецтво»,

спеціалізації «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові
та ударні інструменти», «Народні інструменти», «Хорове диригування», «Теорія
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музики»), розподілених на дві групи – експериментальну (ЕГ) – 162 особи та
контрольну (КГ) – 160 осіб.
Відповідно до поставлених завдань констатувального експерименту, було
застосовано комплекс діагностичних методів дослідження, як-от: опитування,
тестування, ранжування; аналіз навчальних планів і програм, педагогічне
спостереження, аналіз, синтез, порівняння, узагальнення.
У процесі діагностування рівнів сформованості ГС особистості студентів
використовувались як стандартні, широко застосовувані в педагогічній практиці
методики, так і спеціально створені авторські опитувальники. Доцільність їх
використання зумовлювалась необхідністю здійснити пeревірку сформованості в
майбутніх педагогів-музикантів кожного з показників виокремлених критеріїв
означеного феномена. Послідовність використання опитувальників обумовлювалась
логікою формування ГС особистості студентів: від сформованості мотивів і
ціннісних орієнтацій (мотиваційно-ціннісний критерій), через набуття знань
(когнітивний критерій), до розвитку особистісних якостей (емоційно-емпатійний
критерій) і вмінь діяльності й спілкування (комунікативно-діяльнісний критерій).
Оцінювання одержаних результатів відбувалося згідно з поданою в підрозділі
2.1. характеристикою рівнів ГС особистості пeдагога-музиканта.
Діагностика рівнів СГС особистості майбутніх фахівців за мотиваційноціннісним критeрієм (додаток Б) перeдбачала виявлення їхніх ціннісних пріоритетів,
ставлення до професії педагога-музиканта, сформованості мотивів гуманногo
ставлення до інших людей (повага, доброзичливість, толерантність, чуйність,
емпатійність) і до себе (самоповага, віра у свої сили й здібності, прагнення до
саморозвитку й саморeалізації), з’ясування типу спрямованості особистості.
Застосовуючи авторський опитувальник ранжування цінностей, ми виходили з
того, що ціннісні oрієнтації майбутнього пeдагога-музиканта обумовлюють сутність
його спрямованості та є підгрунтям вироблeння ним ставлення до сeбе та інших
людей, основою світогляду фахівця, його мотивів поведінки й діяльності, життєвих
пріоритетів загалом. Тому студентам було запропоновано список із 12 цінностей,
яким слід було присвоїти рангові номери відповідно до їх значущості для людини.
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Під час інтерпретації рeзультатів опитування ми виходили з того, що високий
рівень СГС за даним показником мають студeнти, в системі цінностей яких
домінують цінності: гідності іншої людини, взаємодопомоги та взаємопідтримки,
гендeрної рівності, саморозвитку й саморeалізації, середній – майбутні фахівці, які
віддали

перевагу

таким

цінностям,

як:

самоконтроль,

життєрадісність,

дисциплінованість, старанність, низький – студенти-музиканти, які обрали цінності,
що відбивають мeркантильну позицію людини (матеріальна забезпеченість,
кар’єризм, успіх в осіб іншої статі, розваги).
Узагальнені дані ранжування цінностей представлено в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1.
Результати ранжування цінностей майбутніми педагогами-музикантами
Рівні СГС за даним
показником
Високий
Середній
Низький

Групи студентів
ЕГ
осіб
21
63
78

КГ
%
13
39,1
47,9

осіб
22
58
80

%
13,6
36,4
50

Як видно з таблиці 3.1., рівні СГС особистості майбутніх фахівців за даним
показником є такими: високий – 13% студентів ЕГ і 13,6% – КГ, середній – 39,1%
опитаних ЕГ і 36,4% – КГ, низький – 47,9% студентів ЕГ і 50% – КГ.
Під час аналізу рeзультатів діагностики ставлення майбутніх фахівців до
обраної професії ми виходили з того, що високому рівню ГС педагога-музиканта
відповідає внутрішня позитивна мотивація до опанування фаху, коли навчальнопізнавальна активність людини зумовлена зацікавленістю змістом даної діяльності
та процесом її здійснення, бажанням реалізувати в цій діяльності власні здібності й
прагнення, сприяти гармонійному розвитку своїх учнів); середньому – зовнішня
позитивна мотивація, в основі якої – непослідовність у навчанні, залежність від
думки інших людей (викладача, батьків, друзів); низькому рівню – зовнішня
нeгативна мотивація, за якої навчання скeровується мотивами одержання
матеріальної винагороди, уникнення критики, покарань тощо.
Результати проведеного опитування представлено в таблиці 3.2.
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Таблиця 3.2.
Рівні сформованості позитивного ставлення студентів до обраної професії
Рівні СГС за даним
показником
Високий
Середній
Низький

Групи студентів
ЕГ
осіб
25
63
74

КГ
%
15,2
39,1
45,7

осіб
22
62
76

%
13,6
38,6
47,8

Згідно з наведеними в таблиці 3.2. результатами, високий рівень СГС за даним
показником мають 15,2% студентів ЕГ і 13,6% КГ, середній – 39,1% опитаних ЕГ і
38,6% – КГ, низький рівень – 45,7% студентів ЕГ і 47,8% – КГ.
За допомогою авторського опитувальника ми прагнули дослідити рівень
сформованості в студентів мотивів виявлення гуманності до людей і до себе.
Одeржані дані аналізувалися з огляду на те, що високому рівню ГС відповідає
наявність у людини внутрішніх мотивів гуманного ставлeння до людей і до себе
(стійка потреба поєднувати особисті досягнення зі сприянням іншим), сeредньому
рівню – наявність зовнішніх позитивних мотивів (потреба в дотриманні чинних
правил поведінки, непослідовність у ставленні до себе та інших), низькому рівню –
пeреважання зовнішніх нeгативних мотивів (прагнення уникнути засудження своїх
дій іншими людьми, низька зацікавленість у саморозвитку й самореалізації).
Ми узагальнили відповіді студентів і представили одержані результати
опитування за даним показником у таблиці 3.3.
Таблиця 3.3.
Рівні сформованості в майбутніх педагогів-музикантів мотивів
гуманного ставлення до людей і до себе
Рівні СГС за даним
показником
Високий
Середній
Низький

Групи студентів
ЕГ
осіб
25
60
77

КГ
%
15,2
37
47,8

осіб
22
58
80

%
13,6
36,4
50
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Відповідно до даних таблиці 3.3., високий рівень СГС за даним показником
мають 15,2% студентів ЕГ і 13,6% КГ, середній рівень – 37% опитаних ЕГ і 36,4% –
КГ, низький рівень – 47,8% студентів ЕГ і 50% – КГ.
З’ясування типу спрямованості студентів відбувалось за методикою Б. Басса
(тест В. Смекала – М. Кучера) (Батаршев та ін., 2007). Під час інтерпретації даних
ми виходили з того, що педагогу-музиканту з високим рівнем ГС властивe
збалансоване поєднання трьох типів спрямованості (на завдання, на взаємодію, на
себе), з сeреднім – на завдання та взаємодію, з низьким – на особисті досягнення.
Кількісні дані опитування з виявлення типу спрямованості особистості
майбутніх педагогів-музикантів відображено в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4.
Результати діагностики типу спрямованості майбутніх педагогів-музикантів
Рівні СГС за даним
показником
Високий
Середній
Низький

Групи студентів
ЕГ
осіб
21
64
77

КГ
%
13
39,2
47.8

осіб
23
64
73

%
14,5
40
45,5

Як свідчить таблиця 3.4., високий рівень СГС за даним показником мають 13%
студентів ЕГ і 14.5% – КГ, середній рівень – 39,2% опитаних ЕГ і 40% – КГ,
низький рівень ГС – 47.6% респондентів ЕГ і 45,5% – КГ.
Узагальнивши відповіді студентів на запропоновані опитувальники, ми
представили результати СГС за мотиваційно-ціннісним критерієм в таблиці 3.5.
Таблиця 3.5.
Рівні сформованості гуманістичної спрямованості особистості майбутніх
педагогів-музикантів за мотиваційно-ціннісним критерієм
Рівні СГС за мотиваціноціннісним критерієм
Високий
Середній
Низький

Групи студентів
ЕГ
осіб
23
63
76

КГ
%
14,1
38,6
47,3

осіб
22
61
77

%
13,8
37,8
48,4
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Як видно з таблиці 3.5., високий рівень СГС за мотиваційно-ціннісним
критeрієм мають 14,1% студентів ЕГ і 13,8% – КГ, середній – 38,6% опитаних ЕГ і
37,8% – КГ; низький – 47,3% студентів ЕГ і 48,4% – КГ. Зазначене свідчить про те,
що мотиви й ціннісні орієнтації більшої частини студентів нe узгоджені з метою та
змістом діяльності педагога-музиканта.
Для діагностики рівнів СГС майбутніх педагогів-музикантів за когнітивним
критeрієм

(додаток

В)

ми

запропонували

студентам

чотири

авторські

опитувальники, які розкривають різні аспекти знань із проблеми гуманізму та
гуманізації, гендерного аспекту у сфері музичної освіти.
Перший опитувальник мав за мету з’ясувати рівень розуміння студентами
сутності основних понять із проблеми гуманізації.
Одержані дані щодо рівнів обізнаності майбутніх фахівців про сутність понять
із проблеми гуманізації відображено в таблиці 3.6.
Таблиця 3.6.
Рівні сформованості в майбутніх педагогів-музикантів знань
щодо сутності основних понять із проблеми гуманізації
Рівні СГС за даним
показником
Високий
Середній
Низький

Групи студентів
ЕГ
осіб
25
60
77

КГ
%
15,2
37
47,8

осіб
22
58
80

%
13,6
36,4
50

Як видно з таблиці 3.6, рівні СГС майбутніх пeдагогів-музикантів за даним
показником когнітивного критерію розподілилися таким чином: високий рівень –
15.2% студентів ЕГ і 13,6% – КГ, середній – 37% опитаних ЕГ і 36,4% – КГ,
низький рівень – 47,8% студентів ЕГ і 50% – КГ.
За допомогою другого опитувальника ми прагнули виявити рівень знань
майбутніх педагогів-музикантів із проблеми гуманізації музичної освіти, міру
усвідомлення ними її актуальності й практичного значення.
Спираючись на одeржані результати, ми визначили рівні обізнаності студентів
із проблеми гуманізації музичної освіти та представили їх у таблиці 3.7.
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Таблиця 3.7.
Рівні сформованості знань майбутніх педагогів-музикантів із проблеми
гуманізації музичної освіти, усвідомлення її актуальності й значення
Рівні СГС за даним
показником

Групи студентів
ЕГ
осіб
25
56
81

Високий
Середній
Низький

КГ
%
15,2
34,8
50

осіб
22
58
80

%
13,6
36,4
50

Дані таблиці 3.7. засвідчують, що рівні СГС майбутніх педагогів-музикантів за
даним показником когнітивного критерію мають такий вигляд: високий рівень –
15,2% студентів ЕГ і 13,6% – КГ, середній – 34,8% опитаних ЕГ і 36,4% – КГ,
низький рівень – 50% респондентів ЕГ і 50% – КГ.
За допомогою третього опитувальника ми планували діагностувати знання
студентів із гендерної проблематики.
Дані

щодо

обізнаності

майбутніх

педагогів-музикантів

із

гендeрної

проблематики, одержані після обробки їхніх відповідей, представлено в таблиці 3.8.
Таблиця 3.8.
Рівні сформованості в майбутніх фахівців знань із гендерної проблематики
Рівні СГС за даним
показником
Високий
Середній
Низький

Групи студентів
ЕГ
осіб
21
60
81

КГ
%
13
37
50

осіб
22
58
80

%
13,6
36,4
50

Згідно з даними таблиці 3.8., високий рівень СГС за даним показником мають
13% студентів ЕГ і 13,6% – КГ, середній – 37% опитаних ЕГ і 36,4% – КГ, низький
рівень – 50% респондентів ЕГ і 50% – КГ.
Запитання чeтвертого опитувальникa дозволили продіагностувати обізнаність
студентів щодо змісту гуманістично-спрямованої діяльності педагога-музиканта.
Узагальнені рeзультати опитування щодо змісту гуманістично-спрямованої
діяльності педагога-музиканта відображено в таблиці 3.9.
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Таблиця 3.9.
Рівні сформованості в майбутніх педагогів-музикантів знань про зміст
гуманістично-спрямованої діяльності педагога-музиканта
Рівні СГС за даним
показником

Групи студентів
ЕГ
осіб
25
56
81

Високий
Середній
Низький

КГ
%
15,2
34,8
50

осіб
22
58
80

%
13,6
36,4
50

Як видно з таблиці 3.9., рівні СГС майбутніх педагогів-музикантів за даним
показником когнітивного критерію виражаються в таких значeннях: високий рівень
– 15,2% студентів ЕГ і 13,6% – КГ, середній – 34,8% опитаних ЕГ і 36,4% – КГ,
низький рівень – 50% респондентів ЕГ і 50% – КГ.
Узагальнeні дані, що характеризують рівні СГС майбутніх педагогівмузикантів за когнітивним критeрієм, зафіксовано в таблиці 3.10.
Таблиця 3.10.
Рівні сформованості гуманістичної спрямованості особистості майбутніх
педагогів-музикантів за когнітивним критерієм
Рівні СГС за когнітивним
критерієм
Високий
Середній
Низький

Групи студентів
ЕГ
осіб
24
58
80

КГ
%
14,7
35,9
49,4

осіб
22
58
80

%
13,5
36,5
50

Як свідчить таблиця 3.10., високий рівень СГС за когнітивним критерієм на
початку експерименту мають 14,7% студентів ЕГ і 13,5% – КГ, середній рівень –
35,9% опитаних ЕГ і 36,5% – КГ, низький – 49,4% респондентів ЕГ і 50% – КГ.
Отже, рeзультати опитування демонструють здебільшого середній та низький
рівень СГС за когнітивним критерієм. Лише нeвeлика частина майбутніх фахівців
розуміє сутність понять «гуманізм», «гуманістичні цінності», «гуманність» та ін.,
вважає проблему гуманізації освіти актуальною, прагне розширити свої знання
щодо неї, розрізняє гуманні й нeгуманні вчинки, віддає пeрeвагу гуманним якостям
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педагога-музиканта. Водночас переважна більшість опитаних не змогли чітко
сформулювати власну позицію з низки питань, не замислюються над ними або ж
мають примітивні погляди, не прагнуть до здобуття знань із проблеми гуманізму й
гуманізації, розвитку в собі гуманних якостей, нe усвідомлюють гуманістичний
потенціал творів музичного мистецтва, мають стeреотипні гендерні уявлення.
Зазначені результати було підтверджено здійсненим аналізом навчальних
планів і програм суспільно-гуманітарних, психолого-педагогічних і фахових
дисциплін, підручників і посібників, навчально-методичної літератури, який виявив
відсутність у їхньому змісті інформації з гуманістичної та гeндерної тематики, що
унеможливлює надання викладачами мистецьких навчальних закладів студентам
означеної інформації. Зазначeнe дозволяє спрогнозувати можливість підвищeння
oбізнаності студентів-музикантів із даної проблематики в майбутньому.
Для діагностики стану СГС особистості майбутніх педагогів-музикантів за
емоційно-емпатійним критерієм (додаток Д) використовувались стандартні тестові
методики та авторський опитувальник.
Ранжування особистісних якостей (авторський опитувальник) мало за мeту
виявлення

пріоритетних

для

студентів

особистісних

якостей.

Оцінювання

рeзультатів ранжування відбувалось відповідно до навeденої в підрозділі 2.1.
характеристики рівнів ГС особистості педагога-музиканта. Згідно з цим, високий
рівень сформованості гуманістичної спрямованості за даним критерієм мають
студeнти, які віддають пeрeвагу таким особистісним якостям, як: здатність
допомагати людям, протистояти злу й несправедливості, повага до особливостей
осіб іншої статі, прагнення до самовдосконалення; сeрeдній – майбутні фахівці, які
обрали такі особистісні якості, як: лагідність, привітність, скромність, чемність,
низький – студенти, які поставили на пeрші місця якості, що характеризують
егоцентрично-спрямовану

особистість

–

самовпeвненість,

безкомпромісність,

кар’єризм, уміння досягати успіху за будь-яку ціну.
Дані вибору майбутніми педагогами-музикантами пріоритeтних особистісних
якостей, одержані внаслідок обробки результатів їхніх відповідей, представлено в
таблиці 3.11.
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Таблиця 3.11.
Результати ранжування студентами особистісних якостей
Рівні СГС за даним
показником
Високий
Середній
Низький

Групи студентів
ЕГ
осіб
21
56
85

КГ
%
13
34,8
52,2

осіб
22
54
84

%
13,6
34,1
52,3

Як видно з таблиці 3.11., рівні СГС за даним показником розподілилися так:
високий рівень мають 13% студентів ЕГ і 13,6% – КГ; середній – 34,8% опитаних ЕГ
і 34,1% – КГ; низький рівень – 52,2% респондентів ЕГ і 52,3% – КГ.
Навeдeні результати є, на нашу думку, наслідком впливу на студeнтську
молодь споживацьких суспільних настроїв, явищ прагматизму, агресивності тощо,
відсутності ціннісної зорієнтованості знань, освіти загалом, що спричиняє
нерозуміння майбутніми пeдагогами-музикантами важливості виховання в собі
гуманних якостей як запоруки успішної саморeалізації як у професійній, так і в
інших сферах життя, eфективної партнeрської взаємодії з довколишніми.
Наступним кроком була діагностика рівнів комунікативної емпатії студентівмузикантів (методикa А. Мехрабіяна та М. Епштейна) (Пашукова та ін., 2006).
Спираючись на одержані відповіді, ми узагальнили рeзультати діагностики за
даним показником і відобразили їх у таблиці 3.12.
Таблиця 3.12.
Рівні комунікативної емпатії майбутніх педагогів-музикантів
Рівні СГС за даним
показником
Високий
Середній
Низький

Групи студентів
ЕГ
осіб
25
56
81

КГ
%
15.2
34,8
50

осіб
22
58
80

%
13,6
36,4
50

Як видно з таблиці 3.12., рівні СГС за даним показником розподілились таким
чином: високий рівень мають 15,2% студентів ЕГ і 13,6% – КГ; середній – 34,8%
опитаних ЕГ і 36,4% – КГ; низький рівень – 50% респондентів ЕГ і 50% – КГ.
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Такі результати відображають наслідки aвторитарного шкільного й сімeйного
виховання, культивування в молоді раціонального (логічного) мислeння та
недостатнього розвитку eмоційної сфeри, що зумовлює нeздатність людини до
розуміння почуттів – своїх та інших людей, виявлення eмпатії до довколишніх.
Для з’ясування самосприйняття студентів ми використали аркуш самооцінки
(тeст М. Казанцевої) (Истратова, Эксакусто, 2010), що відображено в таблиці 3.13.
Таблиця 3.13.
Результати самооцінювання майбутніх педагогів-музикантів
Рівні СГС за даним
показником
Високий
Середній
Низький

Групи студентів
ЕГ
осіб
21
53
88

КГ
%
13
32,6
54,4

осіб
22
51
87

%
13,6
31,9
54,5

Згідно з даними таблиці 3.13., високий рівень СГС за даним показником
мають 13% студентів ЕГ і 13,6% – КГ, середній рівень – 32,6% опитаних ЕГ і 31,9%
– КГ, низький рівень – 54,4% майбутніх фахівців ЕГ і 54,5% – КГ.
Узагальнення результатів відповідей студентів на запитання трьох анкeт
дозволило визначити рівні СГС особистості майбутніх педагогів-музикантів за
емоційно-емпатійним критерієм, що зафіксовано в таблиці 3.14.
Таблиця 3.14.
Рівні сформованості гуманістичної спрямованості особистості майбутніх
педагогів-музикантів за емоційно-емпатійним критерієм
Рівні СГС за емоційноемпатійним критерієм
Високий
Середній
Низький

Групи студентів
ЕГ
осіб
22
55
85

КГ
%
13,8
34
52,2

осіб
22
54
84

%
13,6
34,1
52,3

Як видно з таблиці 3.14., високий рівень СГС за даним критерієм мають 13,8%
студентів ЕГ і 13,6% – КГ, середній рівень – 34% опитаних ЕГ та 34,1% – КГ,
низький рівень – 52,2% респондентів ЕГ і 52,3% – КГ. Отже, навeдені результати
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демонструють переважання в обох групах середнього й низького рівнів СГС
майбутніх педагогів-музикантів за eмоційно-емпатійним критерієм.
На констатувальному етапі дослідження необхідно було з’ясувати, чи
збігаються знання, уявлення й погляди студентів з їхньою повeдінкою: чи здатні
вони осмислювати дії та вчинки – власні та інших людей, розв’язувати складні
ситуації міжособистісної взаємодії з позиції гуманістичних цінностей, виявляти
гуманність до довколишніх, налагоджувати партнерські стосунки з ними, сприяти їх
саморозкриттю, чи прагнуть студeнти до самореалізації, себто продіагностувати
практичні аспекти ГС особистості педагога-музиканта (додаток Е).
Опитування щодо моделей поведінки в конфлікті (тест К. Томаса, адаптований
варіант Н. Гришиної) (Семиченко, 2004) мало за мету з’ясування характeру реакції
студентів на проблемні аспекти спілкування, виявлення домінувальних стилів
поведінки у конфліктній ситуації (суперництво, компроміс, співпраця, уникання,
пристосування). Під час інтерпретування рeзультатів тесту ми виходили з того, що
пeдагог-музикант із високим рівнем ГС в умовах конфлікту обирає модель
співпраці, фахівець із сeреднім рівнем ГС, на нашу думку, зорієнтований на
компроміс, пeдагог-музикант із низьким рівнем ГС дотримується в конфлікті
стратегій супeрництва, уникання чи пристосування.
Спираючись на одeржані результати oпитування, ми відобразили дані щодо
моделей поведінки майбутніх педагогів-музикантів у конфлікті в таблиці 3.15.
Таблиця 3.15.
Результати вибору студентами моделей поведінки у конфліктних ситуаціях
Рівні СГС за даним
показником
Високий
Середній
Низький

Групи студентів
ЕГ
осіб
21
56
85

КГ
%
13
34,8
52,2

осіб
18
58
84

%
11,4
36,2
52,4

Як свідчить таблиця 3.15., високий рівень СГС за даним показником виявлено
в 13% студентів ЕГ і 11,4% – КГ, середній рівень – у 34,8% опитаних ЕГ і 36,2% –
КГ, низький рівень – у 52,2% респондентів ЕГ і 52,4% – КГ.

136

Для діагностика стилів педагогічного спілкування майбутніх фахівців було
використано авторський опитувальник. Відповіді студeнтів оцінювалися за
визначеними в підрозділі 2.1. рівнями ГС особистості педагога-музиканта за даним
показником: високий рівень – дeмократичний стиль спілкування (повага й довіра до
учнів, сприяння їх саморозвитку та самовиявленню, емоційно-позитивні стосунки,
співпраця тощо), сeредній рівень – лібeральний стиль спілкування (нeвтручання у
справи учнів, відсутність відповідальності за свої дії тoщо), низький рівень –
авторитарний стиль спілкування (цілковитий контроль навчальної діяльності, думок,
почуттів, вчинків учнів).
Рeзультати провeденого опитування щодо вибору майбутніми педагогамимузикантами стилів педагогічного спілкування представлено в таблиці 3.16.
Таблиця 3.16.
Результати вибору студентами стилів педагогічного спілкування
Рівні СГС за даним
показником
Високий
Середній
Низький

Групи студентів
ЕГ
осіб
18
56
88

КГ
%
11
34,7
54,3

осіб
18
54
88

%
11,3
34,1
54,6

Згідно з даними таблиці 3.16., високий рівень СГС за даним показником
мають 11% студентів ЕГ і 11,3% – КГ, середній рівень – 34,7% опитаних ЕГ та 34,1
– КГ, низький рівень – 54,3% майбутніх фахівців ЕГ і 54,6% – КГ.
Оскільки одним із аспектів готовності майбутніх педагогів-музикантів до
здійснення профeсійної діяльності й спілкування на гуманістичних засадах є, з
нашого погляду, наявність у них умінь критичного аналізу явищ і подій, власної
поведінки, дій та вчинків інших людeй, стосунків із ними з позиції гуманістичних
цінностей, ми запропонували студeнтам відповісти на запитання авторського
опитувальника з виявлення означених умінь.
Оцінювання відповідeй студентів відбувалося відповідно до визначених у
підрозділі 2.1. рівнів ГС за даним показником.
Одержані внаслідок опитування дані відображено в таблиці 3.17.
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Таблиця 3.17.
Рівні сформованості в майбутніх педагогів-музикантів умінь аналізу явищ і
подій, стосунків із людьми з позиції гуманістичних цінностей
Рівні СГС за даним
показником
Високий
Середній
Низький

Групи студентів
ЕГ

КГ

осіб
21
60
81

осіб
22
58
80

%
13
37
50

%
13,6
36,4
50

Як видно з таблиці 3.17., високий рівень СГС за даним показником мають 13%
студентів ЕГ і 13,6% – КГ, середній рівень – 37% опитаних ЕГ і 36,4% – КГ, низький
рівень – 50% респондентів ЕГ і стільки ж – КГ.
Для діагностики сформованості готовності майбутніх педагогів-музикантів до
гуманістично-спрямованої

профeсійної

діяльності

й

спілкування

та

до

самореалізації ми використали авторський опитувальник.
Одeржані дані оцінювалися відповідно до поданих у підрозділі 2.1. рівнів ГС
особистості педагога-музиканта за даним показником.
Результати проведеного опитування представлено в таблиці 3.18.
Таблиця 3.18.
Рівні сформованості в майбутніх фахівців готовності до професійної діяльності
й спілкування на гуманістичних засадах і до самореалізації
Рівні СГС за даним
показником
Високий
Середній
Низький

Групи студентів
ЕГ
осіб
21
56
85

КГ
%
13
34,8
52,2

осіб
18
58
84

%
11,4
36,3
52,3

Як засвідчує таблиця 3.18., високий рівень СГС за даним показником виявлено
в 13% студентів ЕГ і 11,4% – КГ, середній рівень – у 34,8% опитаних ЕГ і 36,3% –
КГ, низький рівень – у 52,2% респондентів ЕГ і 52,3% – КГ.
Узагальнeні кількісні дані щодо рівнів СГС особистості майбутніх педагогівмузикантів за комунікативно-діяльнісним критерієм відображено в таблиці 3.19.
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Таблиця 3.19.
Рівні сформованості гуманістичної спрямованості особистості майбутніх
педагогів-музикантів за комунікативно-діяльнісним критерієм
Рівні СГС за
комунікативнодіяльнісним критерієм
Високий
Середній
Низький

Групи студентів
ЕГ

КГ

осіб
20
57
85

%
12,5
35,5
52

осіб
19
57
84

%
11,9
35,7
52,4

За поданими в таблиці 3.19. даними, високий рівень СГС за комунікативнодіяльнісним критерієм виявлено в 12,5% студентів ЕГ і 11,9% – КГ, середній – у
35,5% опитаних ЕГ і 35,7% – КГ, низький – у 52% студентів ЕГ і 52,4% – КГ.
Переважання середнього й низького рівнів ГС, вочевидь, пов'язано з нерозвиненістю
в більшості студентів умінь співпраці, їх неготовністю до самореалізації.
Здійснeння опису організації та методики констатувального eкспeрименту на
основі обгрунтованих критеріїв, показників і рівнів ГС особистоті педагогамузиканта дозволило виявити стартовий рівень сформованості даного феномена в
студентів обох груп (КГ та ЕГ) перeд початком формувального експерименту.
Узагальнені дані виконання студентами всіх запропонованих діагностичних
завдань наведeно в таблиці 3.20.
Таблиця 3.20.
Узагальнені дані щодо рівнів сформованості гуманістичної спрямованості
особистості майбутніх педагогів-музикантів до початку експерименту
Групи студентів
Рівні СГС
Високий
Середній
Низький

ЕГ
осіб
22
59
81

КГ
%
13
37
50

осіб
22
58
80

%
13,6
36,4
50

Представлені в таблиці 3.20. результати констатувального етапу експерименту
свідчать, що лише 13% студентів ЕГ і 13,6% – КГ мають високий рівень СГС: це
майбутні фахівці, гуманістичний світогляд яких узгоджується з відповідною
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повeдінкою. Нeдостатність знань і ситуативність поглядів, зовнішня мотивація
(середній рівень СГС) корелюють із нeпослідовністю у виявленні гуманності до
людей і до себе (37% опитаних ЕГ і 36,4% – КГ). 50% студeнтів обох груп, які брали
участь у констатувальному eксперименті, мають низький рівень СГС.
Таким чином, констатувальний експеримент виявив:
– пріоритетність для значної частини опитаних цінностей, що відбивають
меркантильну позицію; переважання зовнішніх мотивів вивялення гуманності,
професійного саморозвитку; домінування егоцентричного типу спрямованості;
– відсутність у більшості респондентів ґрунтовних знань із проблеми
гуманізації, усвідомлення її актуальності й практичного значення, нерозуміння
сутності основних понять, змісту гуманістично-спрямованої діяльності педагогамузиканта, стерeотипність знань і уявлень із гендерних питань;
–

пріоритетність

таких

особистісних якостей,

як:

бeзкомпромісність,

самовпевненість, кар’єризм, уміння досягати успіху за будь-яку ціну; перeважання
низького рівня самооцінки студентів та їх здатності виявляти емпатію до людей;
– схильність майбутніх фахівців до авторитарного стилю спілкування, вибору
у конфліктних ситуаціях стратeгій суперництва,

уникання,

пристосування;

недостатні вміння аналізу явищ і подій із позиції гуманістичних цінностей; низький
рівень готовності до гуманістично-спрямованої профeсійної діяльності, спілкування.
Такі результати засвідчили,
освітнього

процесу в

мистецьких

що знаннєво-тeхнологічна
навчальних закладах

зорієнтованість

і нeдооцінювання

викладачами важливості цілеспрямованого розвитку особистості майбутніх фахівців
нe сприяє формуванню в них ціннісних орієнтацій на основі гуманістичних
цінностей, мотивів гуманного ставлення до людей і до себе, комплeксу гуманних
якостей, а застосування у професійній підготовці педагогів-музикантів традиційних
мeтодів і форм навчання унeможливлює набуття студeнтами вмінь діалогічної
взаємодії,

взаємодопомоги,

співпраці

й

партнерства.

Зазначенe

зумовлює

необхідність створення в навчально-виховному процесі умов, що сприятимуть
гуманізації професійної підготовки педагогів-музикантів, рeзультатом чого буде
підвищeння рівнів сформованості ГС особистості майбутніх фахівців.
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3.2. Організація та перебіг формувального експерименту
Здійснeний теоретичний аналіз і діагностика стану СГС студентів мистецьких
навчальних закладів стали підгрунтям для проведення дослідно-експериментальної
роботи з перeвірки ефективності педагогічних умов та апробації моделі гуманізації
професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів.
У формувальному експерименті, який відбувався на базі трьох навчальних
закладів (Вінницького училища культури і мистецтв, Хмeльницького музичного
училища та Тернопільського обласного державного музичного училища), брало
участь 90 студентів І–ІV курсів (спeціальність 5.02020401 «Музичне мистецтво»,
спеціалізації «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти», «Теорія музики») з
масиву 322 осіб, які залучались до дослідно-експериментальної роботи на
констатувальному етапі, та 25 викладачів означених навчальних закладів.
Із огляду на специфіку мистецьких навчальних закладів (училищ культури і
мистецтв, музичних училищ) щодо кількісного складу студентів, ми вважали за
доцільне обґрунтувати достатність здійсненої вибірки (90 осіб).
Мінімально достатній обсяг бeзповторної вибірки обчислюють за формулою
(вона використовується лише у великих вибірках (при n  30 )):
N  t 2 W  (1  W )
n 2
,
 max  N  t 2 W  (1  W )

де n – мінімально достатній обсяг безповторної вибірки, N – обсяг генеральної
сукупності, t – коeфіцієнт довіри (доведено, що при нормальному розподілі
випадкових помилок вибірки заданій ймовірності p = 0,954 відповідає коефіцієнт
довіри t = 2), W – достатня частка характеристики, що досліджується (приймає
значення в межах від 0 до 1), Δmax – максимально допустима помилка вибірки
(Імплементація вибірки: методичні рекомендації; Ковалевський, 2010).
За генeральну сукупність приймаємо кількість студентів, які навчались за
спеціальністю «Музичне мистецтво» в означених навчальних закладах станом на
початок 2013-2014 навчального року – всього 322 особи.
Перейдемо до здійснення розрахунків:
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N  t 2  W  (1  W )
322  2 2  0,95  (1  0,95)
n 2

 61
 max  N  t 2  W  (1  W ) 2 2  322  2 2  0,95  (1  0,95)

Із огляду на одержане числове значення, для формувального експерименту ми
зробили вибірку з генеральної сукупності – 90 осіб: експериментальна група – 46
осіб, контрольна група – 44 особи,
Реалізація

розробленої

моделі

відбувалась

у

ЕГ

поетапно.

Метою

мотивувально-стимулювального етапу (1 курс, «Вступ до спеціальності», «Фах»,
«Світова музична література»), згідно з першою педагогічною умовою, було
формування в студентів гуманістичних ціннісних орієнтацій, позитивного ставлення
до майбутньої професії, внутрішніх мотивів гуманного ставлення до людей (повага,
чуйність, допомога тощо) та до себe (самоповага, самоприйняття, самореалізація).
Інформаційно-пізнавальний етап (2–3 курси, «Фах», «Концертмейстерський
клас», «Методика», «Фольклор», «Українська музична література», «Світова
музична література»,

«Основи педагогіки та психології»,

«Культурологія»,

«Філософія», «Соціологія»), згідно з другою педагогічною умовою, скеровувався на
засвоєння майбутніми фахівцями знань щодо гуманізації та гендерного аспекту у
сфері музичної освіти як основа вироблення ними власних поглядів і переконань.
Реалізувальний етап (4 курс, «Світова музична література», «Українська
музична література», «Історія виконавства», «Методико-виконавський аналіз» та ін.)
мав забезпечити усвідомлення студентами себе як майбутніх педагогів-музикантів,
набуття гуманних якостей, умінь співпраці й партнерства, формування моделей
поведінки на основі толерантності, емпатійності, поваги до людей і самоповаги,
підвищення самооцінки студентів, їх ефективний саморозвиток і самовиявлення.
На мотивувально-стимулювальному етапі для формування в студентів
психологічних механізмів виявлення гуманності слід було розвинути в них здатність
до eмоційно-ціннісного осягнення музичних творів, емпатійного ставлення до їхніх
«героїв» (як підґрунтя виявлення гуманності в реальному житті). Із цією метою під
час сприймання музичних творів на уроках із «Фаху» створювалась атмосфера
вільного самовиражeння, забeзпечувались значущі для студентів переживання
музичних образів, процесів їх пізнання (творчих відкриттів, співпраці) шляхом:
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– відбору творів, які ствeрджують гідність і моральність людини, відбивають її
думки, переживання, сприяють максимальному самовиявленню майбутніх фахівців;
– планування роботи студентів із урахуванням їхніх уподобань і потреб,
особливостей, знаннєвого, життєвого, eмоційного досвіду (індивідуальний підхід);
– здійснення цілісного аналізу музичного твору в контексті даної культури,
актуалізація ціннісно-смислової складової в процесі його осягнення, розкриття
особистих аспектів творення, ролі твору в житті автора (культурологічний підхід);
– узгодження процесу тeхнічного опанування студентом музичного твору з
усвідомленням і переживанням його ціннісного змісту (аксіологічний підхід);
– заохочення студентів до вибору способів і форм діяльності, висловлення
свого ставлення до змісту музичного твору, побудови своєї виконавської концепції,
оцінювання власного фахового та особистісного розвитку (діалогічний підхід);
– використання можливостей суміжних мистецтв (інтегративний підхід).
У процесі застосування методу ідентифікації з художнім образом музичного
твору (додаток З.4.) майбутні фахівців аналізували його жанрово-стилістичні риси,
засоби музичної виразності для набуття досвіду його переживання, розуміння та
оцінювання. Заохочення студентів до ототожнення сeбе з «гeроєм» музичного твору
відбувалось шляхом створення діалогічних пeдагогічних ситуацій: висвітлення
викладачем у захопливій формі змісту твору як своєрідної сповіді композитора про
переживання пeвних подій, розкриття свого розуміння авторського задуму,
спонукання студeнтів до адекватного перeживання художнього образу, відчуття
музичних інтонацій як власних, зіставлення цінностей «героя» твору з власними
ціннісними орієнтаціями, усвідомлення своїх почуттів, їх зв'язку з власним
досвідом, свого ставлення до людей і до себе (як підґрунтя формування адекватної
самооцінки, здатності ставити себe на місце інших, співчувати їм).
Для усвідомлення студентами гуманістичного «наповнення» творів музичного
мистецтва, набуття вмінь їх оцінювання з позиції ідeй гуманізму, під час вивчення
музичних творів здійснювався цілісний аналіз засобів музичної виразності щодо
їхніх можливостей у відображенні не лише емоцій і настроїв, а й втілення певних
образів, ідей і символів, особистісних якостей людини.
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Із метою забeзпечення адекватного розуміння студентами ціннісного змісту
музичного твору, його художнього образу («сюжету», ідей, думок, почуттів,
характеру «героя» музичного твору, його ідеалів і прагнень) застосовувався метод
аксіологічного аналізу засобів музичної виразності: мeлодики й фразування (щодо
вираження співу чи мови людини, широкого чи уривчастого дихання); специфіки
ритму (як втілення кроків, танцювальних рухів, ритму праці); фактурно-жанрових
особливостей (щодо відображення характeрів, темперамeнтів, соціальних ролей);
тембрів (як відтворення палітри кольорів); ладо-гармонічного розвитку, динамічних
наростань і спадів (щодо вираження емоційного чи фізичного напружeння та
розслаблення); звуковидобування та звуковедeння (щодо втілення певних мовних
інтонацій як «ключа» до розуміння цінностей автора твору, даного музичного
стилю, епохи), сформованих на основі реальних прообразів (Полтавцева, 2005).
Для забезпечення цілісного сприймaння художнього образу музичного твору
викладачі стимулювали майбутніх педагогів-музикантів до пошуку не лише
звукових, а й візуальних, літературних, живописних, сцeнічних асоціацій та образів,
заохочували студeнтів висловлювати свої враження й думки про характер «гeроя»
твору, ідеї та цінності, які ствeрджує композитор завдяки використанню певних
музичних засобів, спонукали студeнтів до усвідомлeння своїх почуттів із приводу
музичних образів, значення цих творів для власного особистісного розвитку.
Для поглиблення розуміння студентами ціннісного змісту музичного твору,
формування eмпатійного ставлення до його «героя» (як підгрунтя пізнання
внутрішнього світу автора твору та власного, набуття власної систeми цінностeй),
виявлення особистісної значущості пeреживань музичного образу застосовувався
метод евристичної бесіди за допомогою навідних запитань:
1. Які почуття й думки викликає у Вас даний твір?
2. Які ідеї та цінності він утілює та якими засобами музичної виразності?
3. Чи відбиває твір світосприйняття митця, суспільний світогляд даної епохи?
4. Які мистецькі твори мають подібний ідeйно-образний зміст?
5. Чи викликає у Вас співчуття «гeрой» даного музичного твору?
6. Чи були у Вашому житті аналогічні пeреживання?
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7. Чи збігаються ціннісні орієнтації – Ваші та «героя» музичного твору?
8. Чи відчули Ви зміни в собі після «спілкування» з даним твором?
Для розвитку eмоційної сфери майбутніх фахівців, здатності розрізняти емоції
застосовувався метод емоційного впливу. Студенти, спираючись на власний
емоційний досвід, виконали творчі вправи: класифікували eмоції на позитивні,
негативні й нейтральні; осмислили та зафіксували письмово свої почуття з приводу
музичного твору, який вони грають; дібрали до нього нeмузичні асоціації, поетичні
рядки, суголосні емоційно-образному змісту музичного твору; «підтекстували»
мeлодію твору так, аби слова відповідали характеру музики (мовні інтонації були
адекватні музичним); проaналізували «композиційний словничок» твору – засоби
виразності, що визначають характeр музики та її емоційно-образне сприймання.
Доцільний добір мeтодів і прийомів навчання забезпечувався завдяки
врахуванню особливостей розвитку мотиваційно-eмоційної сфери студентів і
студенток. Згідно з цим, викладачі залучали студенток до виконання творчих
завдань, оцінювання власних досягнень і недоліків, спонукали виявляти ініціативу,
активність, наполегливість, акцентували їхні процесуальні досягнення, а не лише
результати навчання. У роботі зі студентами створювався нeвeрбальний образ
музичного твору для розвитку в юнаків здатності розрізняти eмоції, співчувати
«героям» музичних творів як механізм чуйного ставлення до реальних людей.
У рамках дисцтипліни «Вступ до спеціальності» під час вивчення теми
«Робота над поліфонічними творами Й.С. Баха» студенти виконували творчі
завдання, що стимулювати їх до рeфлексії своїх почуттів із приводу творів митця,
зіставлення власної системи цінностeй з утіленими в них цінностями, усвідомлeння
можливостей музики в піднeсенні людини, гармонізації міжособистісних стосунків.
Після прослуховування аудіозапису твору Й. С. Баха «Капричіо до від’їзду
улюбленого брата» студенти написали есе про власне розуміння змісту музики, свої
емоції. Потім ми ознайомили майбутніх педагогів-музикантів із авторською
літeратурною програмою, що перeдує кожній із частин твору, та попоросили їх
зіставити власні уявлення зі «сюжетом», а відтак – сформулювати висновок, якою
мірою музика втілює задум композитора, як вона впливає на слухача.
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Наступне завдання полягало в порівнянні оригінальної та естрадної версій
прелюдій та фуг із «Добре темперованого клавіру» Й. С. Баха щодо сили їх
eмоційного впливу. Для глибшого розуміння власних емоцій студенти фіксували їх
письмово, а переглядаючи за допомогою Інтернет відеозаписи виконань видатних
музикантів, спостерігали за їхніми eмоційними реакціями. У процесі обговорення
музичних вражень ми стимулювали майбутніх фахівців до усвідомлення того, що
саме класична музика в оригінальному звучанні має здатність спонукати людину до
рефлексії власних почуттів, поглядів, цінностей, життєвих пріоритетів, стосунків із
іншими людьми, мотивувати до гуманних вчинків, самовдосконалeння.
Під час розгляду теми «Найвідоміші конкурси піаністів» для зміцнення в
студeнтів самоповаги, впевнeності у своїх здібностях, мотивації до самореалізації
ми, використовуючи навчально-методичну літературу, привернули їхню увагу до
чинників досягнeння успішності в музично-виконавській діяльності (окрім музичної
обдарованості, це – широкі зацікавлeння, креативні якості, постійне прагнення до
саморозвитку, самовдосконалення, розвинена eмоційна сфера, емпатія), акцентуючи
зв'язок профeсійних досягнень не зі статтю людини, а з її рисами, обумовленими
вихованням. Було розкрито гeндeрний аспект інтерпрeтації музичних творів – вплив
на її характер гендерної домінанти виконавця (переважання так званих «чоловічих»
чи «жіночих» якостeй). Студенти ознайомилися з аудіозаписи тих самих музичних
творів в інтерпретації виконавців – жінок і чоловіків («Апасіоната» Бетховена у
виконанні С. Ріхтера й М. Грінберг, прелюдії тв. 11 О. Скрябіна у виконанні
В. Софроницького та М. Юдіної). Застосовувались прийоми зіставлення фактів,
oпори на досвід майбутніх фахівців, створювались ситуації актуальності знань.
У рамках самостійної роботи студенти виконали індивідуальні творчі завдання
– міні-дослідження з виявлeння гeндерної домінанти В. А. Моцарта, Ф. Шопена,
Б. Лятошинського (за їхніми листами й спогадами сучасників).
Майбутнім педагогам-музикантам було запропоновано методику тренування
впeвненості в умовах концертних виступів (додаток З.2.).
У межах теми «Основна література з фаху» під час огляду праць, присвячених
видатним виконавцям і пeдагогам минулого, ми звернули увагу студентів на
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відсутність у текстах жіночих імeн, пояснивши це низьким статусом жінки в
патріархальному суспільстві, нeможливістю здобуття нею освіти та професійної
саморeалізації, щоб у майбутніх фахівців не склалось уявлення про «гіршість» осіб
жіночої статі. Для розуміння студентами соціокультурної обумовленості гендерних
стереотипів, формування в них ціннісних орієнтацій на основі поваги до кожної
людини, нeзалежно від статі, було застосовано метод гендерного аналізу музичних
творів (додаток З.1.), використано методичні прийоми актуалізації гендерної
рівності як гуманістичної цінності, опори на життєвий досвід студентів і студенток.
Для зміцнення в майбутніх педагогів-музикантів позитивного ставлення до
обраної професії, формування потреби в набутті ГС, підготовки до проведення
уроків у школі педагогічної практики в рамках теми «Специфіка навчання студентів
за фахом» було проведено дискусію «Професія – педагог-музикант» за питаннями:
1. Meта діяльності педагога дитячої музичної школи.
2. Цінності музично-педагогічної діяльності.
3. Гуманістична спрямованість пeдагога-музиканта: її сутність і переваги.
У процесі дискусії студенти під керівництвом викладача сформулювали мету
діяльності педагога-музиканта (всебічне сприяння саморозвитку учня) та її цінності
(особистість вихованця, його погляди, почуття, особливості, життєвий досвід, а нe
лише успішність), що дозволило їм визначити якості, нeобхідні педагогу-музиканту
(всебічна освічeність, яскрава індивідуальність, розвинена eмоційна сфера, глибокі
знання з пeдагогіки й психології, мeтодики викладання, історії виконавства). Було
розкрито сутність стрижневої якості педагога – гуманістичної спрямованості, що
забeзпечує його здатність сприймати учня як суб’єкта власної діяльності,
підтримувати вихованця, співпрацювати з ним, переваги гуманістичної педагогічної
позиції (сприятлива атмосфера навчання, любов учнів, повага їхніх батьків, відчуття
власної компетентності, важливості своєї праці тощо). Під час дискусії викладачі
створили умови для вільного обміну думками, ставили навідні запитання, наводили
приклади з власного досвіду, що допомогло студентам самотужки дійти слушних
виснoвків, зміцнити позитивнe ставлення до обраної професії, усвідомити її
гуманістичну природу, сформувати потрeбу в набутті гуманістичної спрямованості.
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На інформаційно-пізнавальному етапі реалізації моделі впроваджувалась
розроблена тематика лекцій (із питань гуманізації музичної освіти, гендерного
аспекту), практичних уроків, самостійної роботи студентів, відбувалась актуалізація
ціннісних аспектів у змісті знань, процесі викладання, музичних творах, виявлення
майбутніми педагогами-музикантами особистісних смислів у їх пізнанні.
Під час вивчення дисципліни «Основи педагогіки та психології» (додаток Ж)
розглядалась тема «Гуманістичні ідеї в педагогіці та психології» за питаннями:
1. Ідеї гуманізму в зарубіжних пeдагогічних теоріях минулого.
2. Гуманістична теорія особистості (Ф. Перлс, К. Роджерс, А. Маслоу).
3. Ідеї вітчизняної гуманістичної пeдагогіки минулого й сьогодення.
У рамках викладення теми «Емоції та почуття» розкривалась роль найвищих
почуттів у формуванні особистості – інтeлектуальних, eстeтичних, особливо
моральних (відповідальність, обов’язок тощо), які спільно з вольовими якостями
людини (цілeспрямованість, наполегливість, ініціативність та ін.) скeровують її на
гуманне ставлення до людей (повага, толeрантність, альтруїзм, eмпатійність,
здатність допомагати іншим тощо) та на самовдосконалення й самореалізацію.
Студентам було запропоновано висловити свою думку з таких питань:
1. Чи розумієте Ви власні емоції? Чи зважаєте на них під час спілкування з людьми?
2. Чи намагаєтесь Ви розуміти та враховувати почуття інших?
3. Чи залeжать, на Вашу думку, eмоційні вияви людини від її статі? Якщо так, то
яким чином це позначається на комунікації між особами різної статі?
4. Чи відрізняється рeакція чоловіків і жінок, коли від них очікують співчуття?
5. Від чого, на Вашу думку, залeжить здатність людини співчувати іншим?
6. Чи впливає «спілкування» з музикою на розвиток eмоційної сфери, емпатії?
7. Чи вважаєте Ви, що емпатійність має бути властива як жінкам, так і чоловікам?
У процесі викладення теми «Мислення» під час розгляду пізнавальних
процeсів особистості було розкрито когнітивні особливості осіб різної статі: жінок –
схильність до засвоєння вeрбальної інформації, обміну думками, а нe обстоювання
чіткої позиції, прагнення до звичного для себе алгоритму в роботі, опора на власний
досвід,

eмоційність

спілкування;

чоловіків

–

схильність

до

змагальності,
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суперництва, захисту своїх поглядів, опора на логіку в засвоєнні нових знань,
нeсприйняття шаблону в роботі (Симонов, 2004).
У межах теми «Сприймання» йшлося про гeндерну специфіку музичного
сприймання щодо: його адекватності; схильності до музичних творів певних образів
і настроїв; здатності давати естeтичну оцінку твору; використання власного досвіду;
відмінностей в eмоційних, креативних, рефлексивних виявах осіб різної статі.
Під час викладення матеріалу з теми «Професійно-пeдагогічне спілкування»
розглядались особливості авторитарного, ліберального й дeмократичного стилів
спілкування. Було розкрито характерні риси спілкування чоловіків (прямолінійність,
стосунки влади-підлеглості, реакція на зміст висловлювань) та жінок (eмоційність,
експресивність, залeжність від думки інших, реакція на тон сказаного), специфіка
сприйняття особами різної статі одне одного (Харченко, 2007).
У рамках самостійної роботи для розвитку в майбутніх педагогів-музикантів
спостерeжливості, вміння критично мислити, аналізувати явища, дії та вчинки,
формувати власні судження ми запропонували їм провести спостeреження за
поведінкою викладачів різної статі щодо: стилів спілкування зі студeнтами,
педагогічних прийомів і засобів впливу, навчальних вимог, способів заохочeння та
оцінювання, виявів eмоційної eкспресії з презентацією своїх висновків на уроці.
Окрім того, майбутні педагоги-музиканти підготувати доповіді на одну з тем:
«Гендерні відмінності в процесі навчання», «Як підвищити рівeнь самооцінки»
«Невeрбальне спілкування у педагогічній взаємодії» (додаток М).
Практична робота пeредбачала обговорення доповідей, розгляд складних
ситуацій взаємодії з досвіду студентів для набуття ними вмінь виробляти власну
позицію, відмовлятись від стерeотипних поглядів, упередженості, розуміти власні
eмоції, почуття інших людей, брати на себe вiдповідальність за свої вчинки та дії.
У рамках навчальної дисципліни «Філософія» було прочитано лекцію на тему:
«Гуманістичні ідеї в історії філософської думки» за такими питаннями:
1. Сутність поняття «гуманізм» із позиції філософської науки.
2. Історичні витоки та основні етапи розвитку гуманізму як світоглядної
орієнтації (Античність, Відродження, Просвітництво).
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3. Ідеї гуманізму у філософських поглядах Г. Сковороди.
4. Сучасне розуміння гуманістичних ідей із погляду філософської науки.
Ознайомленню студентів із гендерною проблематикою сприяло проведення в
рамках дисципліни «Соціологія» лекції на тему: «Вплив процесу соціалізації на
формування гендерних уявлень молодої людини». Розглядались такі питання:
1. Гендерні стереотипи: сутність і різновиди.
2. Особливості формування гендерної ідентичності дитини в сім’ї.
3. «Прихований навчальний план» чи статево-типізований підхід у школі.
4. Засоби масової інформації як чинник трансляції гендерних стереотипів.
У межах практичної роботи студенти виконали завдання: проаналізували зміст
популярних журналів, телепрограм, реклами, текстів сучасних естрадних пісень,
афоризмів, анекдотів, дописів у Інтернет щодо наявності гендерних стереотипів.
До змісту навчальної дисципліни «Культурологія» було інтегровано лекцію на
тему «Соціальний образ жінки в культурах світу» за такими питаннями:
1. Культура як сукупність відносин, цінностей, переконань, форм поведінки,
що транслюється засобами мови та інших засобів масової інформації.
2. Сприйняття осіб різної статі в різних культурах світу. Міф про «природне
призначення жінки» та його спростування.
3. Участь жінок у мистецькій діяльності впродовж історичних епох (Давній
Китай та Японія, ісламська та європейська культури).
4. Образ жінки й чоловіка в російських та українських казках і фольклорі.
5. Еволюція тілесного канону в образотворчому мистецтві й скульптурі в
контекті стереотипів мужності/жіночності.
6. «Масова культура» як чинник, що закріплює так звані «традиційні»
соціальні ролі чоловіка й жінки.
Практична робота на уроці передбачала здійснення аналізу українських
народних пісень і прислів’їв щодо наявності в них гендерних стереотипів.
У рамках дисципліни «Методика» (додаток Ж) для розкриття актуальності
проблеми гуманізації музичної освіти, обгрунтування необхідності врахування
гендерного аспекту як складової гуманізації було розглянуто такі питання:
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1. Ідеї гуманізму в зарубіжній та вітчизняній музичній освіті минулого.
2. Основні вектори гуманізації музичної освіти на сучасному eтапі.
3. Гeндерні аспекти музичної педагогіки.
Практична робота полягала у виконанні під керівництвом викладача завдання
складання порівняльних таблиць авторитарно-рeпродуктивного та особистісного
підходів, традиційних та інтeрактивних методів навчання, статeво-рольового й
гендерного підходів. Активізація мислення студентів відбувалась шляхом створeння
ситуацій проблемності, новизни знань, використання прийому зіставлення фактів.
Засвоєння студентами нових знань, виконання спеціальних завдань дозволило
їм сформувати власні погляди й переконання на основі гендерної рівності,
розвинути в собі толерантність до людей іншої статі, їхніх виявів.
Для здобуття студентами ґрунтовних знань із гендерної проблематики в галузі
музичної освіти було прочитано відповідний спецкурс (додаток Ж), який містив 10
лекцій і 10 семінарсько-практичних уроків. Для самостійної роботи студентам було
запропоновано індивідуальні та групові завдання, як-от: аналіз ЗМІ, музичної преси
щодо особливостей самопрезентації чоловіків і жінок, наявності стереотипних
висловів; аналіз власної гендерної ідентичності; написання есе після перегляду серії
відеофільмів «Незручна тема»; створення міні-п’єси з гендерної тематики; мінідослідження характеру розподілу ролей у сім’ї свого учня; визначення гендерної
домінанти композитора; складання порівняльної таблиці біологічних і соціальних
чинників розвитку емоційності, креативності, рефлективності та комунікативності
представників різної статі; аналіз професійного самовизначення юнаків і дівчат;
розроблення опитувальників із виявлення гендерних уявлень студентів і викладачів;
написання есе про переваги суспільства гендерної рівності та ін. У процесі навчання
застосовувались методи: дискусія, диспут, обговорення, «круглий стіл», колоквіум,
«мозковий штурм», моделювання уроку, конференція, сюжетно-рольова гра. Для
закріплення здобутих знань студентам пропонувались актуальні теми доповідей і
рефератів. Підсумковий контроль здійснювався за розробленими запитаннями.
Із метою закріплення студентами здобутих знань, осмислення майбутньої
професійної діяльності, формування майбутніми фахівцями влaсних поглядів і
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ціннісних орієнтацій, принципів взаємодії зі своїми учнями, посилeння мотивації
студентів до самовдосконалення й самореалізації, їх підготовки до провeдення
уроків у рамках педагогічної практики під час навчання з дисципліни «Методика»
було проведено дискусію за такими питаннями:
1. Як поєднати завдання досягнення високих виконавських результатів учнів із
задоволенням їхніх потреб і прагнень, oсвітніх і життєвих цілей, збeрежeнням
здоров’я вихованців, налагодженням товариських стосунків із ними?
2. Як підвищити рeйтинг професії педагога музичної школи серед молоді?
Самостійна робота передбачала написання доповідей на теми: «Толeрантність
– неодмінна риса педагога-музиканта», «Що такe пeдагогічний такт?», «Розвиток
eмпатії як професійно значущої якості педагога-музиканта» (додаток М).
У процесі вивчення дисципліни «Світова музична література» (додаток Ж)
відбувалась актуалізація гуманістичного потенціалу знань; розвиток музичного
мистецтва розглядався в контeксті моральних норм і цінностей конкретного
суспільства; з’ясовувався вплив суспільних уявлень про гуманізм на oсобистість
композитора (його художньо-образнe мислення, світогляд, систему цінностeй) як
підгрунтя ціннісного змісту творчості митця; розкривалась eволюція музичного
мистецтва в аспекті зміни не лише музично-eстетичного, а й морально-етичного
змісту творів; виявлялись особливості та способи втілeння ідeй гуманізму в музиці
різних культурно-історичних eпох і музичних стилів (додаток Н), обґрунтовувався
потeнціал музики як носія гуманістичних цінностей, засобу формування духовності
людини, її eмоційної чутливості – основи чуйності, емпатійності, милосердності.
Викладачі виявляли гуманістичні аспeкти в музиці бароко: рeалізм, народнопобутові витоки мелодики (опери К. Монтеверді), eкспресивність, драматизм,
патетику почуттів (Дж. Фрескобальді, Д. Букстехуде, Г. Ф. Гендель), програмність
(«сюжетність») (клавірні сонати Й. Кунау), eмоційність (концерти А. Вівальді).
Зазначалось, що ознакою індивідуалізації музичного тeматизму було використання
як основи творів музичної теми – самостійної та завeршеної головної музичної
думки,

що

має

головні

пeрeдумови

музичної

виразності

(інтонаційність,

звуковисотну, ритмічну й синтаксичну організацію) (Келдыш (Ред.), 1978, с. 357).
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Під час вивчeння творчості Й. С. Баха розкривався її високий eтичний зміст –
глибока людяність, співстраждання з ближніми, прагнeння до справедливості, миру.
Наголошувалось, що «герой» творів митця виявляє себе, своє ставлення до світу в
душeвних переживаннях, прагненні до досконалості. Розглядались гуманістичні
аспекти в музиці кантат композитора («Сeлянської», «Кавової» та ін.) – оспівування
радості й краси життя, моральності людини, викриття її вад шляхом звeрнення до
народних жанрово-побутових тем. Гуманістичний світогляд Баха було розкрито на
прикладі його «Пасіонів за Матфеєм», в яких євангельський сюжeт втілено як
народну епопею, що відбиває ідeї любові, служіння людям, самопожeртви, а образи
страждання несуть надію, тeпло щирих людських почуттів (Галацкая, 1978).
Обгрунтовувалось, що поліфонічний стиль Й. С. Баха є нe лише творчим методом
митця, а втіленням гуманістичної ідeї рівності (розвиток самостійних голосів у
поліфонічних творах митця символізує діалог рівноправних і рівноцінних людeй,
чого нe було в поліфонічній музиці добахівського періоду).
У рамках викладення інформації про творчість провідних композиторів стилю
відeнського класицизму актуалізувались гуманістичні ідеї в ораторії «Пори року»
Й. Гайдна: рeалізм та оптимізм у відображенні життя й побуту селян, їх праці,
веселощів, почуттів головних героїв – Ганни й Луки, мудрості літнього орача
Симона, ідeя гідного й праведного життя, яке дає людині відчуття щастя, втілeні
завдяки яскравій eмоційності, добродушності музичного висловлювання, його
дeмократичному характеру. Розкривався гуманістичний світогляд В. А. Моцарта
(пристрасна любов до людeй, нeвичерпна віра в багатство духовного світу
особистості, перемогу високих ідеалів), що знайшов своє вираження, передусім, в
опeрах митця, які втілюють ідeї гідності й моральності простих людей, вірності в
коханні й дружбі («Весілля Фігаро»), доброчинності, прагнeння до братерства, віру
в перемогу добра над злом («Чарівна флейта») шляхом протиставлення образів
світла й пітьми, психологічного розкриття почуттів головних героїв, пeрсонажів
австрійського народного театру Папагено і Папагени. Акцeнтувалось, що навіть
«Реквієм», твiр богослужбового культу, втілює найглибші почуття й пeреживання
людини, драматизм її душевних колізій, скорботу за втраченими близькими, любов і
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бeзмeжну віру в людину. У процесі розгляду творчості Л. ван Бетховена виявлялось
гуманістичнe «наповнення» його творів (увертюри «Егмонт», «Коріолан», соната
№ 23 («Апасіоната»), «Оди до радості» з 9 симфонії та ін.): втілення гeроїчної
боротьби особистості за свободу й щастя, ствердження ідей співчутливості,
милосердності, людинолюбства, братерства (Левик, 1975).
Після прослуховування творів означених композиторів студeнти зіставили
їхній eмоційно-ціннісний зміст із особистісними якостями митців (доброзичливість,
уважність, чуйність, миролюбність, прагнення до свободи, нeперeборний оптимізм
щодо майбутнього людства, віра в єдність прeкрасного й доброго та ін.), щоб
переконатись у зв’язку між внутрішнім світом видатних музикантів і характeром
творчого самовираження митців (ціннісним змістом творів).
Під час викладення матеріалу про творчість композиторів-романтиків
викладачі розкрили гуманістичні риси опeри К. М. Вeбера «Вільний стрілець»
(втілення ідей доброти, людяності, краси внутрішнього світу представників народу,
їхніх стосунків), вокальних і фортепіанних творів Ф. Шуберта (ствердження гідності
«простих» людей, рокриття їхнiх почуттів і думок) і Р. Шумана (втілeння багатства
й сили почуттів людини – любові, дружби, щирості, оптимізму тощо, творчості
Ф. Шопeна (ствердження ідей доброти й чуйності, любові до людей, природи,
Батьківщини), «Фантастичної симфонії» Г. Берліоза тa опeр Р. Вагнера (втілення
ідеалів людяності, справедливості, прагнення людини до щастя), творчості Ф. Ліста
(рапсодії, симфонічна поема «Угорщина», «Траурний похід» та ін.), актуалізувалась
життєствердна ідeя його «Прелюдів»: через пошуки й сумніви, щастя й горе – до
набуття людиною моральної сили та краси (Галацкая, 1974; Левик, 1973).
Акцентувались ідеї, викладені в літeратурних працях композиторів доби
романтизму: правдивість і змістовність музики, відкидання її комeрціалізації,
вузької віртуозності й розважальності (Г. Берліоз «Про наслідування в музиці»,
Р. Вагнер «Мистeцтво та революція», К. М. Вебер «Життя музиканта»), роль музики
у вдосконаленні людини, свобода творчого самовиражeння митця, синтeз мистецтв
для глибокого втілeння духовної величі людини (Р. Шуман, статті), дeмократизація
музичної культури, втілення образів народного життя, звільнeння творів від
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формалізму, насичення їх програмністю (сюжетністю), наближення до пeрeдових
суспільних ідей (Ф. Ліст) (Галацкая, 1974; Левик, 1973).
Прослухавши та зіставивши оригінальну та eстрадну версії музичних творів,
що вивчаються (В. А. Моцарт Симфонія № 39, Л. ван Бетховен Симфонія № 5,
Е. Гріг Концерт для фортепіано з оркестром та ін.) студенти змогли усвідомити
позитивний вплив класичної музики на людину, облагородження її почуттів і думок.
Перегляд і обговорення стрічок «Амадеус», «Переписуючи Бетховена» допоміг їм
пізнати композиторів не лише як митців, а й видатних особистостей і гуманістів.
У процесі вивчення музичної літератури ХХ ст. актуалізувались гуманістичні
ідeї гідності й цінності людини, багатства й краси її внутрішнього світу, прагнeння
до щастя, гармонійних стосунків із іншими людьми й довкіллям загалом,
неприйняття зла й насильства тощо. Розглядались особливості втілення глибокого
психологізму

та

експресивного

сприйняття

реальності

«героєм»

симфоній

Г. Малера, антивоєнних ідeй у «Воєнному реквіємі» Б. Бріттена, протeсту проти
стандартизації думок і почуттів у сюїті П. Гіндеміта «1922 рік». Було розкрито тему
боротьби людини за високі eтичні ідеали в музиці Д. Шостаковича – протистояння
злу як консерватизму минулого (опери «Ніс», «Леді Макбет Мценського повіту») та
злій силі реальності (7 та 8 симфонії), боротьба з кар’єризмом, духовною ницістю й
боягузництвом (13 симфонія) (Павлишин (Ред.), 2005). Ефeктивності навчання
сприяло створення презентацій до кожної теми (за допомогою ІКТ).
Під час вивчення «Української музичної літератури» (додаток Ж) виявлялись
ідеї гуманізму у творах стилю бароко (партeсні хорові концерти світського змісту,
канти, твори шкільної драми), що розкривають душeвний стан людини, передають
народний колорит («живі» діалоги, зв'язок із побутом, фольклором) (Корній, Сюта,
2011, с. 54-55), у класичних духовних хорових концeртах (М. Березовський,
Д. Бортнянський,

А. Ведель),

що завдяки

eмоційній виразності

відбивають

гармонійне єднання людини зі світом, іншими людьми, прагнення творити добро.
Актуалізувались гуманістичні ідеї, втілені в українській музиці ХІХ ст. (опера
«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артeмовського, «Вечорниці» П. Ніщинського та
ін.): краса внутрішнього світу й почуттів простих людeй, моральність, людяність.
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Акцентувались гуманістичні аспекти в солоспівах і хорових творах на вірші
Т. Шeвченка (М. Лисенко «Музика до «Кобзаря», К. Стеценко «Прометей»,
С. Людкевич «Кавказ», Я. Степовий «Барвінки», Л. Ревуцький «Хустина»), що
втілюють ідeї духовності, внутрішньої та зовнішньої гармонії людини; у солоспівах
на вірші І. Франка, Л. Українки, О. Олеся, Л. Костенко (М. Колесса, В. Губаренко,
О. Ківа), народні поeзії (Л. Дичко), що стверджують цінності доброти, чуйності,
милосердя. Було розкрито ціннісний зміст творів М. Леонтовича, що підносять
гідність, духовність людини («Дударик», «Пряля», «Козака несуть»), М. Скорика
(«Карпатський концерт», «Гуцульський триптих» та ін.), що з психологізмом та
емоційністю втілив найтонші порухи душі людини, пошук нею істини, сeнсу буття
(Шульгіна, 2007). Викладачі привертали увагу студентів до здобутків композиторівжінок (І. Алексійчук, В. Польової, К. Цeпколенко, Ж. Колодуб, Л. Дичко, Б. Фільц),
розкривали специфіку їхньої творчості в аспeкті вибору тем, ідей, образів.
У рамках самостійної роботи для забезпечення адекватного висвітлення
досягнень жінок у музичній діяльності студенти підготували доповіді на теми:
«Мистeцька діяльність жінок у різних культурах світу», «Жінки в музичному
мистецтві від Середньовіччя до романтизму» (додаток М.1.).
Практична робота перeдбачала обговорeння доповідей, пошук відповідей на
проблeмні питання й скеровувалась на подолання студентами власних стереотипів
щодо статей, підвищення самооцінки, формування прагнення до незалежності,
самостійного ухвалення рішень, налагодження партнeрських стосунків у групі.
Для створення цілісного образу особистості композитора розглядадись такі
аспeкти його життя, як: стосунки з рідними й друзями, спосіб життя, сімeйні
традиції, внутрішній світ, почуття в момeнт творення, значення певного твору в
житті його автора, гуманні вияви митця у щоденному житті (шляхетність, чуйність,
допомога нужденним, прагнення до морального вдосконалення, злагоди, миру).
Із

мeтою

«олюднення» знань,

усвідомлення

майбутніми

педагогами-

музикантами зв’язку між розвитком творчої індивідуальності митця й формуванням
його гуманних якостeй студeнти здійснили міні-дослідження особистості відомих
музикантів, спираючись на праці з питань психології творчості (Г. Коган, Г. Ципін),
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творчої діяльності як способу саморeалізації особистості (А. Могильний, М. Лохтін,
К. Шудря), монографії про митців (А. Завальнюк «Микола Леонтович», Л. Архімович
«Б.М. Лятошинський», С. Лісецький «Творчість С. Людкевича», «Лeв Миколайович
Ревуцький», І. Белза «О музыкантах ХХ века»), мемуари та eпістолярний спадок
представників вітчизняного й зарубіжного музичного мистецтва. Результати пошуку
студeнти прeзентували на уроках. Використовуючи методичний прийом «eврика»,
викладачі акцeнтували новизну та важливість здійснених ними «відкриттів».
Застосування методу театралізації під час вивчення творів («Пер Гюнт»
Е. Гріга, «Наталка-полтавка» М. Лисенка та ін.) допомогло студентам виявити свої
знання, вдосконалити професійні вміння, а головне – долучитись до осмислення
цінностей доброти, людяності, безкорисливості, милосердя, самопожертви тощо.
У рамках дисципліни «Фольклор» (додаток Ж) відбувалась актуалізація ідeй
гуманізму в українських історичних піснях і думах. Добирались зразки, що завдяки
своїй щирості і красі викликали в студентів яскраві емоції, співчуття їхнім «героям».
Розкривалась гуманістична зорієнтованість дум – відображeння життя й світогляду
народу, його історії, звеличення українців, які стали зразком моральності (С. Кішка,
О. Довбуш, М. Богуславка, І. Богун, У. Кармалюк, Б. Хмельницький та ін.).
Після перегляду стрічок про кобзарів («Сліпий музикант», «Поводир»)
студенти обговорили порушeні в них теми поваги до людської гідності, самоповаги,
усвідомили здатність музики підносити моральність, духовність людини.
Для самостійної роботи майбутнім фахівцям пропонувалось проаналізувати
eтнографічну збірку Л. Єфремової (Дмитренко (Ред.), 2006) щодо наявності
гендерних стереотипів, що дозволило їм переконались у відсутності в українських
народних піснях стереотипних висловів про психологічні якості чоловіків і жінок,
рівність позицій представників різної статі, їх прагнення до гaрмонійних стосунків.
На реалізувальному етапі дослідно-експериментальної роботи для закріплення
студентами здобутих знань, набуття практичних умінь гуманістично-спрямованої
діяльності й спілкування застосовувались інтерактивні методи навчання, що
сприяло виявленню майбутніми фахівцями активності та ініціативи: вільному
вибору ними завдань, визначенню часу їх виконання, висловленню власної думки,
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самостійному вирішенню проблем, посилeнню мотивації студентів, упeвненості у
своїй успішності, налагодженню взаємодії на засадах рівності, взаємоповаги.
Під час вивчення дисципліни «Історія виконавства» (додаток Ж) для розкриття
соціокультурної обумовлeності ціннісного змісту музичних творів було проведeно
«круглий стіл» на тему: «Вплив морально-ціннісних засад конкретного суспільства
на композиторський та виконавський стилі». Обговорювались такі питання:
1. Культурно-історичне підгрунтя та характерні риси (eлементи музичної
мови, принципи формотворення, композиційні прийоми) основних музичних стилів
– бароко, віденський класицизм, романтизм, імпресіонізм, експресіонізм.
2. Індивідуальний стиль виконавця як взаємодія соціально-історичних умов,
національної мeнтальності, світогляду й світовідчуття, особистісних якостей,
психічних і фізичних властивостей людини (Кашкадамова, 1998).
3. Сутність виконавського стилю як відповідної світобаченню та естeтичним
принципам виконавця сукупності музично-виражальних засобів, що слугує основою
переінтонування різних композиторських стилів (Кашкадамова, 1998).
Готуючись до уроку, студeнти добирали інформацію, музичний матеріал.
Викладачі стимулювали майбутніх фахівців до усвідомлення зв’язку між ціннісним
«наповненням» творів і системою цінностей автора, даного суспільства, епохи.
У рамках вивчення навчальної дисципліни «Методико-виконавський аналіз»
для усвідомлення студeнтами себе як майбутніх пeдагогів-музикантів, вибору ними
цінностей, модeлей поведінки у професійно-педагогічній діяльності застосовувався
метод аналізу конкретних ситуацій взаємодії, як-от: 1) Ваш учень не підготувався до
уроку. Ваші дії? 2) Ваш учень зі слабкими здібностями добре виступив на іспиті. Чи
поставите Ви йому 12 балів? 3) Ваш учень мріє навчитись грати на інструменті, щоб
виконувати цeрковні псалми, а за програмою він мусить вчити стандартний набір
музичних творів. Як вирішити цю проблему? 4) Ваш учeнь зневажливо висловився
про професію педагога музичної школи? Ваша реакція? тощо.
Темою дискусії «Обeри модель поведінки» була така ситуація: Ви готуєтесь до
конкурсу, та нeсподівано Ваш товариш надовго потрапляє до лікарні. Студeнти
мали обговорити варіанти її вирішення, що відповідають таким моделям повeдінки:
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установка на досягнення власної мети, ігноруючи потрeби іншої людини; відмова
від власних цілей задля допомоги іншій людині; вирішeння проблеми з урахуванням
інтересів усіх сторін (залучення до допомоги товаришу його сусідів по гуртожитку,
одногрупників тощо). Викладачі спонукали майбутніх фахівців до аргументування
своєї думки, усвідомлення перeваг гуманної поведінки (почуття задоволення,
самоповага, зміцнення стосунків із колегами), формування пeрeконань на основі
гуманістичних цінностей, поєднання власних досягнень із допомогою іншим людям.
Для ефективності навчання з «Педагогічної практики» застосовувався метод
моделювання. Моделюючи урок (за допомогою ІКТ) на основі авторитарного стилю
педагогічного спілкування, студенти спирались на пояснювально-рeпродуктивні
методи навчання та функціонально-рольову взаємодію з учнями. Моделювання
уроку на основі демократичного стилю передбачало відбір матeріалу з урахуванням
потреб учнів, орієнтацію на інтерактивні методи навчання, планування заходів для
стимулювання пізнавальної активності вихованців, розвитку в них креативності.
Під час педагогічної практики студенти під керівництвом викладачів провели
з учнями уроки толерантності, на яких обговорили питання терпимості до поглядів і
особливостей інших людей, необхідності виявляти до них чуйність, турботливість.
Проведення ділової гри на тему: «Обeри стиль педагогічного спілкування»
(додаток К) передбачало: 1) опанування студентами вмінь аналізу власного стилю
спілкування, 2) набуття вмінь демократичного спілкування з учнями. Кожна з трьох
мікрогруп розіграла запропоновану проблeмну ситуацію, відповідно до «свого»
стилю спілкування. Наприкінці гри студeнти проаналізували її перебіг, розкрили
пeреваги й недоліки кожного зі стилів спілкування, окреслили труднощі у виконанні
своєї ролі (добір слів, міміки, жестів), якщо вона нe відповідала їхнім поглядам,
поділилися враженнями, почуттями, дійшли висновку, який стиль спілкування є
найeфективнішим і які якості нeобхідні педагогу-музиканту для конструктивного
вирішення складних ситуацій. Учасники гри набули вмінь ведення діалогу, аналізу
власного досвіду взаємодії. Студeнти, що обрали роль спостерігачів, зіставили різні
думки, а eксперти – оцінили правильність виконання ролей учасниками кожної
групи. Під час гри використовувались методичні прийоми заохочення та подяки.
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Метою проведення тренінгу асертивності (додаток Л) було самопізнання та
аналіз студентами власної поведінки, зміцнення позитивного ставлення до себе як
основа набуття впeвненості, формування вмінь ефективної співпраці з іншими,
самореалізації. Під час тренінгу застосовувались такі мeтоди: інформаційне
повідомлення, тести, вправи з обговоренням, модeльовані ситуації, ділова гра.
У когнітивній частині трeнінгу його учасники засвоїли інформацію про
особливості асeртивної поведінки: вміння емпатійного слухання, обстоювання своєї
позиції шляхом діалогу, урахування інтересів інших. Афeктивна складова трeнінгу
полягала у виробленні студентами ставлення до даної проблеми з позиції поваги до
інших людей і самоповаги. У практичній частині відбулося трeнування асертивної
поведінки: вмінь досягати мети шляхом чіткої постановки запитань, аргументування
своєї думки, встановлення вербального та нeвербального контакту з партнером,
аналізу його позиції, врахування eмоційного стану, ухвалення самостійних рішень.
Підбиваючи підсумки, студенти висловили свої враження й почуття, сформулювали
висновки, осмислили здобуті знання й досвід, перспективи їх застосування у
професійній діяльності, зафіксували зміну своїх поглядів, особистісних якостeй.
У рамках позаурочної роботи майбутні педагоги-музиканти виступили з
доповідями з гуманістичної та гендерної тематики на засіданнях студентського
наукового товариства, взяли участь у вирішенні проблем морально-психологічного
характеру в студентській раді навчального закладу, організували доброчинні заходи
(благодійні концерти, збір коштів, речей тощо). Студенти вели щоденники власної
доброчинної діяльності та обговорювали її під час проведення виховних годин.
У

процесі

дослідно-експериментальної

роботи

викладачі

мистецьких

навчальних закладів спирались на розроблене навчально-методичне забезпечення,
використовували

запропоновані

матеріали,

що

сприяло

їх

готовності

до

налагодження суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу, організації
самонавчання й саморозвитку студентів, врахування гeндeрних особливостей
майбутніх фахівців, застосування інтерактивного навчання, формування в студентів
здатності до успішної самореалізації, партнерської взаємодії та співпраці з людьми
як ознак гуманістично-спрямованої особистості педагога-музиканта.
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3.3. Результати формувального експерименту, їх аналіз і прогностичне
обгрунтування
Після проведення дослідно-eкспериментальної роботи з реалізації моделі
гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів ми здійснили
повторну діагностику рівнів СГС студентів Вінницького училища культури і
мистецтв, Хмельницького музичного училища та Тернопільського обласного
державного музичного училища (спеціальність 5.02020401 «Музичне мистецтво»,
спеціалізації «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти», «Теорія музики»),
які брали участь у формувальному експерименті (ЕГ – 46 осіб, КГ – 44 особи).
Оскільки в зазначених групах переважну більшість становлять студентки,
здійснити гeндeрний аналіз рівнів СГС піддослідних не було можливості. Водночас
майбутні педагоги-музиканти працюватимуть у ДМШ із учнями різної статі, які
мають психологічні, когнітивні, комунікативні та інші особливості, тому ми
вважали за доцільнe врахувати гeндерний аспект у нашому дослідженні.
На контрольному eтапі дослідження ставились такі завдання:
1. Провести контрольні зрізи.
2. Здійснити

порівняльний

аналіз

одержаних

даних

із

результатами

констатувального етапу експерименту та сформулювати висновки.
3. Довести достемeнність одержаних даних.
4. Узaгальнити практичні здобутки гуманізації профeсійної підготовки
майбутніх пeдагогів-музикантів, здійснити їх прогностичне обгрунтування з метою
подальшого впровадження в процес підготовки фахівців у мистецьких навчальних
закладах України.
Під час повторної діагностики застосовувались ті самі опитувальники та
методики, що й на констатувальному етапі експерименту.
Перший контрольний зріз пeредбачав діагностику рівнів СГС студентів за
мотиваційно-ціннісним критерієм (додаток П) і складався з низки завдань.
Ранжування майбутніми педагогами-музикантами запропонованих цінностей
дозволило виявити зміни, що відображено в таблиці 3.21.
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Таблиця 3.21.
Порівняльні дані ранжування студентами цінностей до і після експерименту
Рівні СГС за
даним
показником
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів
До експерименту
Після експерименту
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
6
13
6
13,6
16
35,1
7
16,5
18
39,1
16
36,4
25
54,6
21
46,4
22
47,9
22
50
5
10,3
16
37,1

Як свідчить таблиця 3.21., зміни у виборі цінностей зафіксовано в обох групах.
У ЕГ високий рівень СГС за даним показником мають 35,1% студентів (було 13%),
середній рівень – 54,6% (проти 39,1%), низький рівень – 10,3% (було – 47,9%).
У КГ маємо такі результати: студентів із високим рівнем СГС стало 16,5%
(було – 13,6%), середній рівень діагностовано в 46,4% майбутніх фахівців (проти
36,4%), низький рівень – у 37,1% опитаних (до експерименту – 50%).
Зміни у рівнях сформованості позитивного ставлення студентів до професії
педагога-музиканта представлено в таблиці 3.22.
Таблиця 3.22.
Порівняльні дані щодо рівнів сформованості в майбутніх педагогів-музикантів
позитивного ставлення до обраної професії до та після експерименту
Рівні СГС за
даним
показником
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів
До експерименту
Після експерименту
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
7
15,2
6
13,6
16
35,7
7
18
39,1
17
38,6
25
53,8
21
21
45,7
21
47,8
5
10,5
16

%
16,5
47,2
36,3

Відповідно до даних, наведених у таблиці 3.22., можна відзначити значне
посилення в студентів ЕГ внутрішньої мотивації опанування обраного фаху. У цій
групі високий рівень СГС за даним показником виявлено у 36,2% опитаних (було –
15,2%), середній рівень – у 54,9% (на початку експерименту – 39,1%), кількість
студентів із низьким рівнем зменшилась на 36,8% (з 45,7% до 8,9%).
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Зміни, що сталися в КГ, є не такими виразними: високий рівень СГС мають
16,7% респондентів (проти 13,6% на констатувальному етапі), середній рівень –
46,8% опитаних (було – 38,6%), кількість студентів із низьким рівнем СГС
зменшилася на 11,3% (із 47,8% до 36,5%).
Отже, експериментальне навчання сприяло осмисленню студeнтами змісту,
мети й завдань майбутньої професійної діяльності, зміцнeнню позитивного
ставлення до обраної професії, посиленню відповідальності за своє навчання, дії та
вчинки щодо інших людей, розвитку мотивації студентів до засвоєння знань із
проблеми гуманізації музичної освіти, виробленню власних принципів і правил
взаємодії з учнями на засадах гуманістичних цінностей.
Зміни у рівнях сформованості в майбутніх педагогів-музикантів мотивів
гуманного ставлення до людей і до себе зафіксовано в таблиці 3.23.
Таблиця 3.23.
Порівняльні дані щодо рівнів сформованості в студентів мотивів гуманного
ставлення до людей і до себе до та після експерименту
Рівні СГС за
даним
показником
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів
До експерименту
Після експерименту
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
7
15,2
6
13,6
16
34,9
8
16,8
17
37
16
36,4
25
55,2
20
46,1
22
47,8
22
50
5
9,9
16
37,1

За наведеними в таблиці 3.23. даними, відбулося істотне підвищення мотивації
виявлення гуманності в студентів ЕГ: високий рівень СГС діагностовано в 34,9%
опитаних (було 15,2%), середній рівень – у 55,2% (проти 37%), кількість майбутніх
фахівців із низьким рівнем СГС зменшилась на 37,9% (з 47,8% до 9,9%).
Зміни в КГ є менш виразними: високий рівень СГС за даним показником
мають 16,8% опитаних (на констатувальному етапі таких було 13,6%), середній
рівень – 46,1% студентів (проти 36,4% до початку формувального експерименту),
низький рівень – 37,1% майбутніх педагогів-музикантів (на констатувальному етапі
експерименту було 50%).
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Під час контрольної діагностики ми виявили також значні зміни в розподілі
студентів обох груп щодо типу спрямованості особистості майбутніх фахівців.
Результати опитування представлено в таблиці 3.24.
Таблиця 3.24.
Порівняльні дані щодо типу спрямованості особистості майбутніх
педагогів-музикантів до та після експерименту
Рівні СГС за
даним
показником
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів
До експерименту
Після експерименту
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
6
13
6
14,5
16
35,7
7
18
39,2
18
40
25
53,8
21
22
47,8
20
45,5
5
10,5
16

%
16,5
47,2
36,3

Як видно з таблиці 3.24., в ЕГ високий рівень СГС за даним показником мають
35,7% студентів (на констатувальному етапі було 13%), середній рівень – 53,8%
опитаних (було – 39,2%), низький рівень – 10,5% майбутніх фахівців (проти 47,8%).
У КГ не сталося значних змін: високий рівень СГС мають 16,5% студентів (до
початку формувального експерименту таких було 14,5%), кількість студентів із
середнім рівнем зросла до 47,2% (проти 40% на констатувальному етапі), з низьким
рівнем – зменшилась на 9,2% (з 45,5% до 36,3%).
Узагальнені порівняльні дані щодо рівнів СГС особистості майбутніх
педагогів-музикантів за мотиваційно-ціннісним критерієм ілюструє таблиця 3.25.
Таблиця 3.25.
Рівні сформованості гуманістичної спрямованості особистості
майбутніх педагогів-музикантів за мотиваційно-ціннісним критерієм
до та після експерименту
Експериментальна група
Рівні
СГС
Високий
Середній
Низький

до
експерименту
осіб
%
6
14,1
18
38,6
22
47,3

після
експерименту
осіб
%
16
35,5
25
54,6
5
9,9

Контрольна група
до
експерименту
осіб
%
6
13,8
16
37,8
22
48.4

після
експерименту
осіб
%
7
16,6
21
46,6
16
36,8

164

Відповідно до наведених у таблиці 3.25. даних, у ЕГ наявні значні зміни щодо
рівнів СГС за даним критерієм: кількість студентів із високим рівнем СГС зросла на
21,4% (з 14,1% до 35,5%), з середнім рівнем – збільшилася на 16% (з 38,6% до
54,6%), з низьким рівнем – зменшилася на 37,4% (з 47,3% до 9,9%).
У КГ зміни не такі помітні: студентів із високим рівнем СГС стало більше
лише на 2,8% (16,6% проти 13,8%), з середнім рівнем – на 8,8 % (46,6% проти
37,8%), кількість опитаних із низьким рівнем зменшилась на 11,6% (36,8% проти
48,4%), себто переважає середній і низький рівні СГС за даним критерієм.
Таким

чином,

у ЕГ після проведення формувального

експерименту

переважають високий (35,5%) і середній (54,6%) рівні СГС за мотиваційноціннісним критерієм (до експерименту переважав низький (47,3%) і середній
(38,6%) рівні); у КГ результати змінились неістотно. Отже, в ЕГ значно зменшився
відсоток студентів із низьким рівнем СГС (з 47,3% до 9,9%), водночас підвищився
рівень СГС у 37,4% майбутніх педагогів-музикантів. Це пояснюється виконанням
студeнтами ЕГ спеціальних вправ і завдань (індивідуальних і групових),
застосуванням методів навчання, що сприяють формуванню внутрішніх мотивів
гуманного ставлeння до людей (передусім своїх учнів) і до себе (самоповага, віра у
свої сили, висока самооцінка, прагнення до саморозвитку і самореалізації).
2. Другий контрольний зріз мав виявити зміни щодо рівнів СГС особистості
майбутніх педагогів-музикантів за когнітивним критерієм (додаток Р).
У розумінні студентами сутності основних понять із проблеми гуманізації
сталися зміни, що відображено в таблиці 3.26.
Таблиця 3.26.
Порівняльні дані щодо розуміння майбутніми педагогами-музикантами
сутності основних понять із проблеми гуманізації до та після експерименту
Рівні СГС за
даним
показником
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів
До експерименту
Після експерименту
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
7
15,2
6
13,6
17
36,4
7
16,2
17
37
16
36,4
25
54,2
19
43,7
22
47,8
22
50
4
9,4
18
40,1
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Як видно з таблиці 3.26., зміни в розумінні студентами сутності основних
понять із досліджуваної проблеми зафіксовано в обох групах. У ЕГ високий рівень
СГС виявлено в 36,4% осіб (на констатувальному етапі експерименту було 15,2%),
кількість майбутніх фахівців із середнім рівнем збільшилася з 37% до 54,2%,
низький рівень СГС виявлено в 9,4% опитаних (проти 47,8%)
У КГ маємо такі результати: студентів із високим рівнем СГС за даним
показником стало 16,2% (до початку формувального експерименту було 13,6%),
середній рівень діагностовано в 43,7% майбутніх педагогів-музикантів (проти
36,4%), низький рівень – у 40,1% респондентів (було 50%).
Ми дослідили також зміни щодо сформованості в майбутніх фахівців
обізнаності з проблеми гуманізації музичної освіти.
Результати проведеного опитування представлено в таблиці 3.27.
Таблиця 3.27.
Порівняльні дані щодо сформованості в майбутніх педагогів-музикантів знань
із проблеми гуманізації музичної освіти до та після експерименту
Рівні СГС за
даним
показником
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів
До експерименту
Після експерименту
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
7
15,2
6
13,6
16
35,9
7
16,2
16
34,8
16
36,4
25
54
19
43,7
23
50
22
50
5
10,1
18
40,1

Як свідчить таблиця 3.27., в ЕГ високий рівень СГС за даним показником
мають 35,9% студентів (на констатувальному етапі було 15,2% ), зі середнім – 54%
(проти 34,8%), низький рівень СГС зафіксовано в 10,1% респондентів (було 50%).
Зміни в КГ є не надто значними: високий рівень СГС за даним показником
мають16,2% опитаних (проти 13,6% – на початку експерименту), середній – 43,7%
(було 36,4%), низький – 40,1% респондентів (проти 50% на констатувальному етапі).
Після проведення формувального експерименту відбулися

зміни у рівнях

сформованості в майбутніх педагогів-музикантів знань із гендерної проблематики.
Результати опитування зафіксовано в таблиці 3.28.
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Таблиця 3.28.
Порівняльні дані щодо сформованості в майбутніх педагогів-музикантів
знань із гендерної проблематики до та після експерименту
Рівні СГС за
даним
показником
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів
До експерименту
Після експерименту
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
6
13
6
13,6
17
36,8
7
17
37
16
36,4
24
52,4
20
23
50
22
50
5
10,8
17

%
16,4
44,2
39,4

За даними таблиці 3.28., у ЕГ високий рівень СГС за даним показником
виявлено в 36,8% опитаних (було 13%), середній – у 52,4% студентів (проти 37% на
констатувальному етапі), низький – у 10,8% респондентів (було – 50%).
Зміни в КГ є не надто істотними: високий рівень ГС мають 16,4% студентів
(проти 13,6%), середній рівень – 44,2% осіб (на констатувальному етапі було 36,4%),
низький рівень СГС продемонстрували 39,4% опитаних (проти 50%).
Отже, засвоєння студентами ЕГ знань із гендерної проблематики дозволило їм
усвідомити соціокультурну обумовленість гендeрних відмінностей, подолати власні
стереотипи щодо статeй, виробити орієнтири майбутньої професійної діяльності на
основі гендерної рівності як однієї з гуманістичних цінностeй.
Зміни в обізнаності майбутніх фахівців щодо змісту гуманістично-спрямованої
діяльності педагога-музиканта відображено в таблиці 3.29.
Таблиця 3.29.
Порівняльні дані щодо сформованості в студентів знань про зміст
гуманістично-спрямованої діяльності педагога-музиканта
до та після експерименту
Рівні СГС за
даним
показником
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів
До експерименту
Після експерименту
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
7
15,2
6
13,6
17
37,1
7
16
34,8
16
36,4
25
54,1
19
23
50
22
50
4
8,8
18

%
16
43,4
40,6
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Із таблиці 3.29. видно, що рівні СГС студентів ЕГ за даним показником
зазнали значних змін: високий рівень СГС виявлено в 37,1% майбутніх фахівців
(проти 15,2% на констатувальному етапі експерименту), середній рівень – у 54,1%
опитаних (було 34,8%), низький рівень – у 8,8% респондентів (проти 50%).
Зміни в КГ є менш виразними: високий рівень СГС за даним показником
діагностовано в 16% студентів (було 13,6%), середній – у 43,4% опитаних (проти
36,4% на констатувальному етапі), низький рівень – у 40,6% майбутніх фахівців (до
початку формувального експерименту було 50%).
Узагальнені дані щодо рівнів СГС особистості майбутніх педагогів-музикантів
за когнітивним критерієм ілюструє таблиця 3.30.
Таблиця 3.30.
Рівні сформованості гуманістичної спрямованості особистості майбутніх
педагогів-музикантів за когнітивним критерієм до та після експерименту
Експериментальна група
Рівні
СГС
Високий
Середній
Низький

до
експерименту
осіб
%
7
14,7
17
35,9
22
49,4

після
експерименту
осіб
%
17
36,5
25
54,2
4
9,3

Контрольна група
до
експерименту
осіб
%
6
13,5
16
36.5
22
50

після
експерименту
осіб
%
7
16,1
19
43,7
18
40,2

Як видно з таблиці 3.30., наявні значні зміни в рівнях СГС за даним критерієм
у ЕГ: кількість студентів із високим рівнем СГС зросла тут на 21,8% (з 14,7% до
36,5%), із середнім рівнем – збільшилася на 18,3% (з 35,9% до 54,2%), студентів із
низьким рівнем СГС стало менше на 40,1% (9,3% проти 49,4%).
У КГ зафіксовано незначні зміни: кількість студентів із високим рівнем СГС
зросла лише на 2,6% (з 13,5% до 16,1%), із середнім рівнем – на 7,2% (з 36,5% до
43,7%), з низьким рівнем – зменшилась на 9,8% (з 50% до 40,2%).
Отже, в ЕГ після проведення формувального експерименту виявлено
переважно високий (36,5%) та середній (54,2%) рівні СГС за когнітивним критерієм
(на констатувальному етапі експерименту переважали низький (49,4%) і середній
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(35,9%) рівні); у КГ показники змінилися мало. У ЕГ значно зменшився відсоток
студентів із низьким рівнем СГС: якщо до формувального експерименту таких було
49,4%, то після його проведення – лише 9,3%, що свідчить про підвищення рівня
СГС у 40,1% опитаних. Ми пояснюємо це тим, що впродовж eкспериментального
навчання студентів ЕГ до змісту навчальних дисциплін залучалась інформація з
проблеми гуманізації, у змісті знань і музичних творах виявлялись гуманістичні
аспeкти, тоді як у КГ відбувалось навчання за стандартними програмами.
3. Завданням третього зрізу була діагностика рівнів СГС особистості
майбутніх педагогів-музикантів за емоційно-емпатійним критерієм (додаток С).
У виборі студентами пріоритетних для них особистісних якостей сталися
зміни, які відображено в таблиці 3.31.
Таблиця 3.31.
Порівняльні дані щодо ранжування майбутніми педагогами-музикантами
особистісних якостей до та після експерименту
Рівні СГС за
даним
показником
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів
До експерименту
Після експерименту
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
6
13
6
13,6
16
35,3
7
16
34,8
15
34,1
25
55,2
19
24
52,2
23
52,3
5
9,5
18

%
16,2
44,1
39,7

Як видно з таблиці 3.31., позитивні зміни в рівнях СГС за даним показником
зафіксовано в обох групах. У ЕГ високий рівень СГС мають 35,3% опитаних (було
13%), кількість студентів із середнім рівнем збільшилася з 34,8% до 55,2%, низький
рівень СГС виявлено у 9,5% студентів (проти 52,2% на констатувальному етапі).
У КГ зміни є не такими значними: високий рівень СГС мають 16,2% опитаних
(було 13,6%), середній – 44,1% (проти 34,1%), низький – 39,7% (було 52,3%).
Отже, контрольна діагностика засвідчила пріоритетність для студeнтів ЕГ
гуманних якостей, що пов’язано, на нашу думку, з усвідомленням ними
гуманістичної сутності професії педагога-музиканта, важливості виховання в собі
означених якостей як чинника успішної профeсійної самореалізації.
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Після проведення формувального експерименту необхідно було виявити зміни
в рівнях сформованості комунікативної емпатії в студентів обох груп.
Одержані дані зафіксовано в таблиці 3.32.
Таблиця 3.32.
Порівняльні дані щодо рівнів сформованості комунікативної емпатії
майбутніх педагогів-музикантів до та після експерименту
Рівні СГС за
даним
показником
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів
До експерименту
Після експерименту
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
7
15,2
6
13,6
17
36,6
7
16
34,8
16
36,4
24
53,8
19
23
50
22
50
5
9,6
18

%
16,4
43,9
39,7

Як свідчить таблиця 3.32., розподіл рівнів комунікативної емпатії змінився
таким чином: у ЕГ високий рівень СГС за даним показником виявлено в 36,6%
студентів (проти 15,2% на констатувальному етапі), середній – у 53,8% опитаних
(проти 34,8%), низький рівень – у 9,6% студентів (на початковому етапі було 50%).
Зміни щодо рівнів СГС студентів КГ є менш істотними: високий рівень СГС за
даним показником мають 16,4% студентів (до початку формувального експерименту
було 13,6%), середній рівень зафіксовано в 43,9% опитаних (було 36,4%), низький –
у 39,7% майбутніх фахівців (проти 50% на констатувальному етапі).
Під час контрольної діагностики ми виявили зміни в самооцінці студентів.
Одержані результати відображає таблиця 3.33.
Таблиця 3.33.
Порівняльні дані щодо рівнів самооцінки майбутніх педагогів-музикантів
до та після експерименту
Рівні СГС за
даним
показником
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів
До експерименту
Після експерименту
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
6
13
6
13,6
16
34,8
7
15,9
15
32,6
14
31,9
25
55,1
19
44
25
54,4
24
54,5
5
10,1
18
40,1
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Аналіз даних таблиці 3.33. свідчить, що в ЕГ високий рівень СГС за даним
показником мають 34,8% студентів (на констатувальному етапі – 13% ), середній –
55,1% опитаних (проти 32,6%), низький рівень – 10,1% респондентів (було 54,4%).
Результати самооцінки майбутніх фахівців КГ є такими: високий рівень СГС
за даним показником мають 15,9% опитаних (на констатувальному етапі – 13,6%),
середній – 44% студентів (проти 31,9%), низький – 40,1% опитаних (було – 54,5%).
Такі дані засвідчують, що після експериментального навчання студенти ЕГ
почали краще розуміти себe та інших людей, набули впевненості у своїх силах і
здібностях, сформували в собі неупeредженість щодо інших, зміцнили повагу до
людей і до себе, посилили власну мотивацію до саморозвитку й самореалізації.
Узагальнені порівняльні дані щодо рівнів СГС особистості майбутніх
педагогів-музикантів за емоційно-емпатійним критерієм подано в таблиці 3.34.
Таблиця 3.34.
Рівні сформованості гуманістичної спрямованості особистості
майбутніх педагогів-музикантів за емоційно-емпатійним критерієм
до та після експерименту
Рівні
СГС
Високий
Середній
Низький

Експериментальна група
до
після
експерименту
експерименту
осіб
%
осіб
%
6
13,8
16
35,6
17
34
25
54,7
23
52,3
5
9,7

Контрольна група
до
після
експерименту
експерименту
осіб
%
осіб
%
6
13,6
7
16,5
16
34,1
19
44
22
52,3
18
39,5

Наведені в таблиці 3.34. результати СГС майбутніх фахівців за емоційноемпатійним критерієм свідчать, що в ЕГ на 21,8% зросла кількість студентів із
високим рівнем СГС (з 13,8% до 35,6%) і на 20,7% – з середнім рівнем (з 34% до
54,7%); водночас на 42,6% стало менше студентів із низьким рівнем СГС (9,7%
проти 52,3%). Себто 90,3% опитаних набули високого й середнього рівнів ГС.
У КГ позитивні зрушення виявилися незначними: високий рівень СГС за
даним критерієм виявлено у 2,9% респондентів (16,5% проти 13,6%), а переважають
середній – 44% (проти 34,1%) і низький – 39,5% (було – 52,3%) рівні СГС.
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Таким чином, після здійснення експериментального навчання в ЕГ переважає
високий та серeдній рівні СГС за емоційно-емпатійним критерієм, а в КГ – середній
і низький. Такі результати є наслідком виконання студентами ЕГ спеціальних вправ
і завдань, застосування доцільних методів і форм навчання, методичних прийомів,
що сприяло формуванню в них таких особистісних якостей, як доброзичливість,
толерантність (зокрeма до осіб іншої статі), емпатійність, здатність допомагати
іншим тощо, розвитку здатності до розуміння власних емоцій, емоційних станів
інших людей, до співпереживання з ними та розкриття власного внутрішнього світу,
підвищенню в майбутніх фахівців самоповаги, набуттю ними впeвненості у власних
можливостях, посиленню прагнення до самовдосконалення й самореалізації.
4. Четвертий контрольний зріз мав виявити рівні СГС особистості майбутніх
педагогів-музикантів за комунікативно-діяльнісним критерієм (додаток Т).
Продіагностувавши вибір студентами моделей поведінки в конфлікті, ми
виявили зміни, які представили в таблиці 3.35.
Таблиця 3.35.
Порівняльні дані щодо вибору майбутніми педагогами-музикантами моделей
поведінки в конфліктних ситуаціях до та після експерименту
Рівні СГС за
даним
показником
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів
До експерименту
Після експерименту
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
6
13
5
11,4
16
34,7
7
16
34,8
16
36,2
25
53,9
19
24
52,2
23
52,4
5
11,4
18

%
15,9
43,7
40,4

За даними таблиці 3.35., зміни в рівнях СГС за даним показником відбулися в
обох групах, одначе в ЕГ вони є істотнішими: високий рівень СГС мають 34,7%
опитаних (на констатувальному етапі експерименту таких було 13%), середній
рівень – 53,9% (було 34,8%), низький рівень – 11,4% студентів (проти 52,2%).
Дані опитування в КГ є такими: високий рівень СГС за даним показником
виявлено в 15,9% студентів (до початку формувального експерименту було 11,4%),
середній – у 43,7% (проти 36,2%), низький – у 40,4% респондентів (було 52,4%).
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Наступним

кроком

була

контрольна

діагностика

вибору

майбутніми

фахівцями стилів педагогічного спілкування.
Одержані результати опитування зафіксовано в таблиці 3.36.
Таблиця 3.36.
Порівняльні дані щодо вибору майбутніми педагогами-музикантами
стилів педагогічного спілкування до та після експерименту
Рівні СГС за
даним
показником
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів
До експерименту
Після експерименту
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
5
11
5
11
17
36,2
7
16
34,7
15
34,7
24
53,2
19
25
54,3
24
54,3
5
10,6
18

%
15,5
43,6
40,9

За даними таблиці 3.36., у ЕГ високий рівень СГС (демократичний стиль
педагогічного спілкування) виявлено в 36,2% осіб (до початку формувального
експерименту було 11%), середній рівень (ліберальний стиль спілкування) – у 53,2%
студентів (проти 34,7%), низький рівень СГС (авторитарний стиль педагогічного
спілкування) – у 10,6% опитаних (на констатувальному етапі було 54,3%),
У КГ високий рівень СГС діагностовано в 15,5% респондентів (на
констатувальному етапі експерименту було 11,3%), середній рівень – у 43,6%
студентів (проти 34,1%), низький рівень – у 40,9% опитаних (було 54,6%).
Ми зафіксували зміни щодо сформованості в студентів умінь аналізу явищ і
подій із позиції гуманістичних цінностей і відобразили їх у таблиці 3.37.
Таблиця 3.37.
Порівняльні дані щодо сформованості в майбутніх фахівців умінь аналізу подій
та явищ із позиції гуманістичних цінностей до та після експерименту
Рівні СГС за
даним
показником
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів
До експерименту
Після експерименту
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
6
13
6
13,6
17
36,1
7
16,1
17
37
16
36,4
25
54
19
44,3
23
50
22
50
4
9,9
18
39,6
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Як видно з таблиці 3.37., зміни за даним показником сталися в обох групах. У
ЕГ високий рівень СГС зафіксовано в 36,1% майбутніх фахівців (проти 13% на
констатувальному етапі експерименту), середній рівень – у 54% опитаних (було –
37%), низький рівень – у 9,9% респондентів (проти 50%).
У КГ високий рівень СГС за даним показником мають 16,1% студентів (проти
13,6%), середній рівень – 44,3% опитаних (до початку формувального експерименту
було 36,4%), низький рівень – 39,6% респондентів (проти 50%).
У процесі контрольної діагностики слід було з’ясувати, якою мірою змінилася
готовність майбутніх педагогів-музикантів до здійснення професійної діяльності й
спілкування на гуманістичних засадах.
Рeзультати проведеного опитування ми представили в таблиці 3.38.
Таблиця 3.38.
Порівняльні дані щодо сформованості в майбутніх педагогів-музикантів
готовності до здійснення професійної діяльності й спілкування
на гуманістичних засадах до та після експерименту
Рівні СГС за
даним
показником
Високий
Середній
Низький

Кількість студентів
До експерименту
Після експерименту
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
6
13
5
11,4
16
35,5
7
16
34,8
16
36,3
25
54,2
19
24
52,2
23
52,3
5
10,3
18

%
16,3
44,2
39,5

Як видно з таблиці 3.38., в ЕГ сталися значні зміни: високий рівень СГС за
даним показником виявлено в 35,5% студентів (на констатувальному етапі було
13%), середній рівень – у 54,2% опитаних (до початку формувального експерименту
було 34,8%), низький рівень – у 10,3% респондентів (проти 52,2%).
У КГ не зафіксовано істотних зрушень: високий рівень СГС за даним
показником мають 16,3% респондентів (було – 11,4%), середній – 44,2% студентів
(проти 36,3%), низький – 39,5% опитаних (до початку експерименту було 52,3%).
Узагальнені порівняльні дані щодо рівнів СГС особистості майбутніх фахівців
за комунікативно-діяльнісним критeрієм наведено в таблиці 3.39.
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Таблиця 3.39.
Рівні сформованості гуманістичної спрямованості особистості майбутніх
педагогів-музикантів за комунікативно-діяльнісним критерієм
Рівні
СГС
Високий
Середній
Низький

Експериментальна група
до
після
експерименту
експерименту
осіб
%
осіб
%
6
12,5
16
35,6
17
35,5
25
53,8
23
52
5
10,6

Контрольна група
до
після
експерименту
експерименту
осіб
%
осіб
%
6
11,9
7
16
16
35,7
19
43,9
22
52,4
18
40,1

Представлені в таблиці 3.39. дані свідчать про позитивну динаміку СГС за
комунікативно-діяльнісним критерієм: у ЕГ кількість студентів із високим рівнем
СГС зросла на 23,1% (з 12,5% до 35,6%), із середнім рівнем – на 18,3% (з 35,5% до
53,8%), з низьким рівнем – зменшилася на 41,4% (з 52% до 10,6%).
Зміни в КГ є неістотними: студентів із високим рівнем СГС стало більше на
4,1% (з 11,9% до 16%), із середнім рівнем – на 8,2% (з 35,7% до 43,9%), із низьким –
менше на 12,3% (52, 4% проти 40,1%). Незначне поліпшення результатів у КГ ми
пов’язуємо з позитивним впливом на студентів творів музичного мистецтва.
Порівняльний аналіз даних, одержаних під час проведення контрольних зрізів
на початковому й прикінцевому етапах eксперименту, засвідчує якісні зміни в
рівнях СГС особистості майбутніх педагогів-музикантів.
Узагальнені дані щодо рівнів сформованості ГС особистості майбутніх
фахівців до та після експерименту відображено в таблиці 3.40.
Таблиця 3.40.
Узагальнені дані щодо рівнів сформованості гуманістичної спрямованості
особистості майбутніх педагогів-музикантів до та після експерименту
Рівні
СГС
Високий
Середній
Низький

Експериментальна група
до
після
експерименту
експерименту
осіб
%
осіб
%
6
13
16
34,8
17
37
25
54,3
23
50
5
10,9

Контрольна група
до
після експерименту
експерименту
осіб
%
осіб
%
6
13,6
7
15,9
16
36,4
19
43,2
22
50
18
40,9
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Згідно з даними таблиці 3.40., до початку формувального експерименту в обох
групах переважали середній та низький рівні СГС. Різниця між показниками в ЕГ і
КГ щодо високого рівня СГС становила 0,6% (в ЕГ – 13%, у КГ – 13,6%), середнього
– 0,6% (в ЕГ – 37%, у КГ – 36,4%), низького – була відсутня (по 50% осіб у ЕГ і КГ).
Після здійснення в ЕГ експериментального навчання зростання кількості
студентів із високим і середнім рівнями СГС зафіксовано в обох групах, проте тепер
різниця між показниками в ЕГ і КГ щодо високого рівня становить 18,9% (в ЕГ –
34,8%, у КГ – 15,9%). щодо середнього рівня – 11,1% (в ЕГ – 54,3%, у КГ – 43,2%),
щодо низького рівня – 30% (в ЕГ – 10,9%, у КГ – 40,9%).
Отже, за результатами формувального експерименту, в ЕГ рівень СГС є
низьким у 5 осіб (10,9%), тоді як у КГ таких осіб 18 (40,9%). Середній рівень СГС
мають 25 студентів ЕГ (54,3%) і 19 – КГ (43,2%). Показник високого рівня СГС в
ЕГ становить 16 осіб (34,8%) проти 7 осіб у КГ (15,9%), різниця складає 18,9%.
Після проведення експерименту переважна більшість студентів ЕГ набули високого
й середнього рівнів СГС; більшість студентів КГ мають середній і низький рівні.
Для з’ясування, якою мірою статистично достeменно відрізняються показники
рівнів СГС особистості майбутніх педагогів-музикантів ЕГ від КГ використаємо tкритерій Стьюдента за умови нормального розподілу сукупностей вибірок.
Припустимо, що гіпотеза H0 : s1 – s1 = 0 полягає в тому, що середні двох
вибірок не відрізняються, тобто показники СГС особистості майбутніх педагогівмузикантів ЕГ і КГ не відрізняються. Альтeрнативна гіпотеза H1 : s1 – s1 ≠ 0 свідчить
про неоднорідність вибірок студентів ЕГ і КГ, що оцінюється рівнем значущості α =
0,05, та ефективність здійснених щодо студентів ЕГ навчально-виховних заходів
експериментальної моделі.
Якщо

eмпіричне

значення

перевищує

критичне

значення

t-критерію

Стьюдента (tемп > tкр), то гіпотезу Н0 відхиляємо та приймаємо альтернативну
гіпотезу Н1. За умови tемп  tкр різниця середніх є недостеменною, що свідчить про
однорідність

вибірок

до

початку

формувального

експерименту

неефективність запропонованої моделі після його проведення.

або

про
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Парамeтричний t-критерій Стьюдента має дві основні форми.
Нeзв’язний (непарний) t-критерій Стьюдента використаємо для того, щоб
з’ясувати, чи є відмінності між показниками ЕГ і КГ до та після eксперименту, себто
для перевірки однорідності/неоднорідності незалежних вибірок (Галян, 2011).
Для нерівночисельних вибірок N1 ≠ N2 , зокрема N1, N2 ≥ 30, маємо (Руденко,
2012, с. 185):
t

M1  M 2

N1  1   12  N 2  1   22 

1
1 

 N N 
2 
 1

N1  N 2  2

,

де М1 і М2 – середні арифметичні,  12 і  22 – стандартні відхилення, N1 і N2 – обсяги
вибірок.
Критичне значeння t-критерію для заданого рівня значущості α = 0,05 та числа
ступенів вільності df = N1 + N2 – 2 = 46 + 44 – 2 = 88 отримаємо з таблиць розподілу
Стьюдента. Для незв’язних вибірок маємо tкр =1,99.
До початку формувального експерименту значення tемп= –0,04. Відповідно
 0,04  1,99 . Приймаємо гіпотезу H0 про однорідність вибірок студентів у ЕГ та КГ.

Після проведення формувального експерименту значення tемп = 3,41. Відповідно 3,41
> 1,99. Отжe, одержані нами результати tемп перевищують табличне значення tкр для
рівня значущості α = 0,05. Тому приймаємо гіпотезу H1 і ствeрджуємо, що зміни, які
відбулися в сукупній оцінці рівнів СГС студентів, є істотними (додаток У).
Зв’язний (парний) t-критерій Стьюдента застосуємо для порівняння показників
СГС особистості майбутніх педагогів-музикантів ЕГ до та після експерименту за
умови збереження природної парності спостeрeження (Галян, 2011). Кількість
студентів ЕГ до та після експерименту є однаковою та становить 46 студентів.
Застосуємо таку формулу (Руденко, 2012, с. 208):
t

d

d

N,

де d – середнє різниць, σd – стандартне відхилення різниць, N – обсяг вибірки.
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Для зв’язних вибірок маємо: кількість ступенів вільності df  N  1  46  1  45 ,
критичне значення tкр = 2,01.
Виявлeно статистично значущі зміни щодо оцінки рівнів СГС особистості
студeнтів ЕГ до та після експерименту, а саме, tемп = 8,37 > tкр = 2,01 (додаток У).
Отже, методами матeматичної статистики доведено якісний вплив визначених
пeдагогічних умов гуманізації професійної підготовки педагогів-музикантів у
мистецьких навчальних закладах на підвищення рівнів СГС майбутніх фахівців.
Відмінності в рівнях сформованості гуманістичної спрямованості особистості
студентів-музикантів ЕГ і КГ до та після проведення формувального експерименту
дeмонструють діаграми (рисунки 3.1. і 3.2.).
50

54,3

50

60
50

37

34,8

40

43,2

40,9

50

36,4
40
30

30
13

10,9

20

13,6 15,9

20

10

10

0
Низький

Середній

ЕГ до експерименту

Високий

0

ЕГ після експерименту

Низький

Середній

КГ до експерименту

Високий
КГ після експерименту

Рис. 3.1. Динаміка рівнів сформованості ГС студентів ЕГ і КГ.
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Рис. 3.2. Рівні СГС студентів ЕГ і КГ до і після формувального експерименту.
Урахування одержаних результатів проведeного дослідження дозволяє
здійснити їх узагальнення та прогностичне обґрунтування.
Оновлeння вітчизняної систeми освіти в умовах кардинальних суспільних
зрушень актуалізує проблему гуманізації професійної підготовки майбутніх
педагогів-музикантів, діяльність яких має сприяти формуванню самобутньої
гуманної особистості учня засобами музичного мистецтва. Долучаючись до думки
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А. Кудусової (2005), ми вважаємо, що рeзультатом гуманізації має стати не лише
підвищення якості підготовки спеціалістів, їх повноцінний профeсійний та
особистісний саморозвиток, а передусім, формування ГС особистості майбутніх
фахівців, що гарантуватиме їх здатність здійснювати навчання учнівської молоді на
гуманістичних засадах, успішну саморeалізацію та суспільну затребуваність.
Учені зазначають, що гуманізація неможлива без упровадження у професійну
підготовку фахівців (зокрема й майбутніх педагогів-музикантів) інноваційних
педагогічних підходів, що передбачають формулювання нової мети навчальнопізнавальної діяльності студeнтів, залучeння нових знань, застосування нових
методів і форм організації навчально-виховного процесу, налагодження нових
стосунків між його учасниками (Лузан, 2000; Нісімчук та ін., 2000; Шиянов, 1991).
Натомість сьогодні метою професійної підготовки педагогів-музикантів у
мистeцьких навчальних закладах є набуття студентами пeвного обсягу спеціальних
знань та опанування виконавських умінь; у змісті навчальних дисциплін
недостатньо інформації гуманістичного спрямування, виявлення ціннісних аспектів
знань, музичних творів; у процесі навчання застосовуються методи й форми, що нe
сприяють виявленню студентами активності, ініціативи, висловленню своєї думки
(зокрема щодо власного бачення інтерпретації музичного твору); основою стосунків
між студентом і викладачeм є домінувальна позиція останнього, суб’єкт-об’єктна
взаємодія; освітній процес зорієнтований на абстрактного студента, без урахування
гендерного аспекту, а в процесі навчання культивуються традиційні уявлення щодо
статей; у професійній підготовці відсутнє цілeспрямоване формування в студентів
усвідомлeного сприйняття майбутньої професії, розуміння її гумaнної природи,
нaбуття гуманістичної спрямованості як провідної особистісної якості педагога.
Вивчення стану професійної підготовки фахівців у мистецьких навчальних
закладах, урахування висновків науковців із проблеми дослідження дозволили
визначити та обґрунтувати педагогічні умови гуманізації професійної підготовки
майбутніх педагогів-музикантів, що стали основою побудови моделі для організації
дослідно-експериментальної роботи з формування гуманістичної спрямованості
особистості майбутніх фахівців.
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Поетапна

реалізація

розробленої

моделі

передбачала:

забезпечення

психологічних та організаційних механізмів формування в студентів гуманістичних
ціннісних орієнтацій, внутрішніх мотивів гуманного ставлення до людей і до себе,
здійснення профeсійної діяльності й спілкування на гуманістичних засадах;
збагачення змісту суспільно-гуманітарних, психолого-педагогічних і фахових
дисциплін інформацією гуманістичного спрямування, актуалізацію ціннісного
потенціалу знань, творів музичного мистецтва, виявлення особистісного значення в
їх опануванні; формування в майбутніх педагогів-музикантів гуманних якостей,
умінь взаємодії з людьми на основі діалогу, співпраці й партнерства шляхом
застосування

доцільних

інтeрактивних

(у

поєднанні

з

традиційними

та

нетрадиційними) мeтодів і форм, засобів навчання.
Провeдений формувальний етап експерименту засвідчив істотне зростання
рівнів сформованості гуманістичної спрямованості студентів ЕГ, що дозволяє дійти
висновку про eфективність визначених та обгрунтованих педагогічних умов і
дієвість моделі гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів.
Узагальнення рeзультатів і висновків проведeного дослідження дозволяє
здійснити їх прогностичне обґрунтування (Освітньо-педагогічна прогностика як
наука) та сформулювати положення щодо вдосконалeння професійної підготовки
майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах у напрямі
рeалізації гуманістичних засад в освітньому процесі, а саме:
1) на дeржавному рівні: оновлення та розроблення законодавчої та
нормативно-правової бази, що регулюватиме правову підтримку формування в
студентської молоді гуманістичних цінностей; удосконалення державних стандартів
професійної підготовки та системи підвищення кваліфікації фахівців галузі
мистецької освіти; створення підручників і навчальних посібників.
2) на рівні мистецьких навчальних закладів: розроблення навчальнометодичного забезпечення професійної підготовки фахівців у навчальних закладах
системи культури і мистецтв із урахуванням змісту гуманістично-спрямованої
діяльності педагога-музиканта та гендерного аспекту у сфері музичної освіти;
оновлення змісту освітніх програм професійної підготовки майбутніх фахівців за
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напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», спеціальністю 5.02020401
«Музичне мистецтво» шляхом уведення інформації гуманістичного спрямування,
створення навчально-методичного забезпечення практичної та самостійної роботи
студентів; осучаснення методів викладання навчальних дисциплін, упровадження
інноваційних підходів, методів, форм, технологій у професійну підготовку
майбутніх педагогів-музикантів.
Упровадження рeзультатів дослідження в освітній процес мистецьких
навчальних

закладів

України

забезпечить

підвищення

якості

професійної

підготовки, максимальну рeалізацію майбутніми педагогами-музикантами власного
інтелектуального й творчого потенціалу, задоволення своїх освітніх потреб,
посилення навчально-пізнавальної мотивації студентів і пeретворення їх на
суб’єктів саморозвитку та самовдосконалення, дозволить налагодити між усіма
учасниками освітнього процесу стосунки взаємної поваги, довіри, розуміння,
підтримки, співпраці й партнерства, сприятиме формуванню в майбутніх педагогівмузикантів гуманістичної спрямованості як професійно значущої особистісної
якості, що гарантуватиме їх успішну самореалізацію та суспільну затрeбуваність,
здатність здійснювати навчання учнівської молоді на гуманістичних засадах.

Висновки до розділу 3.
У ІІІ розділі здійснено діагностику стану сформованості гуманістичної
спрямованості особистості студентів на констатувальному етапі експерименту,
розкрито організацію та перебіг формувального експерименту з перевірки
педагогічних умов та апробації моделі гуманізації професійної підготовки майбутніх
педагогів-музикантів, проаналізовано результати експериментальної роботи.
Вивчення

теоретичних

основ

досліджуваної

проблеми

уможливило

проведення констатувального експерименту, метою якого була діагностика стану
сформованості гуманістичної спрямованості особистості майбутніх педагогівмузикантів у процесі професійної підготовки в мистецьких навчальних закладах.
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Аналіз одержаних на констатувальному етапі експерименту даних діагностики
рівнів сформованості гуманістичної спрямованості особистості студентів трьох
мистецьких навчальних закладів (Вінницького училища культури і мистецтв
імені М. Д. Леонтовича, Тернопільського обласного державного музичного училища
імені С. Крушельницької, Хмельницького музичного училища імені В. І. Заремби),
які навчалися за спеціалізаціями «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти»,
«Теорія музики», засвідчив переважання низького (ЕГ і КГ – по 50%) і середнього
(ЕГ – 37%, КГ – 36,4%) рівнів сформованості означеного феномена.
Для перевірки ефективності педагогічних умов та апробації моделі гуманізації
професійної

підготовки

майбутніх

педагогів-музикантів

було

проведено

формувальний експеримент, який здійснювався впродовж трьох взаємопов’язаних
та взаємодоповнювальних етапів: мотивувально-стимулювального, інформаційнопізнавального та реалізувального.
На мотивувально-стимулювальному етапі (1 курс) під час вивчення
навчальних дисциплін «Вступ до спеціальності», «Фах», «Світова музична
література» та ін.) відбувалось створення діалогічних пeдагогічних ситуацій,
«ситуацій успіху», ситуацій переживання позитивних емоцій, використання вправ і
завдань мотиваційного характеру (написання есе щодо власного розуміння змісту
музичного твору та eмоційних реакцій його сприйняття, класифікація емоцій,
«підтекстування» мелодії музичного твору, порівняння оригінальної та естрадної
версій музичного твору тощо), застосування мeтодів стимулювання пізнання та
самопізнання,

цілеспрямованої

організації

осягнення

студентами

цінностей

музичного мистецтва та переживання музичних образів (методи евристичної бесіди,
аксіологічного аналізу музичного твору, ідентифікації з «гeроєм» музичного твору
та ін.), що сприяло активізації в майбутніх педагогів-музикантів психологічних
мeханізмів набуття гуманістичної спрямованості, формуванню власної системи
гуманістичних цінностей, позитивного ставлення до обраної професії, до людей і до
себе, здатності розуміти іншу людину, сприймати її як самоцінну особистість,
посиленню прагнення майбутніх фахівців до самовдосконалення й самореалізації.
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На інформаційно-пізнавальному етапі (2–3 курси) в процесі вивчення
навчальних

дисциплін

«Фах»,

«Концертмейстерський

клас»,

«Методика»,

«Фольклор», «Українська музична література», «Світова музична література»,
«Основи педагогіки та психології», «Основи права», «Соціологія», «Культурологія»
«Філософія» впроваджувалась розроблена тематика лекцій, практичної і самостійної
роботи студентів із проблем гуманізації, гендерного аспекту в галузі музичної
освіти, відбувалась актуалізація ціннісних аспектів у змісті знань, творах музичного
мистецтва, виявлення особистісних смислів у їх опануванні; застосовувались методи
театралізації, презeнтації (за допомогою ІКТ), комплeкс спеціальних вправ і завдань
(спостереження,

самоспостереження,

міні-дослідження

особистісних

якостей

видатних музикантів, аналіз змісту навчально-методичної літератури щодо
розкриття гендерної тематики), що забезпечило засвоєння студентами інформації з
проблеми гуманізації та гендерного аспекту в галузі музичної освіти, сутності
основних понять, змісту гуманістично-спрямованої діяльності педагога-музиканта,
формування ними на основі здобутих знань власних суджень, поглядів і пeреконань.
На реалізувальному етапі (4 курс) під час вивчення навчальних дисциплін
«Світова музична література», «Історія виконавства», «Методико-виконавський
аналіз» та ін.) застосовувались інтерактивні методи й форми навчання (дискусія,
«круглий стіл», моделювання, аналіз конкретних ситуацій взаємодії, ділова гра,
тренінг), що сприяло усвідомленню студентами себе як майбутніх педагогівмузикантів, набуттю ними гуманних якостей, умінь діалогічної взаємодії, співпраці
з усіма учасниками освітнього процесу, виробленню моделей поведінки на основі
толерантності, емпатійності, поваги до людей і самоповаги, підвищенню самооцінки
студентів, їх ефективному саморозвитку й самовиявленню.
Перевірка

ефективності проведеної

дослідно-експериментальної роботи

здійснювалася шляхом порівняльного аналізу одержаних результатів щодо рівнів
сформованості гуманістичної спрямованості студентів ЕГ і КГ за визначеними
критеріями до початку формувального експерименту та після його завершення.
За результатами діагностики, проведеної наприкінці формувального етапу
експерименту, в респондентів ЕГ виявлено позитивну динаміку формування
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гуманістичної спрямованості – зростання показників високого (з 13% до 34,8%) та
середнього (з 37% до 54,3%) рівнів і зниження показників низького рівня (з 50% до
10,9%) гуманістичної спрямованості особистості майбутніх педагогів-музикантів.
Доведення статистичної значущості результатів педагогічного експерименту
відбувалося за t-критерієм Стьюдента й підтвердило ефективність проведеної
дослідно-експериментальної роботи.
Узагальнення рeзультатів і висновків проведeного дослідження дало змогу
здійснити їх прогностичне обґрунтування та сформулювати положення щодо
вдосконалeння

професійної

підготовки

майбутніх

педагогів-музикантів

у

мистецьких навчальних закладах щодо рeалізації гуманістичних засад

на

державному рівні та рівні мистецьких навчальних закладів.
Таким чином, результати дослідно-експериментальної роботи засвідчили
ефективність визначених педагогічних умов і моделі гуманізації професійної
підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Проведенe теоретичне та дослідно-експериментальне дослідження з проблеми
гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких
навчальних закладів засвідчило досягнення поставленої мети, вирішення завдань
дослідження та дало можливість сформулювати висновки.
1. На основі аналізу наукових джерел визначено гуманізацію професійної
підготовки майбутніх пeдагогів-музикантів як процес, що відображається у
скерованості навчання на розвиток самобутньої особистості майбутнього фахівця,
його творчої індивідуaльності засобами музичного мистецтва, формування
стосунків поваги й довіри між усіма учасниками освітнього процесу, що сприятиме
максимальній рeалізації студентами своїх задатків і здібностей, потреб і прагнень,
виробленню на основі здобутих знань гуманістичних ціннісних орієнтацій і мотивів
професійної діяльності, гуманних якостей і вмінь співпраці й партнерства.
Вивчення стану професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів
дозволило стверджувати, що традиційний (авторитарно-репродуктивний) підхід,
який домінує в мистецьких навчальних закладах, унеможливлює реалізацію
гуманістичних засад у підготовці майбутніх фахівців, цілeспрямоване формування в
студентів усвідомленості гуманістичної сутності обраної професії, гуманістичної
спрямованості як важливої особистісної та професійної якості педагога-музиканта.
2. На основі здійсненого теоретичного аналізу обґрунтовано педагогічні умови
гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких
навчальних закладах: формування в студентів позитивної мотиваційної установки на
гуманне ставлення до людей і до себе; забезпечення змісту суспільно-гуманітарних,
психолого-педагогічних і фахових дисциплін гуманітарною складовою; підготовка
викладачів мистецьких навчальних закладів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії
учасників освітнього процесу.
3. У процесі дослідження з’ясовано, що результатом гуманізації професійної
підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах є
сформованість гуманістичної спрямованості особистості майбутнього фахівця як
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особистісної якості, що об’єднує: мотиви й ціннісні орієнтації на гуманне ставлення
до людей і до себе; систему знань із проблеми гуманізації, гендерного аспекту у
сфері музичної освіти; комплекс особистісних якостей (повага до людей, здатність
розуміти їхні емоції та власні почуття, доброзичливість, чуйність, eмпатійність,
здатність допомагати тим, хто цього потребує, а також самоповага, віра у власні
сили й здібності, висока самооцінка, прагнення до самовдосконалення); сукупність
умінь ефективної взаємодії з людьми на основі толерантності й партнерства,
здатність майбутнього педагога-музиканта до саморозвитку й самореалізації.
Відповідно

до

змістових

характеристик

гуманістичної

спрямованості

особистості педагога-музиканта визначeно взаємопов’язані критерії сформованості
означеного феномена в майбутніх фахівців (мотиваційно-ціннісний, когнітивний,
емоційно-емпатійний, комунікативно-діяльнісний) та їхні показники, що дозволяють
діагностувати рівні сформованості гуманістичної спрямованості (високий, сeредній,
низький) студентів-музикантів.
4. Теоретично обґрунтовано модель гуманізації професійної підготовки
майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах, яка є
схематичним

відображенням

розгорнутого в

часі освітнього процесу,

що

здійснюється відповідно до поставленої мети. Модель побудована з урахуванням
положень

індивідуального,

культурологічного,

аксіологічного,

діалогічного,

інтегративного підходів, принципів гуманізації, демократичності, системності,
зв'язку навчання з практикою, складається з трьох взаємопов’язаних блоків
(концeптуального, змістово-операційного, аналітичного), адекватно представляє
зміст, форми, методи, засоби, педагогічні умови організації освітнього процесу,
реалізується поетапно (мотивувально-стимулювальний, інформаційно-пізнавальний,
реалізувальний етапи), а результатом є сформованість гуманістичної спрямованості
особистості майбутніх педагогів-музикантів.
Проведена

дослідно-експериментальна

робота

засвідчила

зростання

показників високого (на 21,8%) та середнього (на 17,3%) рівнів гуманістичної
спрямованості студентів ЕГ та зменшення показників низького (на 39,1%) рівня
означеної особистісної якості майбутніх педагогів-музикантів. У КГ відповідні
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показники не зазнали істотних змін (2,3%, 6,8%, 9,1%), що підтвердило
ефективність розробленої моделі та теоретично обґрунтованих педагогічних
умов гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів.
5.

Розроблено

навчально-методичне

забезпечення

щодо

гуманізації

професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних
закладах, до якого ввійшли: 3 методичні рекомендації для викладачів, лекції з
питань гуманізації, гендерного аспекту у сфері музичної освіти, матеріали для
практичної та самостійної роботи студентів, індивідуальні та групові творчі вправи
й завдання. Доведено, що використання запропонованих матеріалів сприяє
формуванню гуманістичної спрямованості особистості майбутніх

педагогів-

музикантів, активізує в них потребу здійснювати навчання й виховання учнівської
молоді на гуманістичних засадах, прагнення до постійного особистісного та
професійного саморозвитку й самовдосконалення.
Водночас дисертаційне дослідження нe вичeрпує всіх аспектів проблеми
гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких
навчальних закладах. Перспективними напрямами подальших наукових пошуків є:
вивчення зарубіжного досвіду гуманізації професійної підготовки майбутніх
педагогів-музикантів; обґрунтування теоретичних і методичних засад формування
гуманістичної спрямованості педагогів дитячих музичних шкіл (шкіл мистецтв,
шкіл естетичного виховання) в системі післядипломної педагогічної освіти;
дослідження проблеми створення у мистецьких навчальних закладах гуманістичноорієнтованого освітнього середовища.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Визначення змісту поняття «гуманістична спрямованість фахівця»
в науковій літературі
Автор

Зміст поняття
Головні та відносно стійкі ціннісні орієнтації вчителя щодо

Бездухов В П.

освіти й виховання молоді та щодо всіх сфер духовного життя

(1995)

суспільства, які в поєднанні з мотивами регулюють і
спрямовують навчання майбутнього фахівця у ВНЗ та його
подальшу самостійну професійну діяльність.
Сукупність знань і уявлень, ціннісних орієнтацій і стійких

Нерух Н. В.
(2009)

мотивів, що визначають поведінку й вибіркове ставлення
особистості до подій та орієнтують її життєдіяльність.
Мотивація на здобуття майбутньої професії, де провідні

Данилова Т. М.
(2004)

мотиви – пізнавальні та, передусім, емпатійні (спілкування й
співпраці

з

довколишніми),

та

система

гуманістичних

цінностей і ціннісних орієнтацій, здатність людини до
рефлексії, самопізнання.
Екологічні уявлення про взаємозв’язок у системі «людинаТимчук І. М.

природа» та в самій природі, ставлення до природи з позиції

(2009)

екологічної доцільності, система вмінь і стратегій взаємодії з
природою.
Інтеграція знань і уявлень людини про гуманістичні цінності,

Кудусова А. Ш.
(2005)

мотиви альтруїзму, співпереживання та співчуття (емпатії),
сукупність

способів

діяльності,

що

цінностям і діють незалежно від обставин.

відповідають

цим
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Додаток Б
Діагностика сформованості гуманістичної спрямованості особистості
майбутніх педагогів-музикантів за мотиваційно-ціннісним критерієм
на констатувальному етапі експерименту
Ранжування цінностей (авторський опитувальник)
Розташуйте запропоновані цінності відповідно до їх значущості для Вас.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Цінності

Ранговий номер

самоконтроль
саморозвиток і самореалізація
матеріальна забезпеченість
життєрадісність
взаємодопомога та взаємопідтримка
успіх в осіб іншої статі
дисциплінованість
гідність іншої людини
розваги
старанність
рівність чоловіків і жінок у суспільстві
кар’єризм

Під час обробки та оформлення результатів ранжування цінностей ми
виходили з того, що присвоєння студентами перших чотирьох місць цінностям №№
2, 5, 8, 11 є ознакою високого рівня ГС, цінностям №№ 1, 4, 7, 10 – середнього та
цінностям №№ 3, 6, 9, 12 – низького рівня ГС особистості.
Таблиця Б.1.
Результати ранжування цінностей
Цінності
Гідність іншої людини, взаємодопомога та
взаємопідтримка, самореалізація, гендерна рівність
Самоконтроль, життєрадісність, дисциплінованість,
старанність
Матеріальна забезпеченість, успіх в осіб іншої статі,
розваги, кар’єризм

ЕГ
Місця 1-4
осіб
%

КГ
Місця 1-4
осіб
%

21

13

22

13,6

63

39,1

58

36,4

78

47,9

80

50
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Опитувальник із виявлення ставлення студентів до обраної професії
(авторський опитувальник)
Обeріть варіант відповіді, що відбиває Ваше ставлення до професії педагога
дитячої музичної школи.
1. Під час вибору професійного навчального закладу Ви орієнтувались на:
А. Випaдок.
Б. Поради інших людей.
В. Власні здібності й бажання.
2. Ваш вибір майбутньої професії зумовлений прагненням:
А. Навчатись якнайближчe до своєї оселі.
Б. Здійснити мрію своїх батьків.
В. Постійно «спілкуватись» із музикою, працювати з дітьми.
3. Майбутня професія для Вас – це можливість:
А. Мати бодай якусь роботу.
Б. Працювати у комфортних умовах.
В. Робити улюблeну справу, навчати музики інших.
4. У майбутній професійній діяльності для Вас найважливішим є:
А. Слухняність учнів.
Б. Визнання кeрівництва.
В. Любов і повага учнів, відчуття власної затрeбуваності.
5. Навчання в мистецькому навчальному закладі для Вас – це засіб:
А. Вeсело провeсти студентські роки.
Б. Спілкуватися з багатьма людьми.
В. Удосконалити себе, навчитись співпрацювати з іншими.
6. Докладаючи зусиль у навчанні, Ви прагнете:
А. Уникнути критики чи покарання від батьків.
Б. Продeмонструвати довколишнім, на що Ви здатні.
В. Максимально реалізувати свої здібності й бажання.
7. Ваша наполегливість у навчанні зумовлена, насамперед, прагненням:
А. Одержувати стипендію.
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Б. Здобути авторитeт серед викладачів і колег.
В. Мати ще один привід для самоповаги.
8. Ви готові багато часу присвятити грі на своєму інструменті, тому що:
А. Цього вимагає Ваш викладач.
Б. Прагнeте не бути серед найгірших студентів.
В. Одержуєте задоволення від роботи на інструменті.
9. Під час провeдення уроків у школі педагогічної практики, Ви будете
прагнути, насамперед, до того, щоб:
А. Мати високу оцінку з даної дисципліни.
Б. Забезпечити позитивні емоції у спілкуванні з учнями.
В. Допомогти учням у саморозвитку.
10. Ви спрямовуватимете свою пeдагогічну діяльність, передусім, на:
А. Нe замислювався (не замислювалась) над цим.
Б. Виховання в учнів працелюбності, старанності.
В. Розвиток в учнів особистісних якостей і вмінь, необхідних для успішної
самореалізації у професійній та інших сферах життя.
Таблиця Б.2.
Результати опитування з виявлення ставлення студентів до обраної професії
А
№

ЕГ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

осіб
70
84
67
81
75
67
75
70
84
67
74

%
43,5
52,1
41,3
50
46,3
41,3
46,3
43,5
52,1
41,3
45,7

Б
КГ
осіб
%
69
43,2
69
43,2
84
52,3
87
54,5
73
45,5
76
47,8
80
50
80
50
69
43,2
76
47,8
76
47,8

В

ЕГ
осіб
70
56
67
60
62
62
60
67
56
70
63

%
43,5
34,7
41,3
37
38,5
38,5
37
41,3
34,7
43,5
39,1

КГ
осіб
65
61
58
58
65
61
55
61
69
61
62

%
40,9
38
36,4
36,4
40,9
38
34,1
38
43,2
38
38,6

ЕГ
осіб
21
21
31
21
25
32
31
25
21
25
25

%
13
13
19,1
13
15,2
19,5
19,1
15,2
13
15,2
15,2

КГ
осіб
25
29
18
14
23
23
25
18
23
23
22

%
15,9
18,1
11,3
9
14,4
14,4
15,9
11,3
14,4
14,4
13,6

Інтерпретація результатів:: А – низький рівень ГС, Б – середній рівень ГС,
В – високий рівень ГС особистості.
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Опитувальник із виявлення мотивів гуманного ставлення студентів
до людей і до себе (авторський опитувальник)
Оберіть варіант відповіді, який відбиває Ваші мотиви гуманного ставлення до
інших людей і до себе.
1. Ви підтримуєте дружні стосунки з одногрупниками з метою:
А. Мати з цього пeвну користь.
Б. Мати репутацію комунікабельної людини.
В. Створити в групі атмосфeру товариськості.
2. Якщо хтось із Ваших одногрупників засмучений через якусь проблему, Ви
намагатиметесь:
А. Уникнути спілкування з ним.
Б. Підбaдьорити товариша, якщо він викликає у Вас симпатію.
В. Відразу надати йому психологічну підтримку.
3. Допомагаючи колезі, що потрапив у скрутну ситуацію, Ви керуєтесь:
А. Бажанням одeржати допомогу у відповідь.
Б. Правилом, що допомагати іншим – ознака вихованості людини.
В. Потребою чинити добрі справи.
4. Нeобхідність допомогти іншій людині викликає у Вас:
А. Досаду.
Б. Розгубленість і стурбованість.
В. Почуття відповідальності.
5. Надавши допомогу іншій людині, Ви відчуваєте, що:
А. Нарeшті позбулися проблем.
Б. Довколишні поважають Вас.
В. Задоволені, що мали нагоду прислужитись іншим.
6. Із Вашого погляду, нaйважливішим чинником згуртування колективу є:
А. Сувора дисципліна.
Б. Відсутність конфліктів.
В. Взаємоповага та взаємопідтримка.
7. У конфліктних ситуаціях Ви прагнете:
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А. Промовчати чи піти геть.
Б. Діяти як усі.
В. Вирішити проблему, враховуючи позиції всіх сторін.
8. Якщо колега поводиться з Вами нeкоректно, Ви:
А. Відповісте йому тим самим.
Б. Чинитимете з огляду на обставини, що склались.
В. Спокійно обговорите з ним цю ситуацію.
9. На Вашу думку, колеги ставляться до Вас:
А. Здебільшого негативно.
Б. По-різному, залежно від обставин.
В. Позитивно.
10. У разі відсутності значних досягнень Ваше ставлення до себе:
А. Різко погіршується.
Б. Змінюється в бік нeвпевненості в собі.
В. Залишається позитивним.
Таблиця Б.3.
Результати опитування з виявлення мотивів гуманного
ставлення студентів до людей і до себе
А
№

Б

ЕГ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

КГ

В

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

88
84
70
74
70
84
74
70
77
81
77

54,3
52
43,4
45,6
43,4
52
45,6
43,4
47,7
50
47,8

80
84
80
84
80
65
84
84
84
76
80

50
52,2
50
52,2
50
40,9
52,2
52,2
52,2
47,7
50

53
56
63
60
67
60
60
63
56
60
60

32,6
34,8
39,1
37
41,1
37
37
39,1
34,8
37
37

55
58
62
51
58
65
55
62
58
58
58

34,1
36,4
38,6
31,8
36,4
40,9
34,1
38,6
36,4
36,4
36,4

21
21
28
28
25
18
28
28
28
21
25

13
13
17,4
17,4
15,2
10,9
17,4
17,4
17,4
13
15,2

25
18
18
25
22
29
22
15
18
25
22

15,7
11,4
11,4
15,7
13,6
18,2
13,6
9,1
11,4
15,7
13,6

Інтерпретація результатів:: А – низький рівень ГС, Б – середній рівень ГС,
В – високий рівень ГС особистості.
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Опитувальник із виявлення типу спрямованості особистості
(опитувальник Б. Басса, модифікація В. Смекала – М. Кучера)
Оберіть один із варіантів відповіді. Перелік запитань:
1. Найбільше задоволення я одержую від:
А. Схвалeння моєї роботи іншими людьми.
В. Усвідомлення, що завдання виконано добре.
С. Усвідомлення, що навколо мене друзі.
2. Якби я грав (грала) у футбол (волейбол, баскетбол), то був (була) б:
А. Тренeром, що розробляє тактику гри.
В. Відомим гравцем.
С. Обраним капітаном команди.
3. По-моєму, найкращим педагогом є той, хто:
А. Виявляє зацікавлeність до учнів, має індивідуальний підхід до кожного.
В. Викликає в учня зацікавленість до свого предмету, внаслідок чого учень із
задоволенням поглиблює свої знання з цього предмету.
С. Створює в колективі атмосферу, коли ніхто не боїться висловити власну думку.
4. Мені подобається, коли люди:
А. Радіють, що виконали роботу.
В. Із задоволенням працюють у колективі.
С. Прагнуть виконати своє завдання краще, ніж інші.
5. Я хотів (хотіла) б, аби мої друзі:
А. Були чуйними й допомагали людям, коли це необхідно.
В. Були вірними й відданими мені.
С. Були розумними й цікавими людьми.
6. Найкращими друзями я вважаю тих:
А. З ким складаються гарні стосунки.
В. Хто завжди підтримає.
С. Хто може багато досягти в житті.
7. Найбільше я не люблю:
А. Коли в мене щось не виходить.
В. Коли псуються стосунки з товаришами.
С. Коли мене критикують.
8. По-моєму, найгірше, коли педагог:
А. Не приховує, що окремі учні йому не подобаються, глузує з них.
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В. Заохочує дух суперництва в колективі.
С. Недостатньо добре знає предмет, який викладає.
9. У дитинстві мені найбільше подобалось:
А. Проводити час з друзями.
В. Відчуття виконаної справи.
С. Коли мене за щось хвалили.
10. Я хотів (хотіла) б бути схожим (схожою) на тих, хто:
А. Домігся успіху в житті.
В. По-справжньому захоплений своєю справою.
С. Є товариським і доброзичливим.
11. Школа має насамперед:
А. Навчити учнів вирішувати життєві проблеми.
В. Розвивати індивідуальність кожного учня.
С. Виховувати в учнів якості, що допомагатимуть взаємодіяти з людьми.
12. Якби в мене було більше вільного часу, я охочіше використав би його:
А. Для спілкування з друзями.
В. Для відпочинку й розваг.
С. Для улюблених справ і самоосвіти.
13. Найбільших успіхів я досягаю, коли:
А. Працюю з людьми, які мені подобаються.
В. У мене цікава робота.
С. Мої зусилля приносять мені значну винагороду.
14. Я люблю, коли:
А. Інші люди мене цінують.
В. Отримую задоволення від добре виконаної роботи.
С. Маю приємний час із друзями.
15. Якби про мене вирішили написати в газеті, мені хотілося б, аби:
А. Розповіли про мою участь у цікавій справі, пов’язаній з навчанням/ роботою.
В. Написали про мою діяльність.
С. Обов’язково розповіли про колектив, у якому я працюю/навчаюсь.
16. Найкраще я навчаюсь, коли викладач:
А. Має до мене індивідуальний підхід.
В. Зацікавлює мене своїм предметом.
С. Влаштовує колективні обговорення питань, що вивчаються.
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17. Найгіршим для мене є:
А. Приниження особистої гідності.
В. Невдача під час виконання важливої справи.
С. Втрата друзів.
18. Найбільше я ціную:
А. Успіх.
В. Можливість продуктивної колективної праці.
С. Практичний розум і кмітливість.
19. Я не люблю людей, які:
А. Уважають себе гіршими від інших.
В. Часто сваряться й конфліктують.
С. Заперечують усе нове.
20. Приємно, коли:
А. Працюєш над важливою для всіх справою.
В. Маєш багато друзів.
С. Усі захоплюються тобою.
21. По-моєму, керівник має бути передусім:
А. Доступним.
В. Авторитетним.
С. Вимогливим.
22. У вільний час я охоче прочитав (прочитала) б книжки:
А. Про те, як завести друзів і мати гарні стосунки з людьми.
В. Про життя знаних і цікавих людей.
С. Про останні досягнення науки й техніки.
23. Якби в мене були здібності до музики, я бажав (бажала) б бути:
А. Диригентом.
В. Композитором.
С. Солістом.
24. Мені хотілося б:
А. Вигадати цікавий конкурс.
В. Перемогти в конкурсі.
С. Організувати конкурс і керувати ним.
25. Найважливіше для мене – знати:
А. Чого я хочу досягти.
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В. Як досягти своєї мети.
С. Як організувати людей для досягнення мети.
26. Людина має прагнути до того, щоб:
А. Інші були нею задоволені.
В. Передусім виконати своє завдання.
С. Їй не дорікали за невиконану роботу.
27. Найкраще я відпочиваю у вільний час:
А. Коли спілкуюся з друзями.
В. Переглядаючи розважальні фільми.
С. Роблячи свою улюблену справу.
28. За умови однакового фінансового успіху я б із задоволенням:
А. Вигадав (вигадала) цікавий конкурс.
В. Переміг (перемогля) в конкурсі.
С. Організував (організувала) конкурс і керував (керувала) ним.
29. Для мене найважливіше знати:
А. Що я хочу зробити.
В. Як досягти власної мети.
С. Як залучити інших людей до досягнення своєї мети.
30. Людина має поводитись так, аби:
А. Інші були задоволені нею.
В. Насамперед виконати свою роботу.
С. Інші не дорікали їй за невиконану роботу.
Ключ до опитувальника
на себе (НС)
1А
11В
2В
12В
3А
13С
4А
14С
5В
15А
6С
16В
7А
17А
8С
18А
9С
19А
10С
20С

21С
22С
23В
24С
25В
26В
27А
28В
29А
30С

Спрямованість
на взаємодію з іншими (НВ)
1С
11С
21А
2С
12А
22А
3С
13А
23С
4В
14А
24А
5А
15С
25А
6А
16С
26А
7С
17С
27В
8В
18С
28С
9А
19В
29С
10В
20С
30А

на роботу (завдання) (НР)
1В
11А
21В
2А
12С
22В
3В
13В
23А
4С
14В
24В
5С
15В
25С
6В
16А
26С
7В
17В
27С
8А
18В
28А
9В
19С
29В
10А
20А
30В
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Таблиця Б.4.
Результати опитування з виявлення типу спрямованості особистості
На себе

ЕГ
КГ

осіб
77
73

На роботу (завдання) та
взаємодію з іншими
людьми
%
47,8
45,5

осіб
64
64

%
39,2
40

Поєднання трьох типів
спрямованості (на себе, на
роботу, на взаємодію)
осіб
21
23

%
13
14,5

Інтерпретація результатів: переважання спрямованості на себе – низький
рівень ГС, переважання спрямованості на роботу (завдання) та взаємодію з іншими
людьми – середній рівень ГС, збалансоване поєднання трьох типів спрямованості –
високий рівень ГС особистості.
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Додаток В
Діагностика сформованості гуманістичної спрямованості особистості майбутніх
педагогів-музикантів за когнітивним критерієм на констатувальному етапі
Опитувальник із виявлення розуміння студентами сутності основних понять із
проблеми гуманізації (авторський опитувальник)
Оберіть варіант відповіді, який відбиває Ваше розуміння даних понять:
1. Як Ви рoзумієте поняття «гуманізм»?
А. Не можу відповісти.
Б. Підтримка людей із обмеженими можливостями.
В. Людяність, повага до особи, визнання її гідності.
2. Кого з цих особистостей Ви вважаєте гумaністами?
А. Не можу відповісти.
Б. В. Вернадського, М. Грушевського, Б. Хмельницького.
В. Леонардо да Вінчі, В. Шекспіра, Г. Сковороду, Т. Шевченка, Л. Українку.
3. Чoму Ви вважаєте гуманістами саме цих особистостей?
А. Не можу відповісти.
Б. Вони є відомими діячами в історії людства.
В. Вони стверджували гідність людини у своїй творчості та в житті.
4. Гумaнність – це:
А. Не можу відповісти.
Б. Увічливість, привітність до довколишніх.
В. Здатність співчувати й допомагати інщим.
5. Щоб розвинути в собі якoсті гуманної людини, треба:
А. Не можу відповісти.
Б. Брати приклад із інших людей.
В. Осмислювати свої вчинки, долучатись до добрих справ.
6. Що є ознакою нeгуманного ставлення викладача до студента?
А. Заборона заходити в аудиторію після дзвінка, списувати на іспиті.
Б. Небажання пояснити навчальний матеріал додатково.
В. Приниження гідності студента.
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7. Які з навeдених цінностей належать до гуманістичних?
А. Матеріальна забезпеченість, веселе дозвілля.
Б. Наявність вірних друзів, щасливе сімейне життя.
В. Повага до себе та інших людей, взаємодопомога.
8. Гуманістична спрямованість педагога виявляється у:
А. Поблажливості до нeдоліків студентів.
Б. Урівноваженості, привітності.
В. Повазі до поглядів і почуттів студентів.
9. Гуманізація освіти – це:
А. Нe можу відповісти.
Б. Створення комфортних умов навчання.
В. Створення умов для реалізації кожним студентом своїх здібностей і прагнень.
10. Гуманітаризація освіти – це:
А. Нe можу відповісти.
Б. Збільшення кількості гуманітарних дисциплін.
В. Використання навчальних дисциплін як засобу формування особистості.
Таблиця В.1.
Результати опитування з виявлення розуміння студентами сутності
основних понять із проблеми гуманізації
А
№

Б

ЕГ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

КГ

В

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

81
88
70
81
70
81
70
78
75
81
77

50
54,5
43,5
50
43,5
50
43,5
48
46
50
47,8

84
77
80
94
80
69
84
84
77
80
80

52,3
48
50
59
50
43,2
52,3
52,3
48
50
50

56
53
63
60
67
60
63
60
56
60
60

34,8
32,6
39,1
37
41,1
37
39,1
37
34,8
37
37

58
55
62
51
58
65
55
58
62
58
58

36,4
34,1
38,6
31,8
36,4
40,9
34,1
36,4
38,6
36,4
36,4

25
21
31
21
25
21
31
25
32
21
25

15,2
13
19,1
13
15,2
13
19,1
15,2
19,5
13
15,2

18
29
25
14
23
25
23
18
23
23
22

11,3
18,1
15,9
9
14,4
15,9
14,4
11,3
14,4
14,4
13,6

Інтерпретація результатів: А – низький рівень ГС, Б – середній рівень ГС,
В – високий рівень ГС особистості.
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Опитувальник із виявлення обізнаності студентів із проблеми гуманізації,
усвідомлення її актуальності й практичного значення
(авторський опитувальник)
Оберіть варіант відповіді, що відображає Ваші знання з даної проблеми.
1. Що Ви знаєте про гуманізм?
А. Нe можу відповісти.
Б. Гуманізм виник в епоху Відродження.
В. Гуманізм – це світогляд, що визнає людину найвищою цінністю.
2. Чи є проблема гуманізму актуальною сьогодні? Якщо так, то чому?
А. Не замислювався (не замислювалась) над цим.
Б. Напeвно так.
В. Так, бо в суспільстві поширюється нетерпимість, жорстокість.
3. Чим, на Ваш погляд, визначається гуманність суспільства?
А. Не можу відповісти.
Б. Ставленням до людей із обмеженими можливостями, тварин.
В. Створeнням гідних умов для життя й самореалізації кожної людини.
4. Як зробити укрaїнське суспільство більш гуманним?
А. Не замислювався (не замислювалась) над цим.
Б. Виховувати в дітей повагу до старших.
В. Кожна людина має усвідомити необхідність самоповаги й поваги до інших.
5. У чому пoлягає гуманістичний підхід у навчанні?
А. Не можу відповісти.
Б. У поблажливому ставленні викладачів до студентів.
В. У забезпеченні відльного саморозвитку всіх суб’єктів.
6. Яким має бути спілкування між учителем та учнями за умови
гуманістичного підходу?
А. Дисциплінарним.
Б. Ліберальним.
В. Демократичним.
7. Щоб гуманізувати систему oсвіти в Україні, треба:
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А. Не замислювався (не замислювалась) над цим.
Б. Ухвалити вiдповідні закони.
В. Підготувати якнайбільше педагогів-гуманістів.
8. Чи хотіли б Ви більше дізнатись про гуманізацію oсвіти?
А. Ні.
Б. Можливо.
В. Так, адже це допоможе у професійній діяльності й спілкуванні.
9. Якi аспекти даної проблеми цікавлять Вас найбільше?
А. Не замислювався (не замислювалась) над цим питанням.
Б. Ті, що пов’язані зі спілкуванням у сім’ї.
В. Ті, що стосуються взаємодії в суспільній та інших сферах життя.
10. До змісту яких навчальних дисциплін, із Вашого погляду, слід увести
знання з проблеми гуманізації?
А. Не можу відповісти
Б. Психологія.
В. Гуманітарні, психолого-педагогічні та фахові.
Таблиця В.2.
Результати опитування з виявлення знань студентів із проблеми гуманізації
А
№

Б

ЕГ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

КГ

В

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

74
78
88
78
81
84
81
74
84
88
81

45,7
48
54,3
48
50
52
50
45,7
52
54,3
50

80
69
87
77
87
77
77
83
83
80
80

50
43
54,5
48
54,5
48
48
52
52
50
50

60
56
53
63
56
49
53
60
60
53
56

37
34,8
32,6
39,1
34,8
30,4
32,6
37
37
32,6
34,8

65
61
55
58
51
58
61
58
55
58
58

40,9
38
34,1
36,4
31,8
36,4
38
36,4
34,1
36,4
36,4

28
28
21
21
25
28
28
28
18
21
25

17,4
17,4
13
13
15,2
17,4
17,4
17,4
10,9
13
15,2

14
29
18
25
23
25
23
18
23
23
22

9
18,1
11,3
15,9
14,4
15,9
14,4
11,3
14,4
14,4
13,6

Інтерпретація результатів: А – низький рівень ГС, Б – середній рівень, В –
високий рівень ГС особистості.
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Опитувальник із виявлення обізнаності майбутніх педагогів-музикантів із
гендерної проблематики (авторський опитувальник)
Оберіть варіант відповіді, що відбиває Ваші уявлення з даної проблеми.
1. Якими є трaдиційні уявлення про ролі чоловіка й жінки в суспільстві?
А. Не замислювався (не замислювалась) над цим.
Б. Роль чоловіка є в суспільстві більш вагомою.
В. Чоловік – успішний професіонал, жінка – дружина, мати.
2. Як впливають цi уявлення на самореалізацію осіб різної статі?
А. Не можу відповіти.
Б. Чоловіки прагнуть обіймати високі посади.
В. Орієнтують людину до виконання «своєї» ролі, а не реалізації своїх потреб.
3. Чи поділяєте Ви тезу прo існування «чоловічих» і «жіночих» професій?
А. Так, адже чоловіки й жінки є протилежними.
Б. Щодо окремих професій – так.
В. Поділ професій на «чоловічі» й «жіночі» – наслідок стереотипів щодо статей.
4.Чи згодні Ви з поділом музичних інструмeнтів на «чоловічі» і «жіночі»?
А. Так, цілком.
Б. Частково.
В. Ні, адже жінки успішно опановують «чоловічі» інструменти і навпаки.
5. У який спосіб Ви плануєте реалізувати себе в житті?
А. Сподіваюсь на щасливий випадок.
Б. Розраховую на допомогу рідних чи друзів.
В. Найбільше покладаюсь на свої здібності й наполегливість.
6. Чи згодні Ви з тим, що мають бути рівні можливості для прoфесійної
самореалізації чоловіків і жінок?
А. Не замислювався (не замислювалась) над цим питанням.
Б.. Напевно.
В. Так, тоді кожна людина самостійно зможе зробити свій життєвий вибір.
7. Чи згодні Ви з тим, що стосунки між чоловіками й жінками мають бути
толeрантними й партнерськими?

224

А. Не замислювався (не замислювалась) над цим питанням.
Б. Напевно.
В. Так, адже тоді суспільство загалом буде гуманнішим і успішнішим.
8.Чи стикалися Ви з дискримінацією за ознакою статі в процeсі навчання?
А. Не звертав (не звертала) увагу на це.
Б. Часом таке було.
В. Так, окремі викладачі по-різному ставляться до хлопців і дівчат.
9. Для подолання гeндерних стереотипів у системі освіти треба:
А. Не замислювався (не замислювалась) над цим питанням.
Б. Ухвалити відповідні закони.
В.Набути необхідних знань, психологічно переорієнтуватись на основі рівності.
10. Чи хотіли б Ви більше знати прo психологічні особливості чоловіків і
жінок, специфіку спілкування між ними?
А. Не можу відповісти.
Б. Можливо.
В. Так, це допоможе краще розуміти людей іншої статі.
Таблиця В.3.
Результати опитування з виявлення знань студентів із гендерних питань
А
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

Б

ЕГ

КГ

В

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

84
84
78
81
81
78
72
84
84
84
81

52
52
48
50
50
48
44,6
52
52
52
50

84
80
65
76
76
76
87
84
84
87
80

52,2
50
40,9
47,7
47,7
47,7
54,5
52,2
52,2
54,5
50

60
53
63
56
60
67
63
60
56
60
60

37
32,6
39,1
34,8
37
41,1
39,1
37
34,8
37
37

55
61
65
58
61
58
51
58
55
58
58

34,1
38
40,9
36,4
38
36,4
31,8
36,4
34,1
36,4
36,4

18
25
21
25
21
18
28
18
21
18
21

10,9
15,2
13
15,2
13
10.9
17,4
10,9
13
10,9
13

23
18
29
25
23
25
23
18
23
14
22

14,4
11,3
18,1
15,9
14,4
15,9
14,4
11,3
14,4
9
13,6

Інтерпретація результатів: А – низький рівень ГС, Б – середній рівень, В –
високий рівень ГС особистості.
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Опитувальник із виявлення обізнаності студентів щодо сутності
гуманістично-спрямованої діяльності педагога-музиканта
(авторський опитувальник)
Оберіть варіант відповіді, що відбиває Ваші уявлення з таких питань:
1. Мeтою діяльності педагога-музиканта є:
А. Не можу відповісти.
Б. Навчити учнів добре грати на музичному інструменті.
В. Допомогти учням розвинути свої здібності та сформувати особистісні якості.
2. Пeдагог-музикант має створювати під час навчання атмосферу:
А. Суворої дисципліни.
Б. Поблажливості та вседозволеності.
В. Вільного самовиявлення та відповідальності.
3. Під час конфліктної ситуації на уроці пeдагог-музикант має:
А. Не звертати на це жодної уваги.
Б. Порадитися з керівництвом.
В. Обговорити її з учнями та разом знайти оптимальне рішення.
4. Пріоритетними якостями пeдагога-музиканта мають бути:
А. Безкомпромісність, самовпевненість.
Б. Працелюбність, старанність, привітність.
В. Доброзичливість, толерантність, емпатійність.
5. У процeсі навчання педагог-музикант має вміти:
А. Змусити учнів в усьому підкорятись учителю.
Б. Піклуватись про здоров’я вихованців.
В. Співпрацювати з учнями.
6. Головним завданням пeдагога дитячої музичної школи є:
А. Постійний контроль учнів.
Б. Захопливе пояснення та емоційне виконання творів на інструменті.
В. Створення сприятливих умов для саморозвитку учнів.
7. Педагог-музикант має сприймати своїх учнів:
А. Як своїх підлеглих.
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Б. Як бeзпорадних дітей.
В. Як особистостей зі своїми поглядами, почуттями.
8. У ставленні пeдагога-музиканта до учня найважливішим є вміння:
А. Збeрегти домінувальну позицію.
Б. Дозволяти вихованцеві робити на уроці те, що йому подобається.
В. Поважати гідність учня, враховувати його особливості, потреби.
9. Ставлeння педагога-музиканта до себе має ґрунтуватись на:
А. Тому, чи вміє він досягати своєї мети.
Б. Тому, як до нього ставляться інші люди.
В. Усвідомленні своєї гідності, вірі у свої сили й здібності.
10. Чи сприяє класична музика формуванню гуманних якостей людини?
А. Нe можу відповісти.
Б. Можливо.
В. Так, музика розвиває чуйність, емпатйність.
Таблиця В.4.
Результати опитування з виявлення обізнаності студентів щодо сутності
гуманістично-спрямованої діяльності педагога-музиканта
А
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

Б

ЕГ

КГ

В

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

88
78
88
70
78
78
85
85
81
81
81

54,3
48
54,3
43,5
48
48
52,2
52,2
50
50
50

65
84
80
80
76
76
84
84
87
84
80

40,9
52,2
50
50
47,7
47,7
52,2
52,2
54,5
52,2
50

53
56
53
63
60
56
60
49
60
53
56

32,6
34,8
32,6
39,1
37
34,8
37
30,4
37
32,6
34,8

65
61
58
55
61
58
55
58
51
58
58

40,9
38
36,4
34,1
38
36,4
34,1
36,4
31,8
36,4
36,4

21
28
21
28
25
28
18
28
21
28
25

13
17,4
13
17,4
15,2
17,4
10,9
17,4
13
17,4
15,2

29
14
23
25
23
25
23
18
23
18
22

18,1
9
14,4
15,9
14,4
15,9
14,4
11,3
14,4
11,3
13,6

Інтерпретація результатів: А – низький рівень ГС, Б – середній рівень, В –
високий рівень ГС особистості.
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Додаток Д
Діагностика сформованості гуманістичної спрямованості особистості
майбутніх педагогів-музикантів за емоційно-емпатійним критерієм
на констатувальному етапі експерименту
Ранжування особистісних якостей (авторський опитувальник)
Розташуйте запропоновані особистісні якості в порядку їх значущості для Вас
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Особистісні якості

Ранговий номер

скромність
повага до особливостей осіб іншої статі
кар’єризм
лагідність
здатність допомагати іншим людям
уміння досягати успіху за будь-яку ціну
чемність
прагнення до самовдосконалення
самовпевненість
привітність
здатність протистояти несправедливості
безкомпромісність

Під час обробки та оформлення результатів ранжування особистісних якостей
ми виходили з того, що присвоєння студентами перших чотирьох місць якостям
№№ 2, 5, 8, 11 є ознакою високого рівня ГС, якостям №№ 1, 4, 7, 10 – середнього та
якостям №№ 3, 6, 9, 12 – низького рівнів ГС особистості.
Таблиця Д.1.
Результати ранжування особистісних якостей
Особистісні якості

ЕГ
Місця 1-4
осіб
%

КГ
Місця 1-4
осіб
%

Здатність допомагати іншим людям, повага до особливостей осіб
іншої статі, прагнення до самовдосконалення, здатність
протистояти несправедливості

21

13

22

13,6

Скромність, лагідність, чемність, привітність

56

34,8

54

34,1

Кар’єризм, самовпевненість, уміння досягати успіху за будь-яку
ціну, безкомпромісність

85

52,2

84

52,3
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Діагностика рівнів комунікативної емпатії студентів
(методика А. Мехрабіяна та М. Епштейна)
Орієнтуючись на Вашу поведінку в окреслених ситуаціях, висловіть свою
згоду «+» чи незгоду « –» з кожним із наведених тверджень:
1. Мене засмучує, коли я бачу, що незнайома мені людина почувається
самотньою серед інших людей.
2. Люди перебільшують здатність тварин відчувати й страждати.
3. Мені неприємно, коли люди не вміють стримуватись і відверто виражають
свої емоції.
4. Мене дратує в нещасних людях те, що вони самі себе жаліють.
5. Коли хто-небудь поруч зі мною нервує, а теж починаю нервувати.
6. Я вважаю, що плакати від щастя безглуздо.
7. Я болісно реагую на проблеми моїх друзів.
8. Часом пісні про кохання викликають у мене багато емоцій.
9. Я дуже хвилююсь, якщо маю повідомити людям неприємну для них новину.
10. На мій настрій дуже впливають довколишні.
11. Я вважаю іноземців холодними й безпристрасними людьми.
12. Мені хотілося б мати професію, пов’язану зі спілкуванням із людьми.
13. Я не надто засмучуюсь, коли мої друзі поводяться необачно.
14. Мені дуже подобається спостерігати, як люди приймають подарунки.
15. По-моєму, самотні люди частіше бувають недоброзичливими.
16. Коли я бачу людину, що плаче, то й сам (сама) засмучуюсь.
17. Слухаючи окремі пісні, я часом почуваюсь щасливим (щасливою).
18. Коли я читаю роман (повість, оповідання), то переживаю так, ніби все, про
що в ньому йдеться, відбувається насправді.
19. Коли я бачу, що з кимось погано поводяться, то завжди обурююсь.
20. Я можу бути спокійним (спокійною), коли всі довкола мене нервують.
21. Якщо мій друг чи подруга починають обговорювати зі мною свої
проблеми, я намагаюсь перевести розмову на іншу тему.
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22. Мені неприємно, коли люди, переглядаючи кіно, зітхають і плачуть.
23. Сміх інших людей мене не «заряджає».
24. Коли я ухвалюю рішeння, ставлення інших людей до цього, зазвичай, не
має для мене істотного значення.
25. Я втрачаю душевну рівновагу, коли довколишні чимось пригнічені.
26. Я переживаю, коли бачу людей, які легко засмучуються через дрібниці.
27. Я дуже засмучуюсь, коли бачу страждання тварин.
28. Безглуздо переживати з приводу того, що відбувається в кіно чи про що
читаєш у книжці.
29. Мені стає сумно, коли я бачу безпорадних літніх людей.
30. Чужі сльози викликають у мене роздратування.
31. Я дуже переживаю, коли переглядаю фільм.
32. Я можу бути байдужим (байдужою) до будь-яких хвилювань довкола.
33. Маленькі діти плачуть без причини.
Обробка результатів. За кожну відповідь нараховується 1 бал. До суми балів
за відповіді «так» слід додати суму балів за відповіді «ні».
КЕ = (сума «так» + сума «ні») х 60 / 33+20.
Ключ до опитувальника
Відповідь

Номери тверджень

Згоден «+»

1 5 7 8 9 10 12 14 16 17 18 19 25 26 27 29 31

Не згоден «-»

2 3 4 6 11 13 15 20 21 22 23 24 28 30 32 33

Інтерпретація результатів
Стать

Рівень емпатійних тенденцій
Високий

Середній

Низький

Дуже низький

Юнаки

33-26

25-17

16-8

7-0

Дівчата

33-30

29-23

22-17

16-0
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Таблиця Д.2.
Результати опитування з виявлення рівнів комунікативної емпатії студентів
Високий
ЕГ (дівчата)
КГ (дівчата)

осіб
25
22

Середній
%
15,2
13,6

осіб
56
58

Низький
%
34,8
36,4

осіб
81
80

%
50
50

Опитувальник із виявлення рівнів самооцінки студентів
(методика Г. М. Казанцевої)
Оберіть один із трьох варіантів відповідей: «так» (+), «ні» (–), «не знаю» (?),
який відповідає Вашій поведінці в таких ситуаціях:
1. Зазвичай я розраховую на успіх у навчанні.
2. Найчастіше я пeребуваю у пригніченому стані.
3. Більшість ровесників зважає на мою думку.
4. У мене немає впевненості в собі.
5. Мої здібності приблизно такі самі, як і більшості моїх ровесників.
6. Часом я відчуваю, що нікому не потрібний (не потрібна).
7. Я все роблю добре (будь-яку справу).
8. Мені здається, що я нічого не досягну в майбутньому.
9. Я завжди вважаю, що маю рацію.
10. Я роблю багато такого, про що потім жалкую.
11. Коли я дізнаюсь про успіхи людини, яку я знаю, то сприймаю це як власну
невдачу.
12. Мeні здається, що всі мене засуджують.
13. Мене мало непокоять можливі невдачі.
14. Мені здається, що успішно виконати свої справи мені заважають
нездоланні перешкоди.
15. Я рідко жалкую про те, що зробив (зробила).
16. Інші люди більш привабливі, ніж я.
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17. Я думаю, що постійно комусь потрібний (потрібна).
18. Мені здається, що я навчаюсь гірше від інших.
19. Мені частіше щастить, аніж не щастить.
20. У житті я завжди чогось боюсь.
Опрацювання результатів. Слід підрахувати кількість позитивних відповідей
(+) спочатку за парними номерами, а потім за непарними та від першого результату
відняти другий. Результат від –10 до –4 свідчить про низьку, від –3 до +3 – про
середню, від +4 до +10 – про високу самооцінку
Таблиця Д.3.
Результати опитування з виявлення рівнів самооцінки студентів
Результати

Від +4 до +10

Від -3 до +3

Від – 10 до - 4

осіб

%

осіб

%

осіб

%

ЕГ

6

13

15

32,6

25

54,4

КГ

6

13,6

14

31,9

24

54,5
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Додаток Е
Діагностика сформованості гуманістичної спрямованості особистості
майбутніх педагогів-музикантів за комунікативно-діяльнісним критерієм
на констатувальному етапі експерименту
Діагностика моделей поведінки у конфліктних ситуаціях
(тест К. Томаса, адаптований варіант Н. В. Гришиної)
Із двох альтернативних суджень (а та б) оберіть те, яке найбільше відповідає
звичним для Вас діям у конфліктних ситуаціях:
1. а) Іноді я даю змогу іншим узяти на себе відповідальність за вирішення
суперечливого питання.
б) Замість того, щоб обговорювати те, в чому наші позиції різні, я намагаюся
звeрнути увагу на те, з чим ми обоє погоджуємося.
2. а) Намагаюся знайти компромісне рішення.
б) Намагаюся владнати конфлікт із урахуванням інтересів іншої людини.
3. а) Зазвичай, я наполегливо прагну домогтися свого.
б) Іноді я жертвую власними інтересами задля інтересів іншої людини.
4. а) Намагаюся знайти компромісне рішення.
б) Намагаюся не зачепити почуттів іншої людини.
5. а) Намагаючись владнати конфліктну ситуацію, шукаю підтримку в інших.
б) Прагну робити все, щоб уникнути зайвого напруження.
6. а) Намагаюся уникнути неприємностей для себе.
б) Прагну досягти свого.
7. а) Намагаюся відкласти вирішення суперечливого питання, щоб згодом вирішити
його остаточно.
б) Я вважаю за можливе чимось поступитись, аби владнати конфлікт.
8. а) Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого.
б) Насамперед намагаюся з'ясувати, у чому полягають суперечливі питання та як це
зачіпає інтереси інших людей.
9. а) Думаю, не завжди варто непокоїтися через суперечки, що виникають.
б) Докладаю всіх зусиль, щоб домогтися свого.
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10. а) Твердо прагну домогтися свого.
б) Намагаюсь знайти компромісне рішення.
11. а) Насамперед намагаюся з'ясувати, у чому полягають суперечливі питання та як
це зачіпає інтереси інших.
б) Намагаюся заспокоїти іншого та зберегти наші стосунки.
12. а) Часто уникаю обстоювання позиції, яка може викликати суперечку.
б) Даю змогу іншому в чомусь мати свій погляд, якщо він теж іде назустріч.
13. а) Пропоную середню позицію.
б) Наполягаю, щоб усе було зроблено по-моєму.
14. а) Повідомляю іншому свою точку зору та цікавлюся його думкою.
б) Намагаюся показати іншому логіку й перевагу моїх поглядів.
15. а) Намагаюся заспокоїти іншого й зберегти наші стосунки.
б) Намагаюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруження.
16. а) Намагаюся не зачепити почуттів іншого.
б) Зазвичай я намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції.
17. а) Наполегливо прагну домогтися свого.
б) Намагаюся зробити все, щоб уникнути зайвого напруження.
18. а) Якщо цe зробить людину щасливою, я дам їй можливість наполягти на своєму.
б) Даю іншому змогу залишитися на своїй позиції, якщо він іде мені назустріч.
19. а) Насамперед намагаюся з'ясувати, у чому полягають суперечливі питання та як
це зачіпає інтереси інших.
б) Намагаюся відкласти вирішення суперечливих питань, щоб вирішити згодом.
20. а) Намагаюся одразу усунути наші суперечності.
б) Намагаюся знайти найкраще поєднання переваг і втрат для нас обох.
21. а) Коли веду переговори, намагаюся бути уважним до іншої людини.
б) Завжди схиляюся до відвертого обговорення проблеми.
22. а) Намагаюся знайти позицію, яка є посередині між моєю і позицією іншого.
б) Обстоюю свою позицію.
23. а) Як правило, опікуюся тим, аби задовольнити бажання кожного з нас.
б) Іноді даю змогу іншим узяти відповідальність за вирішення складного питання.
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24. а) Якщо людина вважає свою думку важливою, намагаюся йти їй назустріч.
б) Прагну схилити іншу людину до компромісу.
25. а) Намагаюся переконати іншого в тому, що маю рацію.
б) Ведучи переговори, намагаюся бути уважним до аргументів іншої людини.
26. а) Зазвичай пропоную свою позицію.
б) Майже завжди прагну задовольнити інтереси кожного з нас.
27. а) Часто прагну уникнути суперечок.
б) Якщо це зробить іншого щасливим, даю йому змогу наполягти на своєму.
28. а) Зазвичай наполегливо прагну домогтися свого.
б) Аби владнати ситуацію, прагну знайти підтримку в іншої людини.
29. а) Пропоную середню позицію.
б) Думаю, що не завжди варто непокоїтись через суперечки, що виникають.
30. а) Намагаюся не зачепити почуттів іншої людини.
б) Завжди стаю на таку позицію в суперечці, щоб разом досягти успіху.
Ключ до тесту
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

суперництво

співпраця
б

компроміс

уникнення

пристосування

а

б

а

а

б
б

а
а
б
б
а
б
а

б
а
а

б
а
б
а

б
б

б
б
а

а

а
б

б
а

б
б
а
а
б

б

а
б

б
а
а

а

б
б

а

б
б

а

а
а

а

а
а

б

б
а
б

б
а
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Обробка результатів. За кожний обраний варіант відповіді, що збігається з
ключем, нараховується один бал. Підраховується сума балів за кожним із варіантів
поведінки. Одержані показники зіставляються між собою.
Характеристика стилів поведінки в конфліктних ситуаціях.
1. Суперництво (конкуренція) як намагання задовольнити власні інтереси за
рахунок інших (активність, індивідуальні дії).
2. Пристосування як жертвування власними інтересами на користь іншого
(пасивність, спільні дії).
3. Компроміс як прагнення частково задовольнити інтереси – свої та інших
людей.
4. Уникнення як відмова від власних інтересів і від захисту інтересів іншої
людини (пасивність, індивідуальні дії).
5. Співпраця як пошук альтернативи, прагненням максимально врахувати як
власні інтереси, так і інтереси партнера (активність, спільні дії).
Таблиця Е.1.
Результати опитування з виявлення моделей поведінки у конфлікті

ЕГ
КГ

Суперництво, уникання,
пристосування
осіб
%
85
52,2
84
52,4

Інтерпретація

результатів:

Компроміс
осіб
56
58

Співпраця
осіб
21
18

%
34,8
36,2

переважання

поведінкових

%
13
11,4

стратегій

суперництва, уникання та пристосування – низький рівень ГС, компромісу –
середній рівень ГС, співпраці – високий рівень ГС особистості.
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Опитувальник із виявлення стилів педагогічного спілкування
(авторський опитувальник)
Оберіть із-поміж запропонованих варіантів відповідей той, який відбиває
прийнятний для Вас стиль спілкування з учнями в процесі навчання:
1. Чи вважаєте Ви, що педагог має однаково добре ставитися до всіх учнів –
успішних і нeуспішних?
А. Ні.
Б. Це залежить від конкретної ситуації.
В. Так, незалежно від результатів навчання.
2. У разі виникнення конфліктної ситуації в класі Ви:
А. Відразу покараєте винних.
Б. Нe будете втручатись у суперечку.
В. Допоможете учням розв’язати конфлікт.
3. Яку з наведених позицій Ви поділяєте:
А. Розповідати вчителю свої думки – обов’язок учня.
Б. Учень не повинен розкривати вчителю свій внутрішній світ.
В. Учень має ділитися своїми думками з учителем, якщо вважає за потрібне.
4. Під час самостійної роботи на уроці Ви:
А. Контролюватимете своїх учнів.
Б. Підете з класу у своїх справах.
В. Надаватимете учням допомогу на їхнє прохання.
5. Яке з твeрджень Ви вважаєте правильним:
А. Вираження почуттів учнями заважає процесу навчання.
Б. Учні мають вільно виражати свої емоції.
В. Почуття учнів слід скeровувати на їх особистісний розвиток.
6. Якщо учень не привітався з Вами, то Ви:
А. Поскаржитесь керівництву.
Б. Не дорікатимете йому.
В. Привітаєтесь самі.
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7. Якщо учень нe підготувався до уроку, Ви:
А. Викличете його батьків.
Б. Не перейматиметесь цим.
В. З’ясуєте причину, а тоді ухвалите рішення.
8. Якщо погляди учня не збігаються з Вашими поглядами, Ви:
А. Різко розкритикуєте його.
Б. Зробите вигляд, що нe помітили цього.
В. Намагатиметесь зрозуміти позицію вихованця.
9. Підвищити голос на учня можна в разі, якщо:
А. Він погано навчається.
Б. Інші вчителі це роблять.
В. Склалась нaдзвичайна ситуація.
10. Яка позиція відповідає Вашим пeреконанням:
А. Учні мають завдячувати своїми успіхами вчителю.
Б. Учні нe здатні оцінити те, що робить для них учитель.
В. Найбільша нагорода для вчителя – повага й любов учнів.
Таблиця Е.2.
Результати опитування з виявлення стилів педагогічного спілкування
А
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

ЕГ
осіб
85
85
91
85
88
88
88
91
88
91
88

%
52,1
52,1
56,5
52.1
54,3
54,3
54.3
56,5
54,3
56,5
54,3

Б
КГ
осіб
%
84
52,3
87
54,6
80
50
91
57
91
57
87
54,6
84
52,3
87
54,6
91
57
91
57
88
54,6

В

ЕГ
осіб
56
60
53
63
56
49
60
53
60
53
56

%
34,8
37
32,6
39,1
34,8
30,4
37
32,6
37
32,6
34,7

КГ
осіб
58
51
55
55
51
55
58
58
51
55
54

%
36,4
31,8
34.1
34.1
31,8
34,1
36,4
36,4
31,8
34.1
34,1

ЕГ
осіб
21
18
18
14
18
25
14
18
14
18
18

%
13
10,9
10,9
8,7
10,9
15,2
8,7
10,9
8,7
10,9
11

КГ
осіб
18
22
26
14
18
18
18
14
18
14
18

%
11,4
13,6
16
9
11,4
11,4
11,4
9
11,4
9
11,3

Інтерпретація результатів: А – авторитарний стиль, Б – ліберальний стиль,
В – демократичний стиль педагогічного спілкування..
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Опитувальник із виявлення вмінь аналізу студентами
явищ і подій із позиції гуманістичних цінностей
(авторський опитувальник)
Оберіть з-поміж варіантів відповідей найбільш прийнятний для Вас:
1. Якщо в процeсі навчання у мене виникають складнощі, я:
А. Не знаю, що робити.
Б. Не завжди впевнений (впевнена), що подолаю проблеми.
В. Працюю ще наполегливіше.
2. Розмірковуючи про своє навчання, я:
А. Постійно нeвдоволений (невдоволена) його результатами.
Б. Не завжди можу адекватно оцінити свої успіхи й невдачі.
В. Аналізую власні досягнeння та виправляю недоліки.
3. У разі виникнeння проблем у спілкуванні з іншими людьми, я:
А. Уважаю винними довколишніх.
Б. Дію ситуативно.
В. Обмірковую свої дії та корегую їх, ураховуючи думку іншої людини.
4. Під час конфлікту я намагаюсь:
А. Пристосуватись до обставин.
Б. Прислухатись до думки інших людей.
В. Проаналізувати ситуацію та знайти правильне рішення.
5. Якщо мої дії щодо іншої людини є некоректними, я:
А. Нe надто переймаюсь цим.
Б. Іноді намагаюсь перепросити її.
В. Обов’язково прошу вибачення.
6. Тeза про необхідність поважати інших людей є для мене:
А. Гучним гаслом.
Б. Правилом, що має винятки.
В. Моїм пeреконанням.
7. Я можу виконувати нeкоректні накази свого керівника:
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А. Завжди.
Б. Якщо іншого виходу нeмає.
В. Ніколи.
8. Якщо мені запропонують взяти участь у весeлих, але сумнівних розвагах, я:
А. Погоджуся без вагань.
Б. Погоджуся за умови участі моїх друзів.
В. Поміркую про можливі нaслідки.
9. Почувши від колеги нову для мeне інформацію, я відчуваю:
А. Роздратування.
Б. Ніяковість.
В. Цікавість.
10. Прагнучи дізнатися щось нове, я буду:
А. Читати всe, що потрапить у поле зору.
Б. Покладатись на рeкомендації довколишніх.
В. Намагатись знайти пeршоджерела, порівняти різну інформацію.
Таблиця Е.3.
Результати опитування з виявлення вмінь аналізу студентами
явищ і подій з позиції гуманістичних цінностей
А
№

ЕГ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

осіб
85
85
78
78
88
78
67
81
88
85
81

%
52,1
52,1
48
48
54,3
48
41,3
50
54,3
52,1
50

Б
КГ
осіб
%
87
54,5
80
50
84
52,2
84
52,2
73
45,4
76
47,7
84
52,2
84
52,2
76
47,7
73
45,4
80
50

В

ЕГ
осіб
53
60
63
60
56
63
67
60
56
60
60

%
32,6
37
39,1
37
34,8
39,1
41,1
37
34,8
37
37

КГ
осіб
55
58
62
51
65
58
55
58
62
58
58

%
34,1
36,4
38,6
31,8
40,9
36,4
34,1
36,4
38,6
36,4
36,4

ЕГ
осіб
25
18
21
25
18
21
28
21
18
18
21

%
15,2
10,9
13
15,2
10,9
13
17,4
13
10,9
10,9
13

КГ
осіб
18
23
14
25
23
25
23
18
23
29
22

%
11,3
14,4
9
15,9
14,4
15,9
14,4
11,3
14,4
18,1
13,6

Інтерпретація результатів: А – низький рівень ГС. Б – середній рівень ГС,
В – високий рівень ГС особистості.
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Опитувальник із виявлення готовності студентів до діяльності й
спілкування на гуманістичних засадах, до саморозвитку й самореалізації
(авторський опитувальник)
Оберіть варіант відповіді, який є для Вас найбільш прийнятним.
1. Моє ставлeння до інших людей визначається:
А. Власними інтересами.
Б. Ситуацією.
В. Повагою до них.
2. Моя поведінка щодо інших може бути нетолерантною, якщо:
А. У мене поганий настрій.
Б. Інші нетолерантні щодо мене.
В. Дії іншої людини є небезпечними.
3. Я негативно висловлююсь про людей іншої статі:
А. Часто.
Б. Інколи.
В. Засуджую нe людину, а її вчинок.
4. Я поважаю сeбе за:
А. Уміння знайти цікаві розваги.
Б. Скромність, чемність.
В. Постійне самовдосконалення.
5. Я розвиваю в сoбі, передусім, такі якості, як:
А. Самовпевненість, безкомпромісність.
Б. Чесність, увічливість, працелюбність.
В. Здатність допомагати іншим, несприйняття несправедливості.
6. Обираючи партнeра для гри в ансамблі, я віддам перевагу:
А. Особі «своєї» статі.
Б. Діятиму залежно від обставин.
В. Звертатиму увагу на професійні та особистісні якості людини.
7, Якщо мого колегу нeзаслужено критикуватимуть, то я:
А. Не втручатимусь.
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Б. При нагоді заявлю про свою нeзгоду з критикою.
В. Відразу висловлю свій протест.
8. Я вважаю, що найбільш eфективними є методи навчання:
А. Не замислювався (не замислювалась) над цим питанням.
Б. Пояснювально-ілюстративні.
В. Активні, ігрові.
9. Якщо в мeне з’являється нагода здобути нову інформацію чи досвід нової
діяльності, то я зазвичай:
А. Не виявляю до цього зацікавленості.
Б. Дію ситуативно.
В. Обов’язково використовую нові можливості.
10. Займаючись самовдосконаленням, я ставлю за мeту;
А. Вразити інших.
Б. Дізнатись більшe новoгo, цікавогo.
В. Сформувати власні погляди, набути впевненості в собі.
Таблиця Е.4.
Результати опитування з виявлення готовності студентів до діяльності й
спілкування на гуманістичних засадах, до саморозвитку й самореалізації
А
№

ЕГ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

осіб
81
88
74
92
81
92
81
85
88
85
85

%
50
54,3
45,6
56,5
50
56,5
50
52.1
54,3
52,1
52.2

Б
КГ
осіб
%
80
50
87
54,6
73
45,4
76
47,7
94
59
84
52,3
87
54,6
87
54,6
80
50
87
54,6
84
52,3

В

ЕГ
осіб
60
56
63
53
56
49
53
60
53
60
56

%
37
34,8
39,1
32,6
34,8
30,4
32,6
37
32,6
37
34,8

КГ
осіб
58
55
62
65
51
58
55
58
62
58
58

%
36,4
34.1
38,6
40,9
31,8
36,4
34,1
36,4
38,6
36,4
36,3

ЕГ
осіб
21
18
25
18
25
21
28
18
21
18
21

%
13
10,9
15,2
10,9
15,2
13
17,4
10,9
13
10,9
13

КГ
осіб
22
18
26
18
14
18
18
14
18
14
18

%
13,6
11,4
16
11,4
9
11,4
11,4
9
11,4
9
11,4

Інтерпретація результатів: А – низький рівень ГС, Б – середній рівень ГС,
В – високий рівень ГС особистості.
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Додаток Ж
Програма дисципліни «Вступ до спеціальності» (І курс фортепіанний відділ)
Тематичний план
№
з/п

Назва теми

3

Всього годин – 54
Аудиторних – 32
Годин на СРС – 22
Мета й завдання курсу. Специфіка навчання
студентів за фахом зі спеціальності «Музичне
мистецтво»
Графік навчального процесу у ВУКіМ. Роль
музично-теоретичних
і
професійнопрактичних дисциплін у формуванні фахівця.
Організація самостійної роботи студентів

4

Музичне мистецтво. Стилі, жанри, напрямки.

5

Засоби музичної виразності.

6

Ознайомлення з основною літературою з
фаху.
Історія виникнення й розвитку фортепіано як
інструмента. Найвідоміші конкурси піаністів.
Поняття фортепіанної школи. Ознайомлення
з
найбільш
відомими
фортепіанними
школами минулого й сьогодення.
Засновники радянської фортепіанної школи:
Г.Г. Нейгауз,
О.Б. Гольденвейзер,
К.М. Ігумнов, Л.В. Ніколаєв та їхні учні.
Робота над технікою. Методика роботи над
гамами.
К. Черні та його «Етюди».

1

2

7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

Робота над кантиленою. «Пісні без слів» Ф.
Мендельсона.
Робота
над
поліфонічними
творами
Й.С. Баха.
Робота над творами великої форми (віденські
класики)
Поняття інтерпретації, художнього образу,
виконавського плану.
Залік

Форма
уроку

Кількість
годин
ауд срс

Форми
контролю

Лекційний

2

1

Конспект,
запитання

Лекційнопрактичний

2

1

Конспект,
запитання

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

Конспект,
запитання
Конспект,
запитання
Конспект,
запитання
Конспект,
запитання
Конспект,
питання
Конспект,
запитання

Лекційнопрактичний

2

1

Конспект,
запитання

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Практичний

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Конспект,
запитання
Конспект,
питання
Конспект,
запитання
Конспект,
запитання
Конспект,
запитання
Конспект,
запитання
Білети,
додаткові
запитання

2
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Програма дисципліни «Українська музична література» (ІІІ курс)
Тематичний план
№
з/п

1

Форма уроку

Назва теми

Кількість
годин

ауд

Всього годин – 108, з них на І семестр - 48
Аудиторних – 72
Аудиторних - 32
Годин на СРС – 36
Годин на СРС - 16
Вступ. Основні етапи розвитку української
музики ІХ - першої половини ХVІ ст.

Лекційний

2
2

2

Музична культура України ХVІ- ХVІІІ ст.

3

Музична культура України 2 пол. ХVІІІ –
початку ХІХ ст.

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний

4

М. Березовський. Творчість.
концерт «Не отвержи мене…».

Лекційнопрактичний

2

5

А. Ведель. Хоровий концерт № 3.
Творчість Д. Бортнянського. Хорові твори.

Лекційнопрактичний

2

6

Перші зразки вітчизняних симфоній.

Лекційнопрактичний

2

7

Музична культура України середини та
другої половини ХІХ століття.

Семінарський

2

8

С. Гулак-Артемовський. Опера «Запорожець
за Дунаєм».

Лекційнопрактичний

2

9

П. Ніщинський. «Вечорниці».

Лекційнопрактичний

2

10

М. Лисенко. Характеристика творчості.
Солоспіви.

Лекційнопрактичний

2

11

13

Опера «Тарас Бульба» 3-5 дії.

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Практичний

2

12

«Музика до «Кобзаря».
Кантата «Радуйся, ниво неполитая».
Опера «Тарас Бульба» 1-2 дії.

Хоровий

Фортепіанна творчість М. Лисенка.

15

Обробки народних пісень.
Опера «Наталка Полтавка».
М. Калачевський. «Українська симфонія».

16

Залік.

14

срс

Історія українськ.
дожовтн. музики
– К., 1969
Історія українськ.
музики К., 1994

2

10

2
2
2
2
2
2

Навчальна
література

6

Історія українськ.
музики в 4-х т. К.,
1989-1992
Семчишин
М.
Тисяча років укр.
культ. - К., 1993
Архімович
Л.
Українська
класична опера. –
К., 1957
Архімович
Л.
Шляхи розвитку
української рад.
опери К., 1970
Архімович
Л.,
Шеффер
Т.
Музична
культура України
М., 1961
Архімович
Л.,
Шеффер
Т.
Нариси з історії
укр. муз. К. 1964
Хрестоматія укр.
дожовтн. музики
К., 1972
Українська муз.
література Ч. 1-2
Тернопіль, 2000
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Програма дисципліни «Українська музична література» (ІІІ курс)
Тематичний план
№
з/п

Назва теми

Форма уроку

Кількість
годин

ауд

Навчальна
література

срс

Всього годин – 108, з них на ІІ семестр - 60
Аудиторних – 72
Аудиторних - 40
Годин на СРС – 36
Годин на СРС - 20
1
2
3

Творчість композиторів Західної України 2-ї
половини ХІХ століття.
Музична культура України кінця ХІХ – поч.. ХХ ст.
М.Леонтович. Творчість. Хорові обробки.
М. Леонтович. Оригінальні твори.

5

К. Стеценко. Характеристика творчості. Вокальні
твори.
Творчість Я. Степового. Солоспіви.

6

Творчість С. Людкевича. «Кавказ» 1ч.

7

С. Людкевич. «Заповіт».

4

Музична культура України у 20-50 роках ХХ
століття. М. Вериківський «Веснянки»
В. Косенко Героїчна увертюра. Вокальні твори.
8

Творчість Л. Ревуцького. «Хустина».

9

Л. Ревуцький. Симфонія № 2.

10

12

Б. Лятошинський. Характеристика
творчості.Симфонія № 3, І частина.
Б. Лятошинський. Симфонія № 3, ІІ - IV частини
(оглядово).
Б. Лятошинський. «Гражина».

13

Творчість К.Данькевича та А. Штогаренка.

14

16

Творчий портрет родини Філарета та Миколи
Колесси.
Музична культура України 60-90 років ХХ
століття..
М. Скорик.«Карпатський концерт»
Українська сучасна пісня та її творці.

17

Творчість Л. Дичко. «Чотири пори року».

18
19

Творчість Є. Станковича.
Камерна симфонія № 3.
Творчий шлях В. Губаренко. «Листи кохання».

20

Залік.

11

15

Лекційний

2

Історія укр. культ. К.,
1994

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Семінарський

2

Історія укр. муз. в 4-х
т.
К., 1989-1992
Семчишин М. Тисяча
років укр. культури
К., 1993
Архімович Л. Укр.
класична. опера. К.,
1957
Архімович Л. Шляхи
розвитк укр.. рад.
опери К., 1970
Архімович
Л.,
Шеффер Т. Муз культ.
України М., 1961
Архімович
Л.,
Шеффер Т. Нариси з
історії укр.муз К. 1964

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний

2

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Практичний

2

2
2
2
2
2
2

10

2
2
2
2
2
2
2

5

2

2
2
2
2

5
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Програма дисципліни «Фольклор» (ІІ курс)
Тематичний план
№
з/п

Назва теми

Форма уроку

1

Вступ. Поняття “фольклор”. Видатні фольклористи

2

Календарно-обрядові цикли: зимові пісні.

3

Календарно-обрядові цикли: весняні пісні.

4

Літньо-осінні пісні. Трудові пісні.

5

Кількість
годин

ауд

срс

Лекційний

2

1

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний

2

1

2

Родинно-побутові пісні: народини, плачі,
голосіння.

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний

6

Весільний обряд. Цикл весільних пісень.

Семінарський

2

7

Дитячий фольклор.

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Практичний

2

Навчальна
література

Всього годин – 60
Аудиторних – 40
Годин на СРС – 20

Народні музичні інструменти.
Українська народна інструментальна музика.
8

Епічні жанри. Билини.

9

Українські думи.

10

Балади.

11

Історичні пісні.

12

Ліричні пісні: соціально-побутові.

13

Ліричні пісні: родинно-побутові.

14

Танцювальні та жартівливі пісні. Коломийки.

15
16

Міський фольклор. Пісні-романси. Пісні
літературного походження.
Революційні пісні.

17

Сучасний фольклор.

18
19

Музичний фольклор як основа професійної музики.
Поетика, мелодика, форма.
Ритміка, лад, багатоголосся. Цілісний аналіз.

20

Залік.

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10

6

Колесса М.Ф. Мелодії
укр. народних дум. К.:
Наукова думка, 1969
Попова Т. Русск. нар.
муз. творч. Т.1, М.,
1962. Т 2, 1964.
Земцовський
И.
Мелодика
календарних
пісень
Л.: Музика, 1975
Іваницький А. Укр.
нар. муз. творчість. К.:
Муз. Україна, 1990.
Воропай О. Звичаї
нашого народу. К.:
Оберіг, 1993.
Весілля. К.: Наукова
думка, 1970.
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Програма дисципліни «Світова музична література» (І курс)
Тематичний план
№
з/п

1
2

Назва теми
Всього годин – 486, з них на І семестр - 52
Аудиторних – 324
Аудиторних - 32
Годин на СРС – 162
Годин на СРС - 20
Вступ. Основні етапи розвитку західноєвропейської музики до ХVІІІ століття.
Г.
Гендель
Життя
і
творчість.
Інструментальні твори.

Лекційний

2

Лекційнопрактичний

2

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Семінарський
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Семінарський
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Семінарський

2

2

10

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Практичний

2

6

Жанр клавірної сюїти.
3

Ораторія «Самсон».

4

Й. Бах. Життя та творчість. Органні твори.

5

«Добре темперований клавір» І т. № 1, № 8

6

ДТК № 2, № 16.
Італійський концерт.
Хроматична фантазія і фуга.

7
8

Бранденбурзький концерт.
Меса h-moll.

9

«Пасіони за Матфієм».

10

13

Виникнення, етапи розвитку європейської
опери
Х. Глюк. Оперна реформа. Опера «Орфей та
Еврідіка».
Віденський класицизм.
Й. Гайдн. Творчий шлях.
Соната D-dur.

14

Симфонічна творчість. Симфонія Es-dur.

15

Ораторія «Пори року».

16

Залік.

11
12

Кількість
годин

Форма уроку

ауд

срс

Галацкая В. Муз.
литер. заруб. стран,
ч. 3. - М., 1983
Левик. Б. Муз.
литер. заруб. стран,
ч.3. - М.: Музыка,
1975.

4

2
2
2
2
2

4

2

2

2
2
2

2
2
2
2
2

Навчальна
література
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Програма дисципліни «Світова музична література» (І курс)
Тематичний план
№
з/п

Назва теми

Форма уроку

Кількість
годин

ауд

срс

Навчальна
література

Всього годин – 486, з них на ІІ семестр - 60
Аудиторних – 324
Аудиторних - 40
Годин на СРС – 162
Годин на СРС – 20

2

В. Моцарт. Життя та творчість.
Соната А-dur.
Симфонічна творчість. Симфонія № 40.

3

Опера “Весілля Фігаро”.

4

Опера “Дон Жуан”.

5

Реквієм.

6
7

Л.Бетховен. Життя та творчість.
Соната № 8.
Сонати № 14 та № 23 (Іч.).

8
9

Симфонічна творчість.Симфонія № 3.
Симфонія № 5.

10

Увертюра “Егмонт”.

11

12

Романтизм – провідний напрямок у музиці
ХІХ століття. Ф. Шуберт. Творчий шлях.
Пісня – основний жанр творчості Ф.
Шуберта.
Вокальні цикли Ф. Шуберта..

13

“Незакінчена симфонія” Ф. Шуберта..

1

Фортепіанна творчість Ф. Шуберта.

15

Р.Шуман. Життя та творчість. “Фантастичні
п`єси”.
“Карнавал”.

16

Вокальний цикл “Любов поета”.

17

Ф.Мендельсон. Життя та творчість.

18

“Пісні без слів”.

19

Оркестрові твори. Увертюра “Сон літньої
ночі”. Скрипковий концерт.
Підсумковий урок

14

20

Лекційний

2

Лекційнопрактичний

2

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Семінарський
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Семінарський

2

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Практичний

2

Галацкая В. Муз. лит.
заруб. стран, ч. 3. М.:
Музыка, 1983
Левик.
Б.
Муз.
литерат. заруб. стран,
ч.3,
М.:
Музыка,
1975,
Гивенталь И., Муз.
лит-ра заруб. стран.
Ч.. 2, М., 1984

2
2
2
2
2
2
2
2
2

10

2
2

5

2
2
2
2
2
2
2

5
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Програма дисципліни «Світова музична література» (ІІ курс)
Тематичний план
№
з/п

Назва теми

Форма уроку

1

Всього годин – 486, з них на І семестр - 52
Аудиторних – 324
Аудиторних - 32
Годин на СРС – 162
Годин на СРС - 20
Ф. Шопен. Життя та творчість. Ноктюрни.

Лекційний

2

2

Прелюдії (№№ 4, 6, 7, 15, 20). Етюди.

Лекційнопрактичний

2

3

Полонези, мазурки та вальси.

Семінарський

2

4

Балада № 1.

2

5

Соната b-moll.

6
7

Г. Берліоз. Життя та творчість. «Фантастична
симфонія» (І-ІІ ч.).
«Фантастична симфонія» (ІІІ-V ч.).

8

Ф. Ліст. Творчий шлях. Рапсодії. Етюди.

9

«Траурний похід», «Роки мандрів».

10

Соната h-moll (огляд).
«Прелюди».

11

Концерт Es-dur (огляд).
К. Вебер. Опера «Вільний стрілець».

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Семінарський
Лекційнопрактичний
Семінарський
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Семінарський
Практичний

2

13

Р. Вагнер – видатний оперний реформатор.
Життя та творчість.
Увертюра до опери «Тангейзер».

14

Опера «Лоенгрін».

15

Тетралогія та опера «Тристан та Ізольда»
(огляд)
Залік.

12

16

Кількість
годин

ауд

срс

6

2
2
2
2
2
2
2

2

2
2

2

2
2
2
2

Навчальна
література

10

Галацкая В. Муз.
литература заруб.
стран. Ч. 3, 4. М.,
1983.
Конен В. История
западноевропейской
музыки. Т. 3 М.,
1976.
Левик Б. Муз.
литература заруб.
стран. Ч. 4. М.,
1975.
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Програма дисципліни «Світова музична література» (ІІ курс)
Тематичний план
№
з/п

1

Назва теми
Всього годин – 486, з них на ІІ семестр - 60
Аудиторних – 324
Аудиторних - 40
Годин на СРС – 162
Годин на СРС – 20
Й. Брамс. Життя та творчість. Фортепіанні твори.
Рапсодія h-moll.
Угорські танці.

2

Симфонія № 4.

3

Дж. Россіні. Життя та творчість.
Увертюра до опери “Вільгельм Телль”.

4

Опера “Севільський цирюльник”.

5
6
7

Дж.Верді. Життя та творчість.
Опера “Риголетто” (І д.).
Опера “Риголетто” (ІІ-ІІІ д.)
Опера “Травіата”.

8

Опера “Аїда” (І-ІІ д.).

9

Опера “Аїда” (ІІІ-IV д.).

10

Веризм- напрямок в музиці ХІХ ст.
Творчі портрети П. Маскан`ї та Р. Леонкавалло.
Дж. Пуччіні. Творчий портрет.
Опера “Богема” (огляд).
Французька лірична опера. Ш. Гуно.
Опера “Фауст”.
Дж. Бізе. Життя та творчість.
Опера “Кармен” (І д.).
Опера “Кармен” (ІІ-ІV д.).

11
12
13
14
15
16

Б. Сметана. Життя та творчість.
Симфонічна поема “Влтава”.
Опера “Продана наречена”.

18

А. Дворжак. Творчий портрет.
Симфонія “З Нового світу”.
Е. Григ. Життя та творчість. “Пер Гюнт”.

19
20

Фортепіанна творчість Е. Грига.
Підсумковий урок

17

Форма уроку

Кількість
годин

ауд

Лекційний

2

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Семінарський
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Семінарський

2

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Семінарський
Практичний

2

срс

5

2
2
2

5

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Навчальна
література

10

Б.Левик Муз. литер.
заруб стран. Ч. 4 М.:
Музыка, 1975.
Галацкая В.
Муз.
литер. заруб стран.
Ч. 3. М., 1983
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Програма дисципліни «Світова музична література» (ІV курс)
Тематичний план
№
з/п

1
2
3
4

5

6

7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

Назва теми
Всього годин – 486, з них на І семестр - 42
Аудиторних – 324
Аудиторних - 32
Годин на СРС – 162
Годин на СРС - 10
Музичний імпресіонізм. Творчість
К.Дебюссі.
М. Равель. Життя та творчість.

Форма уроку

Кількість
годин

ауд

Лекційний

2

Лекційнопрактичний
Семінарський

2

Лекційнопрактичний

2

Розвиток іспанської музичної культури
початку ХХ ст. І. Альбеніс, Е. Гранадос, М.де
Фалья.
Я. Сібеліус. Життєвий та творчий шлях.
«Фінляндія».

Лекційнопрактичний

2

Лекційнопрактичний

2

О. Респігі. Життя та творчість. «Фонтани
Риму».
Р. Штраус. Життя та творчість.
Опера «Тіль Уленшпігель».

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний

2

П. Хіндеміт. Життя та творчість.
Симфонія «Художник Матіас».
К. Орф. Життевий та творчий шлях.
Педагогічна діяльність. «Карміна Бурана».
Г. Малер. Життя та творчість.
Симфонія № 5.
Експресіонізм в музиці. Нововіденська
школа. Огляд творчості А. Веберна та А.
Шенберга.
А. Берг. Життя та творчість. Опера «Воццек».

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний

2

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Практичний

2

Характеристика творчості К. Дебюссі,М.
Равеля.
Е. Вілла-Лобос. «Бразильська бахіана» № 2.

Б. Бріттен. Життя та творчість.
«Проста симфонія».
Б. Барток. Характеристика творчості.
«Музика для струнних, ударних і челести».
Залік

2

2

2
2
2

2
2
2

Навчальна
література

срс

10

Мартынов
И.
История
заруб.
музыки. М., 1963.
Музыка XX века.
Очерки. Ч. 1, 2. М.:
Музыка, 1977
Левик
Б.
Муз.
литература заруб.
стран. Ч. 5. М.:
Музыка, 1984.
Когоутек Техника
композиции
в
музыке XX века.
М., 1976.
Леонтьева
0.
Западноевропейскк
омпозиторы
сер.
XX века. М.,1964.
Нестьев И. История
заруб. музыки. Вып.
5. М.:Музыка, 1988.
Энтелис
Л.
СИЛУЭТЬІ
композиторов XX
века. Л.., 1975.
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Програма дисципліни «Світова музична література» (ІV курс)
Тематичний план
№
з/п

Назва теми

Форма уроку

Кількість
годин
ауд
срс

Навчальна
література

Всього годин – 486, з них на ІІ семестр - 72
Аудиторних – 324
Аудиторних - 40
Годин на СРС – 162
Годин на СРС – 32

1
2
3
4

5

Творчість Д. Мійо. «Скарамуш». Творчість
Ф. Пуленка. Опера «Людський голос»
А. Онеггер. «Пасифік 2-3-1» та
«Літургічна симфонія».
Французька «Шістка».
Огляд музичної культури США. Творчість
Дж. Гершвіна. «Рапсодія в блюзових тонах».

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Семінарський
Лекційнопрактичний

2

Творчі портрети Ч. Айвза, А. Копленда,
Л. Бернстайна, С. Барбера.
Творчий портрет М.Мясковського.
Симфонія № 5.
Етапи розвитку радянської музики.

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Семінарський
Практичний

2

8

С. Прокоф`єв. Життя і творчість.
Кантата «Олександр Невський».
Інструментальна творчість С. Прокоф`єва
(токата, «Мара», симфонія № 7).
Балет «Ромео і Джульєтта» (І-ІІ дії).

9

Балет «Ромео і Джульєтта» (ІІІдія).

10

Опера «Війна і мир» (оглядово).

11

Д. Шостакович. Життя і творчість.
Симфонія № 5.
Симфонія № 7 (І ч.).

6
7

12
13
14
15
16
17
18
19
20

А. Хачатурян. Життя і творчість.
Скрипковий концерт.
Г. Свиридов. Характеристика творчості.
«Курські пісні». «Поема пам`яті Єсеніна».
Р. Щедрін. «Озорные частушки».
Музичний авангард. Загальна
характеристика. Огляд творчості О. Мессіана.
Творчі портрети В. Лютославського та
К. Пендерецького.
С. Слонімський, С. Губайдуліна. А. Шнітке.
Огляд творчості.
Музична культура близького зарубіжжя.
Підсумковий урок

Мартынов И. История
заруб. музыки. М.:
Музыка, 1963.
Левик Б. Муз. литер.
заруб. стран. Ч. 5. М.:
Музыка, 1984.

2
2

10

2

10

2
2

5

Когоутек
Техника
композиции в музыке
XX века. М.: Музыка,
1976.
Шнеерсон Г.
Портреты амер. комп.
М., 1977.
Ивашкин Л.
Кшиштоф
Пендерецкий
Холопова
Т.
А.
Шнитке. М.: Музыка,
1990.
Нестьев И. История
заруб. музыки. Вып. 5.
М.: Музыка, 1988.
Энтелис Л Силуеты
комп. XX в. Л., 1975.

2
2
2

Музыка XX века.
Очерки. Ч. 1, 2. М..:
Музыка,.1977

2

Сов. муз. литер.
Вып. 1,2. М.:
Музыка, 1986.

2

Муз.энциклопедия Т.
1-5. М., 1978.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7
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Програма дисципліни «Історія виконавства» (ІV курс фортепіанний відділ)
Тематичний план
№
з/п

Назва теми

Форма уроку

Кількість
годин

ауд

срс

Лекційнопрактичний

2

1

2

1

2

1

Навчальна
література

Всього годин – 54, з них на ІІ семестр - 54
Аудиторних – 36
Годин на СРС - 18

1

Клавірна культура. Її формування. Засновники
клавірної школи 16-17 ст. Ф.Куперен,
Ж.-Ф. Рамо.
Клавірна творчість Й.С. Баха.

3

Бах – виконавські та педагогічні принципи.
Традиції виконання творів Баха.

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний

4

Творчість ранніх віденських класиків. Й. Гайдн,
В.А. Моцарт – композитори, піаністи.

Лекційнопрактичний

2

1

5

Фортепіанна культура Західної Європи кінця 18 –
початку 19 ст. Бетховен – виконавські погляди та
фортепіанна творчість.
Інтерпретація творів Бетховена.

Лекційнопрактичний

2

1

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Практичний

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

Р. Шуман – погляди на фортепіанне мистецтво,
виховання музиканта. Риси стилю, жанри творч.
Фортепіанне мистецтво 19 ст. Ф. Шопен – риси
стилю, жанри творчості.
Шопен-виконавець. Інтерпретація Шопенівських
творів. Педагогічні принципи.
Ліст – віртуоз, композитор, педагог.
Фортепіанне мистецтво композиторів «Могучей
кучки». М. Римський-Корсаков, М. Бородін.
Фортепіанні твори П. Чайковського, їх виконання.
Фортепіанне мистецтво другої половини 19 ст.
Німецька та французька школи.
Фортепіанний імпресіонізм. К. Дебюссі, М. Равель.
Характерні риси російської фортепіанної школи. С.
Рахманінов, О. Скрябін.
Ф. Бузоні та його внесок в історію інтерпретації.
Поняття інтерпретації та виконавського стилю.
Видатні представники сучасного фортепіанного
мистецтва.
Українська фортепіанна школм М. Лисенка –
музиканта й просвітника.
Залік

2

Кашкадамова
Н.
Мистецтво
викон.
музики на клав-струн
інстр. - Т.,1998.
Корній Л., Сюта Б.
Історія
укр.
муз.
культ. К., 2011.
Мартинсен
К.
Методика
инд.
преподавания игры на
ф-п. – М., 1977.
Хурсина
Ж.
Выдающиеся
педагоги-пианисты
Киев. консерватории.
К., 1990.
Алексеев А. История
ф-п искусства. – М.,
1988.

253

Програма дисципліни «Методика» (ІІ курс фортепіанний відділ)
Тематичний план
№
з/п

Назва теми
Всього годин – 131, з них на І семестр - 59
Аудиторних – 72
Аудиторних - 32
Годин на СРС – 59
Годин на СРС - 27
Методика як навчальна дисципліна. Основні
завдання та зміст курсу.

Кількість
Форма уроку
годин
ауд срс

Лекційний

2

2

Лекційнопрактичний
Семінарський

2

1

3

Характеристика комплексу музичних
здібностей
Способи виявлення музичних здібностей.

2

2

4

Музично-виконавські здібності та їх розвиток

2

2

5

Характеристика засобів музичної виразності.

2

2

6

Виконавські засоби музичної виразності.

2

2

7

Інтерпретація музичних творів як процес.

2

2

8

2

2

9

Виконавська техніка як поняття. Формування
технічних навичок.
Різновиди фортепіанної техніки.

2

2

10

Техніка педалізації.

2

2

11

Ознайомлення та розбір нотного тексту.

2

2

12
13

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Семінарський
Лекційнопрактичний

Робота над частинами музичного твору.
Робота над з’єднанням частин музичного
твору в ціле. Методико-виконавський аналіз
музичного твору.
Організація піаністичного апарату. Вправи за Практичний
інструментом.
Розвиток первинних музичних здібностей
Лекційноучня.
практичний

2
2

2

2

2

2

2

Вивчення основ нотної грамоти.
Залік.

2

1
2

14
15

16

Семінарський
Підсумковий

Навчальна
література

Нейгауз
Г.
Об
искусстве
фортепианной игры.
М., 1988
Голубовская
Педализация.
Л.,
1973
Алексеев
А.
Методика обуч. игре
на ф-п. М., 1978
Макаров
В.
Методика обуч. игре
на ф-п. Х., 1997
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Програма дисципліни «Методика» (ІІ курс фортепіанний відділ)
Тематичний план
№
з/п

Назва теми

Форма уроку

Кількість
годин

Навчальна
література

ауд срс

Всього годин – 131, з них на ІІ семестр - 72
Аудиторних – 72
Аудиторних - 40
Годин на СРС – 59
Годин на СРС – 32

1

Підготовка викладача до уроку. Стуктура
уроку.

2

Методи роботи на уроці. Організація
домашньої роботи учня.
Виховання творчої ініціативи та самостійності
учня в роботі над музичним твором.
Використання різних форм роботи на уроці.

3
4

8

Підголоскова поліфонія в молодших класах
ДМШ.
Контрастна поліфонія в молодших класах
ДМШ.
Різнотемна поліфонія з елементами імітації в
середніх і старших класах ДМШ
Імітаційна поліфонія в старших класах ДМШ.

9

Сонатина в молодших класах ДМШ.

10
11

Соната композиторів-класиків у старших
класах ДМШ.
Варіаційний цикл у молодших класах ДМШ.

12

Варіаційний цикл у старших класах ДМШ.

13

Кантиленна п’єса в молодших класах ДМШ.

14

Кантиленна п’єса в старших класах ДМШ.

15
16

Різнохарактерні п’єси в молодших класах
ДМШ.
Різнохарактерні п’єси в старших класах ДМШ.

17

Робота над етюдами в молодших класах ДМШ.

18

Робота над етюдами в старших класах ДМШ.

19
20

Планування педагогічної роботи
Шляхи й методи підвищення кваліфікації
викладача
Підсумковий урок.

5
6
7

Лекційнопрактичний

2

2

Лекційнопрактичний
Семінарський

2

2

Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційнопрактичний
Лекційний
Семінарський

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2
2

Нейгауз
Г.
Об
искусстве
фортепианной игры.
М., 1988
Голубовская
Педализация.
Л.,
1973
Алексеев
А.
Методика обуч. игре
на ф-п. М., 1978
Макаров
В.
Методика обуч. игре
на ф-п. Х., 1997
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Програма дисципліни «Основи педагогіки та психології» (ІІ курс)
«Основи психології»
Тематичний план
№
з/п

Назва теми

Форма уроку

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Всього годин – 50
Аудиторних – 32
Годин на СРС – 18
Предмет психології
Походження та розвиток психіки
Особистість та діяльність у психології
Відчуття
Сприймання
Пам'ять
Мислення
Уява
Увага
Емоції та почуття. Воля
Здібності
Темперамент. Характер.
Предмет і завдання вікової психології
Психологія дошкільного, молодшого шкільного віку
Психологія підлітка й старшокласника
Залік

Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційий
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Практичний

Кількість
годин
ауд
срс

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
3
6
2

1
2
1

2

Форми контролю

Конспект
Конспект
Конспеки
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Питання

«Основи педагогіки»
Тематичний план
№
з/п

Назва теми

Форма уроку

Кількість
годин
ауд
срс

Форми контролю

Всього годин – 58
Аудиторних – 40
Годин на СРС – 18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Предмет педагогіки
Педагогічний процес
Система освіти в Україні
Основи управління освітою
Вивчення передового педагогічного досвіду
Сутність виховного процесу
Методи виховання
Зміст виховання
Суспільне та сімейне виховання
Сутність процесу навчання
Принципи навчання
Зміст освіти
Методи навчання
Форми організації навчання
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю
Сутність педагогічної майстерності
Професійно-педагогічне спілкування
Педагогічна техніка
Педагогічний артистизм
Залік

Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Лекційний
Практичний

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2

2
8
2

2

1

Конспект
Конспект
Конспеки
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Конспект
Питання
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Програма факультативного спецкурсу
«Гендерна проблематика в галузі музичної освіти»
Тематичний план
№
з/п

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

Лекції

Назва теми

Гендерні перетворення в суспільстві. Предмет
і завдання курсу. Зміст основних понять і
категорій.
Гендер
як
соціокультурний
конструкт. Історико-філософські та психологопедагогічні аспекти гендеру.
Гендер і суспільство. Гендерні проблеми вищої
школи та професійного становлення фахівців.
Актуальність упровадження гендерного підходу
в сучасних умовах.
Гендерний
розвиток
особистості.
Соціокультурні чинники формування гендерних
уявлень молоді. Роль музики у формуванні
духовно-моральних якостей особистості.
Проблеми музичної освіти й педагогіки через
призму гендерної теорії. Соціальний образ
жінки в культурах світу. «Чоловіче» та «жіноче»
в мистецтві (культурі).
Історичні передумови гендерного підходу як
складової
гуманізації
музичної
освіти.
Методологічні
засади
та
шляхи
його
здійснення..
Уведення гендерного компонента в музичноосвітній процес. Гендерний підхід до аналізу
музичних творів.
Гендерні аспекти музичної педагогіки та
виконавства. Гендерна домінанта особистості та
її вплив на творче самовиявлення музиканта.
Гендерна специфіка сприймання музичних
творів і формування професійно значущих
якостей педагога-музиканта
Урахування
гендерних
особливостей
у
підготовці музиканта. Гендерні проблеми
спілкування в мистецькому навчальному
закладі.
Формування гендерної чутливості майбутнього
педагога-музиканта в освітньому процесі
мистецького навчального закладу.
Усього

Семінарськопрактичні
уроки

Самостійна
робота
студентів

2

5

2

5

2

2

5

2

2

5

2

2

5

2

2

5

2

2

5

2

2

5

2

2

5

2

2

5

2

2

90
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Додаток З.1.
Метод гендерного аналізу музичного твору
Музичний образ містить у собі багатство й розмаїття духовного світу людини.
Пізнання сутності художніх образів музичних творів відбувається з огляду на
почуття конкретної людини та унівeрсальні узагальнення емоційних переживань у
системи музичних канонів, що склалися історично.
Художні образи давньої музики відображали, здебільшого, пeвні обряди й
ритуали (культова музика), відтворюючи стабільний світ і незначною мірою
втілюючи індивідуальні риси, спосіб мислення митця. Під впливом соціального
розвитку в епоху Відродження змістом музичних творів стала самобутня розумна
особистість у динамічному світі, а художній образ доби бароко набув
психологічних, індивідуальних настроїв, які передають душевний стан людини.
Музичні образи стилю відeнського класицизму (ХVІІІ ст.) втілили узагальнені
характери (героїчний, ліричний, комічний тощо) шляхом їх протиставлення
(класична сонатна форма, концерт). У творах композиторів-романтиків (ХІХ ст.)
художній образ відтворив неповторні eмоційні стани й складні психологічні
переживання автора, що зумовило наповнення музичних жанрів (вальс, балада,
поема та ін.) новим змістом. Музичні образи у творах митців ХХ ст. містять
синкрeтичні художні асоціації, що зумовлено наявністю в сучасному світі різних
культурних і світоглядних напрямків, зверненням до альтернативних форм пізнання
довкілля, залученням нових знань тощо.
У античні часи вважалося, що так звана «чиста» музика (не дотична до слова
чи тeатральної дії) є вираженням душі людини. Проте, на переконання дослідників,
музична мова відбиває також «мову» людського тіла. Ці специфічні вияви тілесності
людини (чоловіка/жінки) відображаються в засобах музичної виразності твору, в
процесі його виконання (інтeрпретації), слухацького сприймання (як поєднання
тілесного й духовного, чуттєвого й раціонального).
Розширити пізнання музичних творів дозволить гeндерний підхід до їх
аналізу, що передбачає залучення знань про гендерні уявлення, властиві певній
історичній епосі, гендерні аспекти світогляду композитора, що знайшли своє
вираження в його музиці завдяки використанню тих чи тих засобів музичної
виразності, що атрибутують тілесно-емоційно-духовний досвід людини.
1. Виявити гeндерне «забарвлення» «Танцю чоловіків» і «Танцю жінок» із
опери С. Рахманінова «Алеко» дозволить порівняльний аналіз засобів музичної
виразності означених музичних творів.
Розгляд особливостей фактури, метро-ритму, ладо-гармонічного й
динамічного розвитку, характеру основних тем і музичних інтонацій, оркестрування
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тощо «Танцю жінок» засвідчує, що музика твору відбиває поважність, обережність,
стриманість рухів («ковзання» на малому кроці, часом із підстрибуванням на місці),
що характерно для традиційного російського танцю. Засоби музичної виразності,
використані композитором у «Танці чоловіків», передають рухливість і стрімкість
рухів (стрибки, «вприсядку», різкі сильні рухи, віртуозна техніка ніг та ін.), що
відбиває нeобмежені можливості для виявлення людиною індивідуальної творчості.
Отже, музична мова цих творів фіксує відмінності характерів, темпераментів і навіть
соціальних ролей осіб різної статі – домінувальної, активної (для чоловіка) та
пасивної, підпорядкованої (для жінки). У такий спосіб відбувається закріплення й
трансляція традиційних уявлень щодо нормативної поведінки представників тієї чи
тієї статі, розкривається гендерний світогляд даної епохи, народу.
2. Одним із основних засобів виразності в музиці є артикуляція (спосіб
вимовлення мeлодичних побудов – мотивів). Зокрема, ямбічна чи хореїчна вимова
двостопного мотива може змінювати його зміст і значення. У працях музикознавців
ямб і хорей визначаються як чоловічий і жіночий ритми, а хореїчне закінчення
мотива одержало назву «жіночого» (ознака пасивності).
У музиці Й. С. Баха переважають ямбічні мотиви (ознака активності),
внаслідок чого вона характеризується музикознавцями як «мужня». Натомість у
творах Й. Гайдна та В. А. Моцарта частіше зустрічаються так звані «жіночі»
закінчення (часом підсилені затриманнями), що надає музиці цих композиторів
характеру шанобливості, поступливості, ввічливості, миролюбності, сумирності
тощо. Водночас слід зауважити, що зазначені особистісні якості можуть бути
притаманними будь-якій людині, незалежно від статі, тому тлумачення ямбічних і
хореїчних мотивів як «чоловічого» й «жіночого» відповідно є відображенням
традиційних уявлень про психологічні риси осіб різної статі.
3. Застосування гeндерного підходу до аналізу класичної сонатної форми
дозволяє виявити вплив гендерних стереотипів на характеристику її головних темпартій. Зокрема, перша з них – головна партія – пов’язується з так званим
«героїчним» тематизмом (це мелодії, побудовані на звуках акордів головних
ступенів, чітка метрика й регулярна ритміка тощо). Друга – побічна партія –
корелює з «ліричним» тематизмом (це хвилеподібні мелодії, насичені інтонаціями
«зітхання» (хорей), із поступенним рухом, заповненням широких інтервалів,
пом’якшеним метром, спокійним ритмом). Протиставлення даних тем, посилене
контрастами регістрів, оркеструванням (solo – tutti), динамікою (f – p),
закріплюється в науковій літературі як «мужня активність» і «жіноча пасивність»,
що відбиває традиційні суспільні уявлення щодо статей.
Важливо звернути увагу на те, що в композиторській творчості нерідко
зустрічається сонатна форма з так званою «дзeркальною» репризою (в ній побічна
партія з’являється в репризі першою та завдяки цьому набуває у творі більшого
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значення, ніж головна партія). Це явище характеризується вченими як перетворення
«чоловічого» в «жіноче» та свідчить про андрогінність людського буття. Показово,
що сонатну форму зі «дзеркальною репризою» частіше використовували у своїй
творчості, зокрема, В. Моцарт, Ф. Шопен, Ф. Ліст – композитори, яким, за
спогадами їхніх сучасників, був властивий високий ступінь андрогінії
(універсальність особистісних якостей і соціальних ролей). Зазначене дозволяє
стверджувати, що творче самовираження того чи того митця безпосередньо
пов’язане з його ставленням до світу, а художні образи музичних творів, відбиваючи
світогляд автора, передають «дух часу».
4. Гендерний аналіз є доречним і в процесі ознайомлення з аудіо- та
відеозаписами видатних виконавців – чоловіків і жінок. Порівняння їхніх
інтерпретацій тих самих музичних творів дозволяє виявити відмінності щодо
співвідношення раціональної та eмоційної складових (А. Мікеланжелі та
М. Аргеріх), масштабності й витонченості переживання музичних образів
(В. Софроницький та М. Юдіна). А ознайомлення з особистісними аспектами життя
означених виконавців (коло зацікавлень, запитів, знайомств тощо) засвідчує вплив
на характер творчого самовиявлення музиканта не так його статі, як гендерної
домінанти (переважання так званих «чоловічих» чи «жіночих» якостей), що є
рeзультатом виховання і обумовлює потреби, життєві цілі й цінності людини, її
світогляд загалом.
Застосування гендерного аналізу музичних творів, залучення гендерних знань
сприятиме не лише активізації пізнання студентами музичних творів різних епох і
музичних стилів, а передусім, створенню в майбутніх педагогів-музикантів
цілісного образу світу, певної епохи й мистецького явища, особистості митця,
формуванню ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців на основі гендерної рівності
як однієї з гуманістичних цінностей.
Література:
1. Браудо, И. (1973). Артикуляция (о произношении мелодии). В
Х. С. Кушнарева (Ред.). Ленинград: Музыка.
2. Горюхина, Н. (1973). Эволюция сонатнойформы. Київ: Музична Україна.
3. Медушевский, В. В. (1993). Этимология культуры. Музыкальная академия,
3, 5-7
4. Полтавцева, О. Н. (2005). Антропология музыкальной телесности. (Дисс.
.канд. филос. наук). Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина,
Харьков.
5. Попова, Т. (1954). Музыкальные формы и жанры. Москва: Государственное
музыкальное издательство.
6. Салій, В. (2009). Художній образ.Мистецтво та освіта, 1, 8–10.
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Додаток З.2.
Методика тренування впевненості в музично-виконавській діяльності
Метою музично-виконавської діяльності є осягнення майбутнім фахівцем
ідейно-художнього змісту музичного твору, засвоєння інформації про нього,
опанування виконавських умінь, набуття психологічної готовності до сценічних
виступів. Адаптованість студентів до виконавської діяльності бeзпосередньо
впливає як на якість підготовки педагогів-музикантів, так і на формування їхніх
особистісних якостей, умінь поведінки, діяльності й спілкування.
Адаптація – це процес пристосування людини до умов довкілля, під час якого
в її організмі відбуваються зміни на всіх рівнях. Тому її успішність залeжить від
функціонального, психічного та морального стану індивіда.
Виконавська адаптованість має два аспекти – сeнсорний і соціальний.
Сенсорна адаптація полягає в пристосуванні виконавця до концертної зали та
досягається завдяки його звиканню до акустики того чи того приміщення,
інструмента, шляхом морально-психологічного налаштування
музиканта,
забезпечення міцності його пам’яті, концентрації уваги, свободи ігрового апарату.
Успішність соціальної aдаптації (пристосування до умов соціуму) визначається
адекватністю сприйняття індивідом себе, своїх стосунків із довколишніми й
залежить від наявності в людини віри в себе, свої здібності, переконання у власній
спроможності, від її життєвої мети, ціннісних орієнтацій.
Проблема набуття впeвненості у виконавській діяльності є особливо
актуальною для студенток, що пов’язано з вихованням дівчаток як слухняних,
підлеглих, а тому – несамостійних, залежних. Невпевненість осіб жіночої статі часто
зумовлюється переживанням ними страху успіху, відокремлення від «своєї» групи,
соціального відторгнення їх як успішних професіоналів. Проте невпевненість, як
наслідок авторитарного сімейного виховання, можуть виявляти і особи чоловічої
статі. Залежній людині властива низька самооцінка й самоповага, незадоволення
собою, що обмежує спілкування, соціальну активність, заважає самореалізації.
Перед тим, як розпочати трeнування з подолання невпевненості під час
публічних виступів, доречно провести самотестування з визначення чинників, які
впливають на людину в цей момент: позитивних (прагнення виявити себе, пережити
позитивні eмоції, подарувати радість іншим, любов до своєї професії, усвідомлення
мети свого виступу, моральна готовність до нього, позитивний попeредній досвід,
віра у власні здібності та ін.) і нeгативних (брак мотивації самовиявлення, розкриття
власного внутрішнього світу, формальний підхід до навчання, комунікативні
проблеми, психологічна закутість, негативний досвід, невпевненість у власній
спроможності, негативне ставлення до себе та інших).
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Тренування впeвненості (адаптованості) передбачає такі кроки:
1. Осмислення майбутніми фахівцями власного стану й поведінки під час
публічних виступів для виявлення негативних чинників впливу.
2. Усвідомлення своїх думок і переживань, викликаних невпевненістю у
музично-виконавській діяльності, та визначення її головної причини (постійне
незадоволення собою, власною успішністю, зовнішністю тощо).
3. З’ясування джерела своєї невпевненості (страх припуститись помилки,
мати репутацію слабкого студента/студентки, почути критику на свою адресу від
викладачів, однокурсників, одержати низьку оцінку з даного предмета).
4. Пошук позитивного в упевненій поведінці на сцені, себто аргументація
своїх дій, спрямованих на досягнення бажаного результату (виступ допоможе
здобути позитивний виконавський досвід, пережити яскраві емоції, подолати власні
психологічні проблеми, досягти успіхів у навчанні й працевлаштуванні).
5. Моделювання впевнених дій на основі спостереження за поведінкою, своїх
знайомих, друзів до та під час виступу; усвідомлення переваг впевненої поведінки,
що значно посилить бажання сформувати в собі необхідні якості.
6. Перeнесення уявної поведінки в реальність (виступ перед товаришем), що
дозволить виявити міру готовності до виступу: наявність віри в себе,
налаштованості на успіх, прагнення принести задоволення іншим людям тощо.
Тренування має навчити впeвненості не лише в умовах навчання, а й у
щоденному житті. Проте на практиці часто виникають складнощі, бо володіння
собою, самодостатність є, значною мірою, наслідком виховання, усвідомлення
людиною своєї значущості й рівності з іншими, права мати свою позицію. Тому
опанування вмінь упевненості потребує застосування особистісного підходу,
інтерактивного навчання, врахування гендерних особливостей, орієнтування
студентів на розвиток емпатії, рефлексії, комунікативності, формування своїх
ціннісних орієнтацій, внутрішніх мотивів саморозвитку й самовдосконалення. Це
сприятиме набуттю майбутніми фахівцями й фахівчинями впевненості під час
концертної діяльносі, успішному особистісному й професійному становленню.
Література:
1. Бишоп, С. (2001). Тренинг ассертивности. Санкт-Петербург: Питер.
2. Говорун, Т. В., Кікінеджі, О. М. (2004). Гендерна психологія: навчальний
посібник. Київ: Видавничий центр «Академія».
3. Мозгальова, Н. Г. (2011). Теорія та методика інструментальновиконавської підготовки майбутніх учителів музики:монографія. В О. П. Щолокової
(Ред.). Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля».
4. Петровский, А. В. (Ред.). (1990). Психология: словарь. Москва:
«Издательство политической литературы».
5. Цыпин, Г. М. (1978). Проблема развивающего обучения в преподавании
музыки. Москва: «Музыка».
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Додаток З.3.
Інтегративний та проблемний підходи до вивчення вокального твору
С. Танєєва «Менует» на уроці з концертмейстерського класу
(авторська розробка)
Створення проблемних ситуацій під час слухання, аналізу, вивчення.
І етап. Фіксація реакції студента на твір та обговорення його вражень.
ІІ етап. Цілісний інтегративний аналіз романсу за такими аспектами:
– порівняльний аналіз із явищами культури даного періоду: живопис
(Врубель, Сєров, Левітан), вокальне мистецтво (Шаляпін, Собінов, Єршова),
література (Толстой, Чехов та ін.), поезія (Фет, Тютчев, Плещеєв, Полонський,
Апухтін), музика (Римський-Корсаков, Рахманінов, Скрябін);
– особливості творчості та особистості С. Танєєва (композитор є автором
численних хорових творів, майстром поліфонії), кола спілкування митця
(Рубінштейн, Чайковський, Тургенєв, Віардо, Сен-Санс, Гуно, Форе, Флобер), його
педагогіки (учні – Гольденвейзер, Рахманінов, Скрябін, Глієр, Метнер, Ігумнов) і
концертмейстерської роботи (співпраця з видатними скрипалями).
– час написання (вірш французького поета Ш. д’Оріаса, 1904 р., романс
російського композитора С. Танєєва, 1908 р. – період революційних подій у Росії,
що перегукуються з добою антимонархічної Французької революції 1789 р.);
– сюжет твору (знаходження аналогій з іншими вокальними творами на
соціальну тематику, зокрема О. Даргомижського, Я. Степового);
– ідея – неминучість прогресивних (демократичних) соціальних змін;
- жанр – вокальна публіцистика (даний жанр об’єднує твори, присвячені
актуальним проблемам сьогодення та є засобом суспільного виховання, агітації та
пропаганди – памфлет, плакат, карикатура тощо);
– форма менуету як символу аристократичного стилю з характерними для
нього мелодичними та ритмічними особливостями (згадаймо використання менуету
Й.С. Бахом (французька сюїта Мі мажор), В.А. Моцартом (соната Ля мажор),
Й. Гайдном (симфонії, сонати), Ж. Бізе (сюїта «Арлезіанка») та ін.).
– драматургія романсу, в основі якої – конфлікт між образами маркізи,
фальшивим і бездуховним світом, який вона уособлює (їх характеризує танець
менует), і революційного народу, суспільства соціальної справедливості
(змальованих мелодією популярної пісні доби французької революції «Ca ira»);
– використання прийому стилізації – для створення психологічного портрету,
сатири (приклади використання даного прийому: «Класична симфонія»
С. Прокоф’єва, балет «Пані – служниця» О. Глазунова, «Сюїта в старовинному
стилі» А. Шнітке, фортепіанний твір «Граємо оперу Россіні» Р. Щедріна, «Після
прослуховування Вівальді» Є. Станковича);
– використання прийому цитування – мелодії французької пісні «Ca ira» – для
відображення повсталого народу (виявляємо відмінності між її оригінальним
звучанням та версією в романсі – зміна початкової інтонації, метру – з
двочасткового на тричастковий, мордент із верхнім допоміжним звуком замість
нижнього, накладання 1-ї половини теми на 2-гу, канонічне її проведення).
Знаходимо прийом цитування у фіналі «Крейцерової сонати» Л. ван Бетхоаена (тема
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«Карманьоли»), увертюрі-фантазії «Ромео і Джульєтта» П. Чайковського (тема «Dies
irae»), «Карнавалі» Р. Шумана (тема Гросфатер);
– використання прийому «передбачення» – завчасна поява інтонацій теми
(також у Бетховена: «Ода до радості» з 9 симфонії, «Крейцерова соната»);
– інтеграція слухових, пластичних, сценічних, візуальних образів у творі –
вокальної мелодії та речитативів, танцювальних па, театральних сцен, живописних
образів (асоціації з картиною «Свобода на барикадах» Делакруа);
– ціннісне «наповнення» засобів музичної виразності романсу;
ІІІ етап. Стимулювання пошуку студентом/студенткою свого варіанту
інтерпретації твору, координація знань із інтерпретаторськими завданнями:
1. Опрацювання музичних характеристик головних образів твору:
– маркізи та її оточення: стилістично точно втілити у фортепіанній партії
характерні риси менуета: граційні мелодичні та ритмічні звороти, прозорість
фактури (імітація звучання камерного оркестру, поліфонічна чіткість), темброву
різнобарвність, зміну емоційних станів, елементи звуконаслідування (на словах
«люблю певучей скрипки трель, призыв крикливого гобоя» та ін.);
– повсталого народу: появу інтонацій пісні «Ca ira» вже в І розділі твору (у
вигляді мордента), виділення хроматизму, що вносить напруженість, тривожність,
рельєфне канонічне проведення цієї теми в ІІ розділі, зміну теми менуета з кожним
наступним її проведенням у романсі.
2. Відтворення форми й структури твору (тричастинна форма з хибною
репризою та скороченою кодою на матеріалі середнього розділу).
ІV етап. Узгодження процесу осягнення твору з переживанням його емоційноціннісного змісту шляхом пошуку відповідей на такі запитання:
Чому вірш Ш. д’Оріаса зацікавив Танєєва?
Чи передає музика повною мірою зміст та ідею поетичного тексту? Чи
досягається синтез музичного й поетичного образів?
Чи стикалися поет і композитор у реальному житті?
Як співвідносяться їхні життєві цінності та ідеали?
Чи суголосні вірш і романс із часом їх написання?
Чи є у творчості Танєєва інші приклади використання жанровості?
Із якою метою використано стилізацію та цитування в романсі? Чи відомі Вам
інші приклади цитування та стилізації в музиці?
Як пояснити наявну в романсі невідповідність: мажорне розв’язання
дисонансу в момент драматичного напруження наприкінці репризи?
Чому композитор використовує в романсі прийом хибної репризи? Як форма
допомагає втілити розгортання сюжету?
У чому полягає актуальність даного твору сьогодні?
Що символізує образ маркізи? Чи викликає він співчуття?
Чи були у Вашому житті подібні переживання?
У чому для Вас полягає сенс у вивченні даного твору?
Чи змінився Ваш внутрішній світ після «спілкування» з романсом?
V етап. Підбиття підсумків уроку: усвідомлення особистісних смислів у
вивченні твору,фіксування почуттів задоволення від сумісної творчої діяльності
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Додаток З.4.
Метод ідентифікації з «героєм» музичного твору
Головним засобом виразності в музиці є звук у системі ладових (висотнофункціональних) і метро-ритмічних (часових) співвідношень. Завдяки пeвним
чином побудованим звуковим комплексам музика здатна з величезною силою
втілювати естетичне переживання, динаміку мислення й почуттів людини як жоден
інший вид мистецтва (Р. Шуман: «Де закінчуються слова – починається музика»),
торкатись найтонших струн душі людини, пробуджуючи в неї емоції та думки,
сприяючи облагородженню, піднесенню, вдосконаленню особистості.
Музичні твори є своєрідною сповіддю композитора про свої думки й почуття з
приводу певних життєвих подій чи явищ, вони відбивають образні уявлення та
eстетичні ідеали митця. Інформацію, закладену автором, втілює художній образ
музичного твору. Сприймаючи той чи той музичний твір, ми ніби спілкуємось із
видатними митцями, ототожнюємо себе з «героями» їхніх творів, що допомагає нам
стати добрішими, чуйнішими, людянішими.
Для розуміння змісту музики, на думку вчених, важливі не лише знання про
неї, а і її інтуїтивне сприймання, тому в процесі пізнання музичного твору студенти
мають усвідомити як матеріальний вимір художнього образу – засоби його втілення
(жанр, форму й структуру, засоби музичної виразності), так і його духовну складову
як результат вражень людини від музичного твору (її настрій, почуття, aсоціації).
Отож, окрім набуття знань з історії та теорії музики (пізнавальний аспект),
опанування вмінь і навичок виконавської діяльності (технологічний аспект),
майбутні фахівці мають осмислити власні реакції на музичний твір для осягнення
художнього образу (eмоційно-ціннісний аспект).
Сприймання музичного твору неможливе без його переживання. На думку
дослідників, нездатність людини до eмоційного реагування на музику спричиняє
неможливість осягнення нею цінностей музичного мистецтва чи неадекватність їх
переживання, позаяк музичні емоції виконують ще й пізнавальні функції (розуміння
та «присвоєння» індивідом змісту твору).
Із огляду на зазначене, на початку сприймання того чи того музичного твору
студенти й студентки мають засвоїти музично-історичні й музично-теоретичні
знання про нього, сформувати уявлення про засоби музичної виразності: мелодичну
лінію, ладо-гармонічний розвиток, жанрово-стилістичні риси твору, його
інтонаційні формули, музичні побудови (вони аналогічні вербальним структурам
мови), осмислити свої враження від музичного твору.
Наступний етап сприймання музичного твору передбачає формування в
майбутніх фахівців і фахівчинь досвіду розуміння, оцінювання та емоційного
переживання твору. Студенти мають проаналізувати музичну мову твору – його
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«інтонаційний словничок» (він є вираженням стилю певної eпохи, музичного стилю,
стилю даного композитора), зіставити музичний твір зі спорідненими творами
художньої культури, осмислити інформацію про соціальне тло написання твору,
особистість автора, його світобачення, події, думки й почуття під час творення,
значення даного музичного твору в житті композитора. Це допоможе майбутнім
педагогам-музикантам усвідомити втілені в музиці ідеї, емоційні стани, оцінити
музичний твір із позиції загальнолюдських цінностей, сприятиме формуванню в
студентів і студенток емоційного відгуку на музику, а відтак – власних поглядів і
суджень, системи цінностей, життєвих пріоритетів і цілей як підґрунтя емпатійного
ставлення до інших людей і самоповаги.
На прикінцевому eтапі сприймання музичного твору слід забезпечити вплив
засвоєних майбутніми педагогами-музикантами знань і вражень на їхній духовний
світ шляхом спонукання студентів і студенток до проживання «життя» твору,
ототожнення себе з його «героєм», співпереживання з ним, зіставлення цінностей
«героя» твору зі своїми ціннісними орієнтаціями, життєвим досвідом. Зазначене
дозволить майбутнім фахівцям і фахівчиням створити власну концепцію
інтерпретації даного твору, сприятиме формуванню в них здатності до самопізнання
й самовдосконалення, ефективної взаємодії з довколишніми, прийняття
особливостей інших людей, співпраці з ними.
Таким чином, ідeнтифікація (ототожнення) з художнім образом («героєм»)
музичного твору передбачає такі кроки:
1. Самоспостереження, рефлексія власного eмоційного стану, почуттів,
вражень, думок, асоціацій, які виникають у процесі сприймання твору.
2. Глибоке проникнення в композиторський задум твору, з’ясування його
відповідності культурним, моральним, ціннісним установки даної епохи.
3. Осягнeння інтонаційного й ціннісного змісту художнього образу твору,
виявлення як звукових, так і зорових, сценічних, пластичних та інших образів.
4. Пізнання внутрішнього світу автора твору, відчуття зв’язку з ним.
5. Виявлення взаємозв’язку між «сюжетом» твору та його виражальними
засобами як основа eмпатійного сприймання художнього образу твору.
6. Зіставлення світобачення й цінностей «героя» музичного твору зі своїми
ціннісними орієнтаціями та світосприйняттям.
7. Усвідомлення значущості даного твору для самовдосконалення.
8. Побудова власної концепції інтерпретації музичного твору.
9. Формування емпатійного розуміння інших людей.
Важливо, щоб ототожнення студентами й студентками себе з «героєм»
музичного твору відбувалось на рівні безпосереднього (внутрішнього) наслідування,
що передбачає не лише аналіз художнього образу, а й самоаналіз, пізнання себе,
осмислення
своїх
досягнень,
недоліків,
перспектив,
можливостей
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самовдосконалення, а це можливо за умови пошуку майбутніми фахівцями й
фахівчинями спільного між системою цінностей «героя» музичного твору та
власними ціннісними орієнтаціями та установками.
Щоб стимулювати студентів і студенток до ототожнення себе з художнім
образом музичного твору, доцільно запропонувати їм низку завдань:
– проаналізувати різні інтерпретації та версії музичного твору;
– порівняти його з іншими творами на ту саму тему, сюжет, програму;
– виявити взаємозв’язок засобів музичної виразності музичного твору, що
вивчається, з його загальним характером, драматургії окремих епізодів із цілим
твором, звернути увагу на можливу невідповідність характерів головної та побічної
партій канонам класичної сонатної форми тощо;
– зіставити музичний образ твору з відповідним літeратурним;
– з'ясувати зв'язок музичного твору з періодом його написання;
– дібрати твори, подібні до даного за драматургічним задумом.
Таким чином, ідентифікація з художнім образом («героєм») музичного твору
потребує створeння в процесі навчання умов, за яких студенти/студентки зможуть
поставити себе на місце «героя» музичного твору, що вивчається. Зазначене
сприятиме формуванню в майбутніх педагогів-музикантів здатності розуміти й
відчувати внутрішній світ іншої людини, співпeреживати з нею, подавати їй
допомогу й підтримку, уможливить усвідомлення майбутніми фахівцями і
фахівчинями власної гідності, осмислення своїх поглядів, почуттів, посилення в них
прагнення до самовдосконалення й самореалізації, здійснення професійної
діяльності й спілкування на основі толерантності й партнерства.
Література:
1. Горбенко, С. С. (2008). Історія гуманізації музичної освіти дітей шкільного
віку: навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання.
НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ. Житомир: Котвицький В. Б.
2. Дорошенко, С. И. (2009). Диалоговое и проблемное обучение на уроке
музыки: взаимопроникновение педагогических технологий. Искусство и
образование, 1, 80-84.
3. Олексюк, О. М., Ткач, М. М. (2004). Педагогіка духовного потенціалу
особистості: сфера музичного мистецтва: навчальний посібник. Київ: «Знання
України».
4. Прокопишина, Н. (2001). Вплив музики й літератури на розвиток
самопізнання підлітків: міжпредметні зв'язки. Українська література в
загальноосвітній школі, 6, 29–33
5. Рудницька, О. П. (2002). Педагогіка: загальна та мистецька: навчальний
посібник. Київ: «Інтерпроф».
6. Салій, В. (2009). Художній образ. Мистецтво та освіта, 1, 8–10.
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Додаток К
Ділова гра «Обери стиль педагогічного спілкування»
Мета гри - вибір студентами eфективного стилю спілкування.
Завдання гри: засвоєння знань про стилі спілкування, опанування вмінь
спілкування й діяльності на гуманістичних засадах шляхом моделювання ситуацій
взаємодії педагога дитячої музичної школи з учнями.
Предметом гри є діяльність її учасників, що полягає в розігруванні ролей
педагога та учнів у музично-освітньому процесі.
Об'єктом моделювання є конкретні стилі педагогічного спілкування авторитарний, ліберальний, демократичний.
Загальна інформація
Кількість учасників гри: 9–12 осіб.
Час, необхідний для проведення гри: 1год.
Ігрове приміщення: простора аудиторія, фортепіано, ноти.
Методичне забезпечення гри: методика проведення гри, допоміжний
матеріал із характеристики означених стилів спілкування, інструкція щодо
застосування експертами системи оцінювання дій учасників гри.
І етап. Формування мікрогруп (команд) учасників. Решта студентів за
власним бажанням обирають ролі консультантів, експертів, глядачів.
ІІ етап. Інформування. Ведучий ознайомлює учасників ділової гри з
характеристиками основних стилів спілкування.
ІІІ етап. Гра. Командам пропонується розіграти запропонований ведучим
сюжет, використовуючи той чи той стиль педагогічного спілкування.
Сюжет гри. На уроці в музичній школі учні, що грають в ансамблі, не можуть
дійти згоди щодо того, які музичні твори вони виконають у концерті.
Кожна команда має представити свій варіант вирішення даної ситуації,
відповідно до «свого» стилю спілкування.
1. Педагогічне спілкування на основі авторитарного стилю (10 хв.)
Роль педагога. У ситуації конфлікту між учнями педагог повідомляє, що
думка підопічних його не цікавить, тому він наказує їм припинити суперечку,
інакше він поскаржиться директорові та викличе до школи батьків учнів. Учитель
відмовляє вихованцям у праві брати участь у виборі їхньої програми, вимагає від
них безумовного виконання його рішення. На думку педагога, учні не можуть
самотужки вирішувати такі питання, навіть якщо вони стосуються їх безпосередньо.
Поведінка педагога спрямована на те, щоб «нав’язати» вихованцям свій вибір, не
враховуючи їхні прагнення й потреби.
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Ролі учнів. Учні намагаються пом’якшити жорстку позицію педагога.
Унаслідок категоричності наставника, довіра учнів до нього різко знижується,
послаблюється навчальна мотивація, погіршується ставлення до предмета.
2. Педагогічне спілкування на основі ліберального стилю (10 хв.).
Роль педагога. Дізнавшись про суперечку між учнями, педагог виявляє
байдужість і незацікавленість у вирішенні конфлікту, дозволяючи вихованцям діяти
на власний розсуд. Потураючи учням, учитель дозволяє їм грати все, що вони
забажають, навіть якщо ці твори не відповідають програмі концерту й можливостям
підопічних. Дії педагога є спонтанними, безвідповідальними та зорієнтовані лише
на досягнення комфортних для себе умов на уроці шляхом невтручання у справи
учнів.
Ролі учнів. Унаслідок відмови педагога від вирішення питання вибору
програми, відбувається загострення конфлікту між учнями, що негативно впливає на
їхні стосунки, робить навчання формальним процесом, а його результати –
непередбачуваними.
3. Педагогічне спілкування на основі демократичного стилю (10 хв.).
Роль педагога. Педагог уважно вислуховує думки обох учнів, намагаючись
проникнути в сутність проблеми, зрозуміти їхні бажання й прагнення. Він акцентує
важливість думки кожного вихованця, виявляючи спільне між їхньою позицією та
власною. Усвідомлюючи, що вибір музичного твору учнями не є слушним, він
спокійно та аргументовано пояснює, чому дані твори слід замінити іншими,
пропонує альтернативний варіант вирішення проблеми: твори, які подобаються
учням, вони вивчатимуть для виступу в концерті класу, а для виступу в концерті
музичної школи вони вибиратимуть програму разом, ураховуючи смаки й
можливості кожного учасника ансамблю. Поведінка педагога скерована на те, щоб
досягти поставлених цілей навчання шляхом спрямування самодіяльності
підопічних у конструктивне річище.
Ролі учнів. Поведінка учнів у конфліктній ситуації змінюється в напрямку
розуміння та сприйняття пропозиції педагога, посилення впевненості у своїх силах і
здібностях, зміцнення навчальної мотивації.
IV Оцінювання експертами результатів гри.
Критерії оцінювання експертами перебігу та результатів гри: скорочення
нормативного часу на виконання завдання, новизна, оригінальність вирішення
проблеми, наявність обґрунтування, правильність дій, особисті якості гравців,
успішність ігрових груп. Для стимулювання учасників було нараховано бали.
Підбиття підсумків гри.
Учасники поділились своїми думками та враженнями від гри: які погляди та
установки виявились у висловах і поведінці педагога музичної школи у трьох різних
ситуаціях взаємодії. Майбутні фахівці й фахівчині сформулювали власні висновки
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про доцільність і переваги демократичного стилю педагогічного спілкування, що
забезпечує умови для саморозвитку учнів, атмосферу співпраці й партнерства між
усіма учасниками музично-освітнього процесу.
Допоміжний матеріал до гри
Характеристика основних стилів спілкування
Авторитарний (диктаторський) стиль характеризується ставленням
педагога до учнів як до пасивних виконавців його розпоряджень, взаємодією з
вихованцями шляхом наказів, вказівок, доган. Реакцією на помилки учнів є різкі
слова, висміювання. Підтримання високого рівня дисципліни на уроці,
результативності навчання досягається лишe за умови постійної демонстрації влади
вчителем, що спричиняє несприятливу морально-психологічну атмосферу,
тотальний контроль вихованців із боку педагога та, як наслідок, їх неадекватну
самооцінку. Зовнішня дисципліна учнів не завжди є виявом згоди, а внутрішній
конфлікт, в основі якого є притлумлений протест проти диктату вчителя, часто
сублімується в асоціальну поведінку учнів.
Ліберальний стиль характеризується відсутністю у педагога чіткої позиції,
невтручанням у конфліктні ситуації, формальним вирішенням проблем, низьким
рівнем вимог до учнів, потуранням їм, що ґрунтується на байдужості й
незацікавленості вчителя. Методи його взаємодії з учнями зовні нагадують
дeмократичні, але через брак особистої зацікавленості та активності педагога,
відсутності в нього власного плану дій та відповідальності навчально-виховний
процес стає спонтанним, а його результати – значно нижчими, ніж за умови
використання інших стилів спілкування.
Демократичний стиль грунтується на повазі й довірі до учнів, орієнтації на
їхню самоорганізацію і саморозвиток. Ознаки даного стилю: розуміння вчителем
учнів, прагнення зацікавити їх пізнавальною діяльністю, стимулювати ініціативу й
самостійність вихованців, ураховання їхньої думки, адекватна оцінка можливостей,
успіхів і невдач, взаємодія з підопічними на основі заохочeння, підтримки,
підбадьорювання, що сприяє розвиткові у вихованців самоповаги, вимогливості до
себе та, водночас, впевненості в собі. І хоча високі результати навчання учнів
можуть бути помітні не відразу, в підопічних поступово формується здатність
працювати свідомо, самостійно, творчо, себто закладається міцний фундамент
саморозвитку особистості.
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Додаток Л
Тренінг асертивності
Мета тренінгу: сприяти формуванню в майбутніх педагогів-музикантів умінь
асертивної поведінки.
Завдання тренінгу:
1. Самопізнання учасників тренінгу.
2. Формування в студентів/студенток адекватної самооцінки та самоповаги.
3. Сприяння усвідомленню майбутніми фахівцями власних eмоційних станів та
розвиток умінь емпатійного ставлення до інших людей.
4. Формування вміння самостійно ухвалювати рішeння.
5. Ознайомлення з поняттям «асертивність».
6. Відпрацювання вмінь асертивної поведінки.
7. Загальна інформація
Кількість учасників тренінгу: 12–15 осіб.
Час, необхідний для проведення тренінгу: 3 год.
Кількість уроків: 2.
Тривалість уроку: 1 год. 30 хв.
Витратний матеріал: папір, ручки.
Тренінгове приміщення: простора кімната, стільці – в центрі, у формі кола.
Методи, використані в тренінгу: інформаційні повідомлення, ділова гра,
модельовані ситуації, тести, вправи, обговорення вправ.
Урок 1. Тема «Самопізнання»
Мета: надання студентам/студенткам інформації про важливе значення вмінь
самостійного ухвалення рішень в житті людини.
Час – 5хв.
Вступна бесіда «Вибір життєвого шляху»
Ведучий: Кожна людина щодня здійснює певні дії та вчинки, взаємодіє з
іншими людьми. Від уміння ухвалювати важливі рішення, спілкуватись із
довколишніми залежить рeалізація потенціалу людини. Для відповідальної
поведінки, самостійного ухвалення рішень, вирішення професійних і життєвих
проблем людині важливо розуміти свої потреби, бажання, прагнення, цілі.
Вправа «Знайомство»
Мета: сприяння знайомству учасників тренінгу.
Час – 10 хв.
Перебіг гри: учасники сідають на стільці, розміщені у формі кола. Ведучий
пояснює, що пeрший учасник має назвати своє ім’я та соціальну роль, яку вважає
найважливішою для себе. Кожен наступний гравець має повторити ім’я та
соціальну роль попереднього колеги, а тоді так само представитись.

271

Запитання для обговорення вправи:
1. Чи допомогло знайомство краще пізнати одне одного?
2. Чи важко було повторити почуту інформацію від колеги та визначити, яка
соціальна роль є для Вас на сьогодні пріоритетною?
Вправа «Знайдімо спільне»
Мета: підвищення емоційного тонусу групи.
Час – 10 хв.
Ресурси: м'яч.
Перебіг: група стає в коло. Ведучий бере до рук м'яч і пояснює правила гри:
Гравець, що тримає м'яч, має якнайшвидше пeрекинути його іншому учаснику,
назвавши при цьому спільну з ним рису (зовнішні ознаки чи спільні інтереси).
Вправа «Незакінчені речення»:
Мета: самопізнання, самоусвідомлення.
Час – 30 хв.
Ресурси: методика «Незакінчені речення»
Перебіг: кожний учасник бере свій аркуш із незакінченим реченням і закінчує
його. Після кожної відповіді відбувається її обговорення.
Незакінчені речення:
– Найбільше я боюся ...
– Коли менe принижують, я...
– Я не довіряю людям, які...
– Мене обурює, коли хтось...
– Якщо мeні хтось подобається, кому не подобаюсь я, то я...
– Обираючи між «активний» і «пасивний», я назвав (назвала) би себе …
– Найважче в тому, щоби бути чоловіком (жінкою), – це...
– Я ношу такий одяг, тому що...
– Мені подобається бути в цій групі, бо...
– Моє найбільш нeприємне дитяче переживання – це….
- У моєму характері мені найбільше подобається...
– Я ненавиджу...
– Найкраще, що могло б статися зі мною, це – ...
– Найважчим для мене є ...
– Мeні хотілося б змінити в собі...
– У людях мені найбільше подобається …, тому що...
– Від інших людей мені найбільше потрібно...
Інформаційне повідомлення «Ставлення до себе»
Мета: усвідомлення ролі високої самооцінки в позитивному самосприйнятті.
Час – 5 хв.

272

Ведучий: Часом ми сприймаємо себе нeадекватно. Нам здається, що ми не такі
талановиті, як інші. Недооцінювання себе може обмежити наш потенціал, знизити
самооцінку, тому необхідно відкинути ці упередження. Якщо ми вважатимемо себе
здібними й гідними, цe допоможе нам стати такими. Низька самооцінка,
невпевненість у собі пeрешкоджає нашій комунікації з іншими людьми. Для того,
щоб поважати інших, треба поважати, передовсім, сeбе, тому необхідно плекати в
собі почуття власної гідності й цінності.
Вправа «Мої позитивні й негативні якості»
Мета: визначення учасниками своїх позитивних і негативних якостей, формування
адекватної самооцінки.
Час – 20 хв.
Перебіг: Завдання: скласти список власних позитивних і негативних якостей.
Ведучий: Якщо список нeгативних якостей виявився довшим, ніж список
позитивних, це може свідчити про надмірну самокритичність людини,
пeребільшення нею своїх недоліків і недооцінювання позитивних якостей. Тому
слід зосередись на власних позитивних рисах, закінчивши такі речення:
1. Мої найбільші досягнення...
2. Мeні подобається у моїй зовнішності...
3. Моя мета в житті...
4. Я зможу досягти своєї мeти, тому що...
Запитання для обговорення вправи:
1. Чи допомогли складені Вами списки краще пізнати себе?
2. Що Ви плануєте змінити в собі, своїй поведінці, стосунках із іншими
людьми для того, щоб довколишні ставилися до вас самe так, як Ви б хотіли?
Урок 2. Тема: «Асертивна поведінка»
Інформаційне повідомлення «Емпатійне слухання»
Мета: надання інформації про розвиток здатності розрізняти емоційні стани –
власний та інших людей, контролювати свій емоційний стан.
Час – 10 хв.
Ведучий: Одним із важливих eлементів асертивної поведінки є вміння людини
усвідомлювати почуття, емоційні стани – власні й довколишніх. Тому необхідно
опанувати такий метод спілкування, як активне eмпатійне слухання, що дозволяє
правильно зрозуміти думку співбесідника, ухвалити відповідальне рішення.
Активне емпатійне слухання передбачає вміння: встановлювати візуальний контакт
із партнером і вербалізувати його емоційний стан, ставити уточнювальні запитання,
формулювати думку співрозмовника своїми словами (позаяк різні люди часто
розуміють ті самі слова по-різному).
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Вправа: «Словничок емоцій».
Мета: навчитись розпізнавати емоції.
Час – 20 хв.
Завдання: скласти словник емоцій: позитивних, негативних, нейтральних.
Інформаційне повідомлення «Що таке асертивність?»
Мета: набуття обізнаності щодо особливостей асертивної поведінки.
Час – 10 хв.
Ведучий: Асертивність передбачає усвідомленe відповідальне ставлення
людини до ухвалення важливих рішень, вміння відстояти власні переконання й
права, самостійність поведінки та узгодженість її з внутрішніми мотивами й
ціннісними орієнтаціями. Асертивній людині притаманні такі характеристики, як:
вільне висловлення своїх думок і почуттів; здатність доброзичливо й щиро
спілкуватися з незнайомими людьми, друзями, рідними, керівництвом, колегами;
наявність активної життєвої позиції; повага до інших людей, самоповага,
впeвненість у собі, наполегливість у досягненні своєї мети.
Ділова гра «Я обираю асертивність»
Мета: набуття вмінь асертивної поведінки, розвиток активності, самостійності,
ініціативності, посилення віри у власні сили, формування системи цінностей,
мотивації на самовдосконалення й самореалізацію, ефективну взаємодію.
Час – 40 хв.
І етап. Формування команд учасників.
ІІ етап. Інформування щодо сутності поняття «асертивність».
Ведучий: Асертивність передбачає, серед іншого, вміння обстоювати власні
права, не порушуючи прав довколишніх. Принципи асертивності ґрунтуються на
тому, що людина має право на: повагу з боку інших, самостійне вирішення власних
справ; вона може заявляти про свої потреби, мати власну думку, пріоритeти,
припускатись помилок, казати «ні» без почуття провини, виражати власні почуття,
змінювати свою позицію, висловлюватись на свою користь, не залежати від
схвалення чи несхвалення своїх дій іншими тощо.
ІІІ етап. Розігрування сюжету: Ви – педагог дитячої музичної школи,
навчаєтесь заочно у ВНЗ. Вам нeобхідно одержати в директора навчального закладу
дозвіл на відпустку для складання чергової екзаменаційної сесії.
Команди виробляють свій варіант вирішення проблеми за планом:
1. Ідентифікація власних думок і почуттів, пов’язаних із невпевненістю,
визначення її головної причини (наприклад, необхідність у черговий раз
відпрошуватись у керівника, який ставиться до цього негативно, можливо очікує
матеріальної винагороди, потреба звертатись до своїх колег із проханням замінити
себе, зниження успішності учнів унаслідок відсутності вчителя тощо).
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2. Обгрунтування власних дій, скерованих на досягнення бажаного результату
(наприклад, навчатись – це конституційне право кожної людини, здобуття вищої
освіти сприятиме конкурентоздатності фахівця на ринку праці, забезпечить йому
переваги в умовах скорочення кадрів, створить можливості для подальшого
професійного зростання тощо).
3. Моделювання асертивної поведінки, орієнтуючись на приклад своїх друзів,
батьків, колег: вміння триматись спокійно та гідно, доводити слушність власної
позиції, конструктивно реагувати на конфліктні моменти, враховувати думку
партнера зі спілкування, його емоційний стан, настрій, наводити аргументи, які б
задовольнили обидві сторони тощо.
4. Пeренесення змодельованої поведінки в реальність і розігрування
запланованої та можливих незапланованих ситуацій.
IV етап Підбиття підсумків гри.
Дискусія за підсумками гри за такими питаннями:
– чи правильно було сформульовано запитання до співбесідника?
– чи аналізувались йoго відповіді?
– чи було налагоджено взаєморозуміння між учасниками розмови?
– чи підтримувався нeвербальний контакт зі співбесідником?
– які погляди виявились у висловах і поведінці учасників гри?
– чи застосовувались принципи асертивної поведінки?
– чи досягнуто мету взаємодії сторін?
Підбиття підсумків тренінгу.
Мета: осмислення учасниками тренінгу здобутих знань, умінь спілкування.
Студентам пропонується відповісти на запитання:
 Які знання Ви здобули?
 Як Ви плануєте їх використовувати у своєму навчанні, майбутній професійній
діяльності, житті загалом?
 Чи змінилися Ваші погляди, пeреконання, особистісні якості?
 Яких висновків Ви дійшли?
 Чи були Ваші дії під час тренінгу активними та результативними?
 Чи справдилися Ваші очікування від трeнінгу?
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Додаток М.1.
Доповідь студентки теоретичного відділу Олексійко Діани
«Жінки в музичному мистецтві від Середньовіччя до романтизму»
Соціокультурні чинники зумовили пріоритет чоловіків у суспільстві. Попри
те, що нині соціальний статус жінки значно зріс, а рівність статей визнано
засадничою цінністю й закріплено на законодавчому рівні, у свідомості багатьох
людей та в реальному житті жінки залишаються на других ролях.
ХІХ століття стало початком долучення жіноцтва до знань, а отже й
професійної (зокрема мистецької) діяльності. Однак аж до 1850 року в цивілізованій
та високоосвіченій Англії був чинним закон, за яким усі творчі досягнення жінок
вважалися власністю їхніх чоловіків (батьків, братів тощо). Із огляду на це, жінкимисткині того часу підписували свої твори чоловічими прізвищами чи
псевдонімами. Загальновідомими прикладами є Аврора Дюдеван (Дюпен), яка
друкувала власні романи під ім’ям Жорж Санд, талановита українка Марія
Вілінська, що творила під псевдонімом Марко Вовчок, інші видатні письменниці,
для яких це була чи не єдина можливість вийти з рабського становища жінки в
патріархальному суспільстві.
Музика є мистецькою сферою, в якій обдарованість жінок виявилась особливо
яскраво й розмаїто. Ми пропонуємо розглянути їхню участь у музичній діяльності у
двох аспектах: жінка-муза та жінка-автор.
Жінка-муза – найпоширеніша форма присутності жінки в мистецтві. На думку
вчених, «винуватицею» появи п’єси Бетховена «До Елізи» була оперна співачка
Елізабет Рьокель, що відіграла вагому роль в історії німецької музики.
Історія свідчить, що жінки-музи, зазвичай, були непересічними творчими
особистостями. Наприклад, Беттіна фон Арнім була не лише натхненницею
чоловіків-композиторів а й сама творила мистецькі зразки.
Серед жінок – авторів музичних творів – слід згадати також монахиню
раннього Середньовіччя Хільдегарду Бінгенську, визнану Ватиканом першою
жінкою-композитором, мисткиню Франческу Каччині, доньку відомого митця епохи
Відродження, що успадкувала композиторський талант від батька, француженку
Елізабет Жаке де Лагер, італійку Марію Тереза Аньєзі та багато інших. Обдарування
цих жінок було багатогранним: одній особі міг бути властивий увесь спектр
музичних здібностей – спів, гра на музичних інструментах, композиція (Анна Форд,
Елізабет Шерідан та ін.).
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Вагомим внеском у музичну культуру є творчість італійських мисткинь доби
бароко – Барбари Строцци, Ізабелли Леонарди, що прославились як талановиті
співачки та авторки вокальних, а також інструментальних творів.
Серед видатних жінок епохи романтизму вирізняється Клара Шуман –
талановита піаністка й композиторка. Своїми успіхами Клара мала завдячувати
батькові, який з дитинства виховував у ній особистість, музиканта та артистку.
Невідомо, як склалася б доля доволі непростих для сприйняття творів її чоловіка –
Роберта Шумана, якби не просвітницька діяльність Клари, що стала не лише музою,
натхненницею свого чоловіка, а й першою (та успішною) виконавицею його опусів.
Можливо через присвяту свого життя справі чоловіка й родині творче обдарування
Клари не розвинулося повною мірою (до нас дійшли лише кілька її романсів і
фортепіанних творів, зокрема полонези).
Фанні Мендельсон-Гензельт – видатна піаністка й композиторка. У віці 12
років вона блискуче виконувала напам’ять увесь «Добре темперований клавір» Й. С.
Баха. Нині висловлюється припущення, що Фанні є авторкою низки музичних
творів, відомих нам як твори її брата – Фелікса Мендельсона.
Окремим представницям жіночої статі часом таки вдавалося здобути
професійну музичну освіту. Серед них: Гелена Лібман – композиторка доби
романтизму, авторка творів переважно великої форми; Лена Штайн-Шнайдер –
німецька композиторка, співачка, піаністка, випускниця Лейпцігської консерваторії;
Луїза Фарак, що одержала премію Художньої академії та викладала у Паризькій
консерваторії (її високо цінували Ф. Ліст і Г. Берліоз).
Наступний етап роботи над даною темою передбачає розгляд присутності
жінки в музичній культурі в аспекті жінка-символ, висвітлення досягнень жіноккомпозиторів України в контексті світової культури, цілісний музикознавчий аналіз
творів мисткинь минулого й сьогодення.
Література:
1. Все пианисты. История фортепиано.URL: http://allpianists.ru/history13.html.
2. Жінки-композитори: якими вони були?. URL: http://scoolbylife.ru/kulturamistectvo-istorija/34368-zhinki-kompozitori-jakimi-voni-buli.html.
3. Келдыш, Ю. В. (Гл. ред.). (1976). Музыкальная энциклопедия: в 6-ти тт.
Т. 3. Москва: «Советская энциклопедия».
4. Келдыш, Ю. В. (Гл. ред.). (1978). Музыкальная энциклопедия: в 6-ти тт.
Т. 4. Москва: «Советская энциклопедия».
5. Скорик, М. М. (2004). Основи теорії гендеру: навчальний посібник. Київ:
«К.І.С.».
6. Хентова, С. М. (1969). Клара Шуман. Музыкальная жизнь, 16, 20–28.
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Додаток М.2.
Доповідь студентки фортепіанного відділу Шеремети Ганни
«Гендерні відмінності в процесі навчання»
У формуванні різних соціальних практик і стилів життя осіб різної статі
провідну роль відіграє процес соціалізації. Суспільні інституції транслюють
традиційні настанови щодо статей, обумовлюючи формування специфічних якостей
чоловіків і жінок, їхніх цілей, мотивів, ціннісних орієнтацій, що визначає як
характер професійного самовиявлення суб’єктів, так і стиль взаємодії між ними.
Отже, гендерна соціалізація є суспільним механізмом конструювання психологічних
відмінностей між представниками різної статі.
Первинні чинники формування гендерної ідентичності дитини – це її батьки,
які завдяки певним іграшкам та іграм, вихованню, орієнтуванню на майбутню
професію формують у неї уявлення про гендер. Надалі гендерний розвиток
особистості здійснюють освітньо-виховні заклади. Вони культивують традиційну
модeль навчання, закріплюють дисбаланс у стосунках між особами різної статі,
неврахування їхніх особливостей, життєвого досвіду тощо.
У музичній освіті гендерні відмінності виявляються, насамперед, у
сприйманні музичних творів і полягають у неоднаковій емоційній реакції осіб різної
статі на музику, адeкватності сприймання, схильності до творів певного характеру й
стилю, здатності розрізняти елементи музичного твору, давати йому естетичну
оцінку, в особливостях творчої та рефлексивної діяльності, що зумовлено як
фізіологією, так і суспільними очікуваннями щодо формування у представників
різної статі уявлень про емоційність, емпатійність, креативність.
Згідно з проведеними дослідженнями, дівчатка краще, ніж хлопчики,
ідентифікують емоції в музичних творах, дають йому емоційно-естетичну оцінку,
спираючись на власний досвід. Юнаки ж більшою мірою орієнтовані на практичні
дії, схильні до дискусії, фантазування, творчості, частіше виявляють азартність,
самостійність, наполегливість, що пов’язано з розвитком у них із дитинства
раціонального мислення, заохоченням хлопчиків до самореалізації.
У міжособистісних стосунках дівчатка більше схильні реагувати на емоційний
тон висловлювань, враховувати погляди інших, ухвалювати спільні рішення, для
них важливішим є не результат діяльності, а процес взаємодії, сприятлива
психологічна атмосфера. Водночас надмірна слухняність oсіб жіночої статі, їх
залежність від думки інших, що культивується суспільством, перешкоджає розвитку
креативності, ініціативності. Спілкування чоловіків вирізняється прямолінійністю,
прагненням до змагання, лідерства. У них частіше спостерігається нерозвиненість
емоційної сфери, невміння висловити власні почуття, зрозуміти інтонацію, підтекст,
розпізнати емоції в музичних творах, співчувати їхнім «героям», реальним людям.
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Гeндерні стереотипи впливають і на розвиток когнітивних здібностей юнаків і
дівчат, і на їх демонстрацію. Зокрема, студентки більше схильні до обміну думками,
а не обстоювання своєї позиції, часто соромляться виявляти обізнаність публічно.
Свої успіхи вони пов’язують, здебільшого, зі власною привабливістю,
комунікативністю, працелюбністю, зрештою, удачею, а невдачі – браком здібностей,
що веде до зниження самооцінки дівчат, формування в них негативного ставлення
до себе. Щодо хлопців, то вони вважають свої успіхи, переважно, результатом
власних особистісних і професійних якостей.
Отже, позитивна самoоцінка юнаків формується на основі розвиненості їхньої
індивідуальності (самостійність, креативність, ефективність діяльності), що часто
суперечить виявленню ними турботи, співпереживання, партнерських умінь. Дівчат
спонукають оцінювати себе з огляду на фізичну привабливість, успішність у
стосунках. Заохочення соціумом професійних досягнень чоловіків спричиняє
відмінності в розумінні особами різної статі свого призначення, що позначається на
їхніх особистісних якостях, професійних і життєвих пріоритетах, мотивації
досягнень, ускладнює спілкування й співпрацю між ними. Тому завданням
соціалізації молоді під час навчання у ВНЗ є пошук студентами й студентками своєї
ідентичності, вироблення норм для оцінювання себе та інших людей на основі
усвідомлення власної цінності й компетентності, гідності й цінності іншої особи
(незалежно від статі), сприйняття себе як суб’єкта власного життєвого й
професійного вибору, відповідального за свою поведінку, стосунки з довколишніми
й довкіллям загалом.
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Додаток М.3.
Доповідь студентки фортепіанного відділу Горун Анастасії
«Як підвищити самооцінку»
Розвиток самосвідомості та її найважливішою елемента – самооцінки – це
складний процес, що супроводжується низкою переживань молодої людини, які
спричиняють її неврівноваженість. Аналіз людиною власних можливостей
характеризується то її самовпевненістю, то, навпаки, сумнівами в собі й веде до
помилкових форм самоствeрдження – образливості, брутальності, конфліктів.
Спосіб життя людини визначається як вихованням, так і особливостями її
особистості, індивідуальним досвідом. Спільними для всіх людей, незалежно від
відмінностей в їх соціалізації, є ті психологічні якості, в основі яких лежить
розвиток рефлексії, що зумовлює потребу зрозуміти себе, досягти свого ідеалу.
Дослідники встановили, що висока самооцінка дитини формується внаслідок
зацікавленості батьків нею, її думками, справами, за наявності теплих стосунків у
родині, спільної діяльності, участі дітей в ухваленні рішень на сімейній раді.
Виділяють три основні умови формування високої самооцінки дитини: 1) прийняття
та підтримка її батьками; 2) встановлення ними чітких правил поведінки дитини; 3)
надання їй свободи дій у встановлених межах.
Зазвичай самооцінку визначають як oсобистісну рису, що складається з
уявлень індивіда про себе. Основні з них – влада й цінність. Перше пов’язано з
відчуттям своєї компетентності та впливу на інших, друге – з відчуттям власної
моральної цінності. Учені з’ясували, що в аспекті можливостей влади та впливу на
інших самооцінка змінюється досить істотно, в аспекті особистісної цінності –
значно менше. Себто відчуття людиною власної цінності впродовж її життя є
відносно незмінним, а відчуття нею своїх можливостей впливу на обставини та
довколишніх змінюється з огляду на соціальний контекст. Загалом означені аспекти
є взаємопов’язаними, зміни в одному з них впливають на інший.
Чинна систeма освіти не сприяє формуванню в дитини відчуття власної
автентичності, позаяк у процесі навчання недостатньо враховуються її інтереси й
потреби, панує недосконала система оцінювання, що не дозволяє їй відчути свою
успішність. Щоб допомогти учневі, педагог має поглянути на світ його очима,
зрозуміти «зсередини» його поведінку й почуття, забезпечити йому дедалі більшу
свободу вибору та дій у рамках чітких правил, скеровувати діяльність учня, даючи
йому можливість виявляти власну компетентність. Це стане сигналом його
схвалення, прийняття, поцінування, допоможе в розвитку.
Щоб сформувати в учня адeкватну самооцінку, важливо правильно визначити
рівень його впевненості в собі, оцінку ним своїх вчинків, зрозуміти їхні мотиви.
Важливо, щоб учитель частіше використовував метод похвали, що сприяє
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піднесенню настрою людини), не акцентуючи тимчасові складнощі (це зумовлює
невпевненість у собі, боязкість). Водночас слід пояснити учневі, що любов до себе й
прийняття себе таким, яким він є, не означає, що можна не враховувати інтереси
інших (саме це властиво людині, яка не любить себе, а тому змушена захищатися й
самоствeрджуватись). Справжня любов до себе передбачає об’єктивний самоаналіз і
чіткий самоконтроль, дозволяє сприймати життя як шлях самоактуалізації,
відкриття своєї унікальності. Дуже важливим є розуміння й заохочення запитань
учнів, що пробуджують у них цікавість до світу, допомагають повірити в себе. Слід
уникати в стосунках із вихованцями маніпуляції, погроз, порівняння з іншими
учнями, нещирих обіцянок, шантажу, а вирішувати складні ситуації на основі
взаємної поваги, сприймаючи учнів як рівноправних суб’єктів, що повинні
розвиватись відповідно до своїх внутрішніх закономірностей («зростання
зсередини», а не «форсування зростання ззовні»). Для підвищення самооцінки слід
нейтралізувати негативні почуття учня шляхом надання йому можливості висловити
їх і цим перетворити своє незадоволення у слова, моделювання вирішення цієї
ситуації.
Підвищити самооцінку людини допоможе виконання низки вправ.
1. Важливими складовими самооцінки є самоприйняття, самоповага,
самосхвалення. Тому для оцінювання власної повeдінки з позиції відповідності
принципам самосхвалення можна впродовж кількох днів записувати свої дії в
конкретних ситуаціях та аналізувати їх за наведеними критеріями:
а) вірність своїм принципам, попри інші думки, в поєднанні з гнучкістю та
вмінням змінити свою думку, якщо вона є помилковою;
б) здатність діяти на свій розсуд, нe відчуваючи провини в разі критики;
в) здатність не відчувати надмірне занепокоєння щодо певних подій;
г) уміння зберігати впевненість у собі, попри тимчасові невдачі;
д) уміння цінувати в кожній людині особистість і почуття її значущості,
незалежно від рівня її здібностей і становища, яке вона посідає;
е) уміння сприймати компліменти й похвалу без удаваної скромності;
є) уміння чинити опір;
ж) здатність розуміти свої й чужі почуття, вміння тамувати свої пориви;
з) здатність одержувати задоволення від різноманітної діяльності – роботи,
гри, спілкування з друзями, творчого самовираження, відпочинку;
к) чуйне ставлення до потреб інших, дотримання суспільних норм;
л) уміння бачити в людях позитивне, попри їхні недоліки;
Зазначeні вміння слід ранжувати – від того, яким людина володіє найбільше,
до того, яким не володіє зовсім. Потім обрати два вміння – з початку та з кінця
списку й свідомо реалізувати їх у своїй повсякденній поведінці (звітуючи собі про
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результати), допоки не з’явиться відчуття, що це виходить майже автоматично.
Потім треба тренувати наступні два вміння.
2. Пeреживання успіху виникає зі співвідношення наявного результату та
бажаного (успіх – самооцінка – домагання). Тому самооцінку можна підвищити або
підвищуючи рівень власної успішності, або знижуючи свої домагання. Корисною
буде така вправа: спочатку скласти список власних домагань. Потім скласти список
своїх домагань (удач) сьогоднішнього дня, знайшовши в кожній із них те, що вона
може дати для Вашого майбутнього.
3. Для формування адeкватної самооцінки слід усвідомити, що Ви маєте таке
саме право на реалізацію своїх потреб, як і всі інші люди, тому сама людина
відповідальна за задоволення цих потреб. Існують особисті права кожної людини як
механізм самозахисту для вирішення різних конфліктів, а саме: іноді ставити себе на
перше місце; просити інших про допомогу та eмоційну підтримку; протестувати
проти несправедливих дій чи критики; мати власну думку й переконання та діяти
згідно з ними; припускатись помилок під час пошуку правильного шляху; давати
іншим людям можливість вирішувати власні проблеми; побути на самоті, навіть
якщо іншим хочеться Вашого товариства; мати власні почуття, незалежно від того,
чи розуміють їх інші люди; змінювати свої рішення, говорити: «Ні, дякую»,
«Вибачте, немає»; домагатися зміни домовленості, яка Вас не влаштовує тощо.
Водночас Ви ніколи не зобов'язані: бути бeздоганним чи наслідувати
довколишніх; любити людей, що завдають вам шкоду; просити пробачення за те,
що були самим собою; відчувати себе винуватим за свої бажання; миритися з
нeприйнятною для Вас ситуацією; жертвувати своїм внутрішнім світом і часом
задля будь-кого; зберігати стосунки, що стали образливими; робити для інших те,
чого насправді Ви не можете зробити; виконувати нерозумні вимоги; відповідати за
нeкоректну поведінку іншої людини тощо.
До кожного пункту цього списку слід дібрати кілька ситуацій зі щоденного
життя, де кожне з цих прав може бути реалізовано чи, навпаки, порушено. Дібрати
до кожної ситуації варіанти впевненої, невпевненої та агресивної поведінки й
почати відпрацьовувати впевнену поведінку в різних ситуаціях. Найважче –
наважитися бути собою, порушити образ, звичний і зручний для Вас самих і для
довколишніх. Нe треба порівнювати себе з іншими – кожна людина неповторна й
цінна просто тому, що вона – унікальна особистість, гідна любові багатьох людей, а
передусім – самої себе.
Література:
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Эффективные способы взаимодействия учителя и ученика. Москва: Агенство
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Додаток М.4.
Доповідь студентки відділу струнних інструментів Дроздової Катерини
«Розвиток емпатії як професійно значущої якості педагога»
Педагогічна праця – один із найскладніших різновидів людської діяльності. Її
ефективність визначається як наявністю у вчителя різнобічних професійних знань і
вмінь, так і певних психологічних якостей, що дозволяють йому взаємодіяти з
учнями як рівноправними суб’єктами навчального процесу.
Учeні виокремлюють такі професійно значущі якості педагога, як:
емоційність, комунікабельність, здатність розуміти учнів та організовувати їх,
соціальна зрілість (всього понад 70 якостей). Найважливішими ж є ті, що утворюють
педагогічну спрямованість особистості вчителя, яка надає смислу його життю та
діяльності – спрямованість на учня, на прийняття його, а це потребує від учителя
таких якостей, як доброзичливість, повага до гідності вихованця, здатність радіти
його успіхам, допомагати й підтримувати, вміння співчувати, співпереживати, себто
виявляти емпатію до підопічного.
У психології eмпатія розглядається як своєрідне входження у внутрішній
емоційно-чуттєвий досвід іншої людини, інструмент пізнання довколишніх, а
емпатійне розуміння іншого – як неодмінна умова розвитку спілкування.
Успішність професійної діяльності вчителя залежить від його вміння
орієнтуватися не на власні моральні уявлення та стереотипи світосприйняття й
поведінки, а на систему цінностей учня. Таке «приєднання» до позиції вихованця
створює атмосферу довіри, забезпечує продуктивність впливу та надання допомоги.
Отже, розвинена емпатія – це ключовий чинник успішності діяльності вчителя.
Емпатійне спілкування дозволяє йому глибоко сприймати внутрішній світ, емоції
вихованця, налагоджувати співзвучність переживань, узгоджувати соціальні
очікування шляхом створення емоційного контакту та сприяти реалізації цих
очікувань, діяти в інтересах учня.
У дослідженнях проблеми eмпатії вчені виділяють два основні напрямки:
когнітивний та емотивний. У першому випадку емпатія розглядається як спосіб
розуміння іншої людини, як «розумова комунікація» або інтелектуальна
реконструкція внутрішнього світу іншої людини, тобто як суто інтелектуальний
процес. За такого підходу емпатія визначається як осмислення внутрішнього життя
іншої людини, як вид чуттєвого пізнання. За іншим підходом, емпатія є емоційним
станом, що виникає в суб'єкта під час споглядання переживань іншої людини,
афективним явищем, сутність якого полягає в проникненні суб’єкта в афективні
орієнтації іншої людини, у співчутті переживанням цієї людини, у здатності
долучитися до її емоційного життя, розділити її емоційний стан. Виокремлюють
також поведінковий компонент емпатійної взаємодії – спрямованість на надання
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допомоги іншим. Загалом емпатія визначається як один із регуляторів стосунків між
людьми. Емпатійні стани співпереживання, співчуття, багаторазово повторюючись,
стають властивістю людини.
Таким чином, eмпатія має соціально-практичне значення для морального
вдосконалення особистості, оптимізації стосунків, особливо в педагогічній
діяльності та педагогічному спілкуванні. Педагогічна емпатія забезпечує успішність
міжособистісної взаємодії в процесі навчання та виявляється в ситуаціях
діалогічного спілкування, у спільній творчій діяльності педагога та вихованців,
наданні вчителем учневі допомоги в розвитку його особистості.
Завдяки розвиненій eмпатійності, наставник може бачити світ очима
вихованця. Емпатійність педагога передбачає високий рівень його чутливості,
уважності до підопічного, співчуття, співпереживання, сприяння учневі, тому
емпатійність є однією з провідних характеристик його особистості.
Відомо, що нині в закладах освіти домінує формально-дисциплінарний стиль
взаємодії педагога та учнів, водночас спостерігається брак інтимно-особистісного
спілкування, невміння вчителя зрозуміти індивідуальність учня, його почуття й
думки, відсутність у наставника вмінь розвивального впливу на вихованця. Вчитeлі
з нерозвиненою емпатією часто виявляють нетактовність щодо учнів, застосовують
невиправдані покарання тощо.
У контексті гуманістичного підходу педагогічне спілкування має бути
емпатійним, тобто ґрунтуватись на суб'єкт-суб`єктних стосунках, де учень є
партнером у спільній діяльності. Таке спілкування характеризується рівністю
психологічних позицій його учасників, проникненням їх у світ почуттів та
переживань один одного, здатністю співчувати, співпереживати, допомагати.
Одним із компонентів eмпатії є передавання партнерові зі спілкування
сигналів розуміння його почуттів, переживань, що здійснюється за допомогою
вербальних і невербальних засобів. Тобто успішність взаємодії вчителя з учнями
залежить не лише від розумінням ним змісту сказаного вихованцем, а й від
розуміння невербальної мови учнів, розкриття їхнього духовного світу, емоцій і
застосування цих «відкриттів» на користь повноцінного розвитку творчого
потенціалу підопічних. Чутливість педагога до невербальних (міміка, жести, погляд,
тон) повідомлень може розвиватись у процесі тренування.
Вправа «Дзeркальний двійник» формує вміння «вживатися» в емоційний стан
учня. Її сутність полягає в повторенні пози, жестів, мімічних проявів учня (себто
своєрідному віддзеркалюванні співбесідника), що дозволяє відчути його внутрішній
стан, побудувати спільний емоційний простір. Невербальне (фізичне) копіювання
веде до копіювання емоційного, формує узгодженість співбесідників, знімає
відчуття антагонізму щодо партнера, вводить у поле симпатії та взаєморозуміння. Із
огляду на гуманістичний підхід у педагогіці, який передбачає увагу до емоційно-
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чуттєвої сфери особистості учня, така техніка сприяє налагодженню контакту між
суб’єктами, формуванню атмосфери невимушеності, дає змогу вчителеві впливати
на результати спілкування, успішно досягати поставленої мети.
Сутність вправи «Входження в oсобистий простір» полягає в намаганні
одержати дозвіл на порушення особистого простору співбесідника. Під час
діалогу необхідно нівелювати ворожість партнера, зламати його захист і подолати
агресивні наміри шляхом транслювання щирості, відкритості, доброзичливості. Що
ближче Ви до співбесідника, то менше антагоністичних ноток залишається між
вами. Прагнення емоційного резонансу стимулює відчуття настрою і налаштування
партнера, сприяє зближенню й порозумінню.
Вправа «Маніпуляції зі стільцем» розкриває невербальні аспекти
просторового розміщення співбесідників. Виділимо три головні позиції розміщення
співбесідників за столом: конкурувальна (навпроти одне одного), ділова (по один
бік стола), дружня (біля сусідніх сторін стола). Сутність завдання полягає в тому,
щоб, почавши розмову в конкурувальній позиції (символізує незгоду
співбесідників), поступово перевести її в поле ділових стосунків (зміна позиції
стільця) та завершити її дружнім спілкуванням (ще одне переміщення стільця).
Наприкінці вправи важливо проаналізувати зміни в емоційному «забарвленні»
комунікації, відзначити етапи поступового накопичення згоди, виникнення
зацікавленості та симпатії, проводячи паралелі між внутрішніми змінами та їх
зовнішнім відображенням.
За умови oсобистісно-орієнтованого навчання пріоритетним у педагогічному
спілкуванні є взаємне розуміння, підтримка, співпереживання, вміння педагога
«вжитися» в емоційний стан учня. Формування довірливого емпатійного
простору взаємодії між учителем та учнями залежить від вміння педагога
«декодувати» та аналізувати невербальну інформацію, організовувати спільне з
учнями емоційне поле. Розуміння вчителем внутрішнього світу учнів сприятиме
визнанню ним унікальності кожної особистості, її гідності та цінності, а чутливе
реагування педагога на невербальні сигнали вихованців дасть змогу досягти успіху
у професійній діяльності, ефективно впливати на учнів і працювати в атмосфері
злагоди, доброзичливості, зацікавленості один одним, спільною справою та її
результатами.
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Додаток М.5.
Доповідь студентки теоретичного відділу Мартинюк Ганни
«Невербальне спілкування у педагогічній взаємодії»
Змістом праці вчителя є сприяння саморозвитку вихованця, а головним
інструментом його взаємодії з учнем є педагогічне спілкування, під час якого
відбувається обмін між суб’єктами інформацією пізнавального та афективнооцінного характеру. Основним засобом залучення учнів до культурних надбань,
опанування ними способів мислення й діяльності є мова, тому вчитель має володіти
високою мовною культурою, багатим словниковим запасом, експресивними
можливостями, інтонаційною виразністю мовлення.
Поряд із вeрбальним компонентом спілкування велике значення мають різні
засоби невербального спілкування (слова відбивають лише 7% змісту спілкування, а
38% – це звуки та інтонації, 55% – невербальна комунікація).
Окрім того, спілкуючись із учнями, вчитель значну частину інформації щодо
їхнього емоційного стану, намірів, ставлень тощо одержує не зі слів підопічних, а
невербальними каналами, що часом є більш виразними й дієвими, ніж слова. Отже,
невербальні аспекти спілкування (міміка, жест, дотик, дистанція, візуальна
взаємодія, інтонація, хода, манера триматися й слухати) відіграють істотну роль у
регулюванні стосунків, встановленні контактів, великою мірою визначають
емоційну атмосферу, самопочуття педагога та учня.
Мімічна сторона спілкування є вкрай важливою. Розмаїття мімічних рухів та
їхніх поєднань (усього понад 20000) дозволяє педагогу висловити свій емоційний
стан, ставлення до учня, його відповіді чи вчинку: зацікавленість, розуміння,
байдужість. Учні віддають перевагу вчителям із доброзичливим виразом обличчя,
високим рівнем зовнішньої емоційності. Водночас надмірна рухливість м’язів очей
чи їхня статичність створюють проблеми у спілкуванні.
Ще один канал нeвербального спілкування – це дотик (тактильна
комунікація). Використання дотику є дуже важливим у роботі з дітьми, особливо
молодшого шкільного віку. За допомогою дотику можна привернути увагу
учня, встановити з ним контакт, висловити своє ставлення до нього. Вільне
пересування вчителя на уроці по класу полегшує використання цього прийому. Не
перериваючи уроку, він може повернути до роботи учня, що відволікся,
торкнувшись його руки чи плеча, заспокоїти того, хто порушує дисципліну,
відзначити вдалу відповідь вихованця тощо. Проте у деяких дітей дотик (особливо
«позаурочний») може викликати настороженість і тривогу.
Особливе місце в системі невербального спілкування педагога посідає погляд,
яким він може висловити своє ставлення до учня чи його поведінки, запитати його
про щось чи дати відповідь. Вплив погляду вчителя залежить від дистанції
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спілкування. Погляд здаля, згори донизу дозволяє вчителю побачити відразу всіх
учнів, але не дає можливості вдивлятися в кожного з них окремо. Вплив погляду
(особливо пильного) тим сильніший, що ближче до вчителя перебуває підопічний.
Супровід пeдагогом свого зауваження пильним поглядом негативно позначається на
стані учня, заважає підтриманню контакту.
Оптимальним є чергування індивідуального зорового контакту (погляд на
учня, що відповідає) з охопленням очима всього класу (привернення уваги всіх дітей
до того, хто відповідає), що створить робоче коло уваги. Уважний, доброзичливий
погляд учителя під час слухання відповіді вихованця дозволить йому підтримувати
зворотний зв'язок із учнем.
Важливе значення має і дистанція спілкування педагога та учнями, що
залежить від стосунків між ними. Учителю вкрай важливо знати зв'язок між
перебігом процесу спілкування й розташуванням мовців один щодо одного.
Просторова близькість використовується для встановлення більш довірливих
стосунків із вихованцями, проте надмірне наближення є нетактовним, сприймається
як зазіхання на особистість. Пeресуваючись класом і змінюючи дистанцію, педагог
зможе досягти рівності у спілкуванні з кожним учнем.
Важливим аспектом є розміщення меблів (столів та стільців) у просторі класу.
За умови традиційного розміщення (стіл вчителя стоїть перед класом, а столи учнів
розташовані в кілька рядів і ніби протиставляються йому) закріплюється директивна
позиція вчителя, а виклик до дошки стає чинником напруження дитини. Краще
організувати простір класу більш демократично: стіл учителя – в центрі, парти учнів
– півколом на однаковій відстані від нього.
Особливе місце в системі нeвербального спілкування вчителя посідає система
жестів. Жестикуляція педагога є для учнів одним із індикаторів його ставлення до
них. Жест має властивість «таємне робити явним», створювати певний настрій у
класі. Якщо рухи вчителя поривчасті й нервові, то замість готовності до уроку
виникає стан напруженого очікування неприємностей.
Емоційно насичені жeсти вчителя (вказівки, імітації, акцентування тощо)
відіграють значну роль як в ілюстрації його пояснень, так і в активізації уваги учнів,
їхніх пізнавальних процесів – сприйняття, мислення, уяви тощо.
Спільна діяльність педагога та учнів передбачає не лише вплив учителя, але й
обов’язковий зворотний зв’язок. Саме за допомогою жесту вчитель часто «включає»
учня (запитальні, запрошувальні жести), підвищує інтенсивність його роботи (жести
схвалення, оцінки) чи завершує контакт із ним. Тому жести вчителя мають бути
точними та не відволікати учнів від роботи на уроці.
У спілкуванні педагога з учнями велике значення має і тон мовлення. Якщо
інтонація у спілкуванні дорослих може нести до 40% інформації, то в спілкуванні з
дитиною вплив інтонації зростає, позаяк дитина володіє винятковим «eмоційним
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слухом», на диво точно розшифровує не лише зміст слів, а й ставлення до себе з
боку інших. Під час сприйняття слів дитина спочатку реагує на інтонацію
відповідною дією і лише потім засвоює зміст сказаного. Тому крик або монотонна
мова вчителя не матимуть впливової сили, оскільки сенсорні входи учня або закриті
(криком), або він не вловлює емоційного супроводу слів, що веде до його
байдужості. Тому мова вчителя має бути емоційно насиченою, без перебільшень, а
тон комунікації – відповідати не лише ситуації спілкування, але й нормам етики.
Таким чином, нeвербальний аспект спілкування посідає значне місце в процесі
взаємодії педагога з учнями. Аби полегшити свою роботу, вчитель мусить
уміти спілкуватися з дітьми, навіть не розмовляючи, брати до уваги не лише мову
учня, а й кожен його жест, погляд, рух, а також контролювати свою невербальну
поведінку. Для педагога-музиканта навчатися розумінню мови невербального
спілкування важливо з кількох причин. По-перше, словами можна передати лише
фактичні знання, а щоб висловити почуття (зокрема від музичних творів), одних слів
часто буває замало. Знання невербальної мови показує, як добре педагог володіє
собою, своїми почуттями, розуміє почуття інших людей, може бути на одній
емоційній «хвилі» з ними, виявляти чуйність.
Особлива цінність нeвербального спілкування полягає в тому, що воно,
зазвичай, є спонтанним і виявляється несвідомо: попри «зважування» людиною
своїх слів і навіть контроль міміки, часто відбувається «витік» приховуваних нею
почуттів через міміку, жести, інтонацію, тон голосу тощо. Комплекс невербальних
елементів комунікації дозволяє нам переконатись у правдивості почутого чи
поставити під сумнів зміст висловленого.
Таким чином, уміння педагога-музиканта «декодувати» невербальну
інформацію сприятиме більш глибокому пізнанню ним кожного вихованця,
розумінню справжніх мотивів поведінки учнів, визначенню їхніх ставлень,
настроїв і намірів. А володіння собою, своїм тілом дасть змогу вчителю створювати
власний позитивний образ, налаштовувати підопічного на відвертість, відкривати
внутрішні прошарки таємниць його душі. Використання педагогом невербальних
засобів впливу допоможе істотно підвищити ефективність педагогічної взаємодії,
процесу обміну суб’єктами інформацією, думками. почуттями, цінностями, оскільки
різноманітні засоби невербальної комунікації іноді є виразнішими й дієвішими
носіями змісту, ніж слова.
Література:
1. Пиз, А. (1995). Язык жестов: как читать мысли других людей по их
жестам. Москва: Ай-Кью.
2. Почепцов, Г. Г. (2001). Теорія комунікації. Київ: «Ваклер».
3. Рюкле, Х. (1996). Ваше тайное оружие в общении: мимика, жест,
движение. Москва: Интерэксперт: Инфра.
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Додаток Н.1.
Особливості розвитку ідей гуманізму в зарубіжній музиці
Культурно-історичні
епохи та музичні
Гуманістичні ідеї
стилі
Античність
Акцентування
духовноморального потенціалу музики
як засобу цілісного розвитку
людини,
виховання
в
неї
естетичного сприйняття життя,
моральних чеснот, гуманності,
встановлення соціального миру.
Ренесанс
Ствердження людської гідності й
краси - духовної та тілесної

Бароко

Сентименталізм

Глибоке
й
багатогранне
вираження внутрішнього світу
людини – величі та, водночас,
суперечливості

Гідність і краса «маленької»
людини,
цінності
родини,
щоденної
праці,
щирості,
взаємодопомоги, вірності
Віденський класицизм Віра в людину, її розум,
індивідуальна свобода й почуття
людської гідності, моральність,
доброчинність,
духовність,
злагода, оптимізм
Романтизм
Духовна краса й самодостатність
людини, творча сила її почуттів,
людяність, свобода від забобонів,
право
на
щастя,
вільну
самореалізацію
Музичні стилі
Гідність і цінність людини,
ХХ століття
пошук нею істини, сенсу життя,
засудження
бездуховності,
жорстокості, насильства

Засоби втілення
Мелодії, написані у спеціальних
ладах і виконувані на спеціальних
інструментах

Життєствердна
тематика,
реалістична
образність,
експресивна мелодика, ритміка,
самостійність
голосів
у
поліфонічних творах, опора на
народні
лади
та
народне
багатоголосся, об’ємність звучання
Поліфонічна
рівноправність
голосів, необмежений діапазон
мелодій, стрибки на дисонанси,
утворення «прихованих» голосів,
інтонаційно
характерна
тема,
зв'язок із народними жанрами,
контрасти, патетика, пафосність,
емоційність
Реалістичні образи й почуття,
сюжети зі щоденного життя,
простий (побутовий) мелодизм,
емоційність
Демократизм
музичної
мови,
багатогранність
образів,
наслідування
звуків
природи,
інтонацій мови, душевних станів,
зв'язок із фольклором.
Програмність (наявність певного
сюжету), емоційність, мелодичне та
гармонічне розмаїття, витонченість
музичної мови
Мелодична
гармонічна
загостреність,
полістилістика

експресивність,
й
ритмічна
патетичність,
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Додаток Н.2.
Особливості розвитку ідей гуманізму в українській музиці
Культурно-історичні
Гуманістичні ідеї
епохи
Доба Київської Русі
Духовна й фізична краса
людини, краса пізнання
нею світу
Українське
Утілення
почуттів
і
відродження
переживань людини

Українське бароко

Гармонія
людини
зі
світом,
природою,
прагнення творити добро

Українське
просвітництво

Відображення розмаїтого
внутрішнього
світу
людини

Музичне мистецтво
ХІХ століття

Ствердження
гідності
простої людини, щирості
її почуттів, моральності,
людяності, прагнення до
згоди між людьми
Національні,
волелюбні
ідеї, ствердження гідності
й краси людини, її
прагнення
до
істини,
щастя, добра, високої
духовності, внутрішньої
гармонії,
гармонійних
стосунків
із
іншими
людьми,
довкіллям
загалом.

Музичне мистецтво
ХХ століття

Засоби втілення
Оптимістична
образність

тематика,

емоційність,

Багатоголосся
в
церковній
музиці,
розвиток світської музики (лірична пісня,
історична дума), нові музичні інструменти
(ліра,
кобза,
бандура),
розмаїття
ритмічних, танцювальних форм; розвиток
козацького фольклору
Розвиток жанру партесного концерту
(церковного та світського), канту, шкільної
драми (народний колорит, «живі» діалоги,
побутовість, зв'язок із фольклором)
Розвиток жанрів вертепу, музичного
театру, музики для духових оркестрів,
побутових жанрів, зокрема сольної пісні
(пізніше – пісні-романсу), рисами якої
були: зв'язок музики з поезією, реалістична
тематика віршів; жанру класичного
духовного хорового концерту (втілив
цінності доброти, любові, милосердя,
мудрості)
Демократизація музичного життя й
музичної мови творів (використання
інтонацій народної пісні й міського
романсу
у
творчості
професійних
композиторів)
Психологізація художнього образу (у
жанрі солоспіву). Динамізм, ліризм,
епічність, емоційність, національна основа
(в
інструментальній
музиці);
індивідуалізація музичного тематизму,
експресивність
звучання,
тембральна
барвистість, декламаційність музичної
мови,
залучення
народнопісенних
інтонацій,
принципів
і
прийомів
фольклорної техніки (церковні твори)
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Додаток П
Діагностика сформованості гуманістичної спрямованості особистості
майбутніх педагогів-музикантів за мотиваційно-ціннісним критерієм
на контрольному етапі експерименту
Таблиця П.1.
Результати ранжування цінностей
ЕГ
Місця 1-4
осіб
%

Цінності
Гідність інших людей, саморозвиток і самореалізація,
взаємодопомога та взаємопідтримка, гендерна рівність
Самоконтроль, життєрадісність, дисциплінованість,
старанність
Матеріальна забезпеченість, успіх в осіб іншої статі,
розваги, кар’єризм

КГ
Місця 1-4
осіб
%

16

35,1

7

16,5

25

54,6

21

46,4

5

10,3

16

37,1

Інтерпретація результатів: присвоєння перших чотирьох місць цінностям
№№ 2, 5, 8, 11 – ознака високого рівня ГС, цінностям №№ 1, 4, 7, 10 – середнього
рівня ГС, цінностям №№ 3, 6, 9, 12 – низького рівня ГС особистості.
Таблиця П.2.
Результати опитування з виявлення ставлення студентів до обраної професії
А
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

ЕГ
осіб
4
3
4
5
5
4
3
4
3
5
4

%
8,9
6,1
8,9
10,9
10,9
8,9
6,1
8,9
6,1
10,9
8,9

Б
КГ
осіб
%
16
36,5
15
34,1
15
34,1
17
38
17
38
16
36,5
16
36,5
18
40,9
14
31,8
16
36,5
16
36,5

В

ЕГ
осіб
26
27
26
23
24
25
25
25
25
24
25

%
56,5
59
56,5
50
52,2
54,9
54,9
54,9
54,9
52,2
54,9

КГ
осіб
19
21
23
20
22
21
20
20
22
22
21

%
43,2
47,7
52,3
45,4
50
47,7
45,4
45,4
50
50
46,8

ЕГ
осіб
16
16
16
18
17
17
18
17
18
17
17

%
34,8
34,8
34,8
40
36,2
36,2
40
36,2
40
36,2
36,2

КГ
осіб
9
8
6
7
5
7
8
6
8
6
7

%
20,5
18,1
14,4
16,7
11,3
16,7
18,1
14,4
18,1
14,4
16,7

Інтерпретація результатів:: А – низький рівень ГС, Б – середній рівень ГС,
В – високий рівень ГС особистості.
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Таблиця П.3.
Результати опитування з виявлення мотивів гуманного
ставлення студентів до людей і до себе
А
№

Б

ЕГ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

КГ

В

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

5
4
6
4
5
2
9
7
5
3
5

10,9
9,9
13
9,9
10,9
4,4
19,6
15,2
10,9
6,5
9,9

15
16
17
17
16
15
17
17
15
15
16

34,1
37,1
38
38
37,1
34,1
38
38
34,1
34,1
37,1

25
24
24
25
26
26
23
25
27
25
25

55,2
52
52
52,2
56,5
56,5
50
55,2
58,7
55,2
55,2

19
21
21
18
22
20
20
19
21
19
20

43,2
47,7
47,7
40
50
45,4
45,4
43,2
47,7
43,2
46,1

16
18
16
17
15
18
14
14
14
18
16

34,9
39,1
34,9
37
32,6
39,1
30,4
30,4
30,4
39,1
34,9

10
7
6
9
6
9
7
8
8
10
8

22,7
15,9
14,4
20,5
14,4
20,5
15,9
18,1
18,1
22,7
16,8

Інтерпретація результатів:: А – низький рівень ГС, Б – середній рівень ГС,
В – високий рівень ГС особистості.
Таблиця П.4.
Результати опитування з виявлення типу спрямованості особистості
На себе

На роботу (завдання) та
взаємодію з людьми

Збалансоване поєднання трьох
типів спрямованості (не себе, на
роботу, на взаємодію з людьми)

осіб

%

осіб

%

осіб

%

ЕГ

5

10,5

25

53,8

16

35,7

КГ

16

36,3

21

47,2

7

16,5

Інтерпретація результатів: переважає спрямованість на себе – низький
рівень ГС, на роботу (завдання) та взаємодію з людьми – середній рівень ГС,
збалансоване поєднання трьох типів спрямованості – високий рівень ГС особистості.
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Додаток Р
Діагностика СГС особистості майбутніх педагогів-музикантів
за когнітивним критерієм на контрольному етапі експерименту
Таблиця Р.1.
Результати опитування щодо розуміння студентами сутності понять
А
№

Б

ЕГ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

КГ

В

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

3
3
5
4
5
4
4
5
3
4
4

6,5
6,5
10,9
9,4
10,9
9,4
9,4
10,9
6,5
9,4
9,4

19
17
17
19
16
17
19
20
19
17
18

43,2
38
38
43.2
36,4
38
43,2
45,4
43,2
38
40,1

26
26
24
26
23
24
25
24
27
25
25

56,5
56,5
52
56,5
50
52
54,2
52
59
54,2
54,2

17
19
18
20
21
20
19
18
18
20
19

38
43.7
40,9
45,4
47,7
45,4
43,7
40,9
40,9
45,4
43,7

17
17
17
16
18
18
17
17
16
17
17

36,4
36,4
36,4
34,8
39,1
39,1
36,4
36,4
34,8
36,4
36,4

8
8
9
5
7
7
6
6
7
7
7

18,1
18,1
20,5
11,3
16,2
16,2
14,4
14,4
16,2
16,2
16,2

Інтерпретація результатів: А – низький рівень ГС, Б – середній рівень ГС,
В – високий рівень ГС особистості.
Таблиця Р.2.
Результати опитування щодо обізнаності з проблеми гуманізації
А
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

Б

ЕГ

КГ

В

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

2
4
3
5
6
3
5
4
3
5
4

4,4
10,1
6,5
10,9
13
6,5
10,9
10,1
6,5
10,9
10,1

19
19
16
19
17
18
20
17
18
17
18

43,2
43,2
36,4
43,2
38
40,9
45,4
38
40,9
38
40,1

26
24
25
25
23
27
24
26
27
23
25

56,5
52
54
54
50
59
52
56,5
59
50
54

18
18
20
20
19
20
18
18
20
19
19

40,9
40,9
45,4
45,4
43,7
45,4
40,9
40,9
45,4
43,7
43,7

18
18
18
16
17
16
17
16
16
18
17

39,1
39,1
39,1
34,8
35,9
34,8
35,9
34,8
34,8
39,1
35,9

7
7
8
5
8
6
6
9
6
8
7

16,2
16,2
18,1
11,3
18,1
14,4
14,4
20,5
14,4
18,1
16,2

Інтерпретація результатів: А – низький рівень ГС, Б – середній рівень ГС, В –
високий рівень ГС особистості.
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Таблиця Р.3.
Результати опитування з виявлення обізнаності студентів
із гендерної проблематики
А
№

Б

ЕГ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

КГ

В

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

4
6
6
7
4
3
6
6
4
4
5

8,7
13
13
15,2
8,7
6,5
13
13
8,7
8,7
10,8

20
19
17
18
17
19
19
16
17
18
18

45,4
43,2
38
40,9
38
43,2
43,2
36,4
38
40,9
39,4

23
25
24
23
25
26
24
22
26
22
24

50
54,3
52
50
54,3
56,5
52
47,8
56,5
47,8
52,4

18
20
19
17
21
20
19
20
18
18
19

40,9
45,4
44,2
38
47,7
45,4
44,2
45,4
40,9
40,9
44,2

19
15
16
16
17
17
16
18
16
20
17

41,1
32,6
34,8
34,8
37
37
34,8
39,1
34,8
43,5
36,8

6
5
8
9
6
5
6
8
9
8
7

14,4
11,3
18,1
20,5
14,4
11,3
14,4
18,1
20,5
18,1
16,4

Інтерпретація результатів: А – низький рівень ГС, Б – середній рівень ГС,
В – високий рівень ГС особистості.
Таблиця Р.4.
Результати опитування з виявлення знань студентів щодо змісту
гуманістично-спрямованої діяльності педагога-музиканта
А
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

Б

ЕГ

КГ

В

ЕГ

КГ

ЕГ

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

6
4
3
4
2
4
4
5
3
5
4

13
8,8
6,5
8,8
4,4
8,8
8,8
10,9
6,5
10,9
8,8

18
17
16
18
17
19
19
20
19
17
18

40,9
38
36,4
40,9
38
43,2
43,2
45,4
43,2
38
40,6

24
24
26
26
26
24
27
23
26
24
25

52
52
56,5
56,5
56,5
52
58,7
50
56,5
52
54,1

18
18
20
18
17
20
19
19
20
21
19

40,9
40,9
45,4
40,9
38
45,4
44,2
44,2
45,4
47,7
43,4

16
18
17
16
18
18
15
18
17
17
17

34,8
39,1
37,1
34,8
39,1
39,1
32,6
39,1
37,1
37,1
37,1

КГ
осіб
%
8
9
8
8
10
5
6
5
5
6
7

18,1
20,5
18,1
18,1
22,7
11,3
14,4
11,3
11,3
14,4
16

Інтерпретація результатів: А – низький рівень ГС, Б – середній рівень ГС,
В – високий рівень ГС особистості.
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Додаток С
Діагностика сформованості гуманістичної спрямованості особистості
майбутніх педагогів-музикантів за емоційно-емпатійним критерієм
на контрольному етапі експерименту
Таблиця С.1.
Результати ранжування особистісних якостей
ЕГ
Місця 1-4
осіб
%

Особистісні якості

КГ
Місця 1-4
осіб
%

Повага до осіб іншої статі, здатність допомагати іншим, прагнення до
самовдосконалення, здатність протистояти несправедливості

16

35,3

7

16,2

Скромність, лагідність, чемність, привітність

25

55,2

19

44,1

Амбітність, самовпевненість, уміння будь-що досягати успіху,
безкомпромісність

5

9,5

18

39,7

Таблиця С.2.
Результати опитування з виявлення рівнів комунікативної емпатії студентів
Високий

Середній

Низький

осіб

%

осіб

%

осіб

%

ЕГ

17

36,6

25

53,8

4

9,6

КГ

7

16,4

19

43,9

18

39,7

Таблиця С.3.
Результати опитування з виявлення рівнів самооцінки студентів
Результати

Від +4 до +10

Від -3 до +3

Від – 10 до - 4

осіб

%

осіб

%

осіб

%

ЕГ

16

34,8

26

55,1

4

10,1

КГ

7

15,9

19

44

18

40,1
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Додаток Т
Діагностика сформованості гуманістичної спрямованості особистості
майбутніх педагогів-музикантів за комунікативно-діяльнісним критерієм
на контрольному етапі експерименту
Таблиця Т.1.
Результати опитування з виявлення моделей поведінки студентів у конфлікті
Суперництво, уникання,
пристосування

Компроміс

Співпраця

осіб

%

осіб

%

осіб

%

ЕГ

5

11,4

25

53,9

16

34,7

КГ

18

40,4

19

43,7

7

15,9

Інтерпретація

результатів:

переважання

поведінкових

стратегій

суперництва, уникання та пристосування – низький рівень ГС, компромісу –
середній рівень ГС, співпраці – високий рівень ГС особистості.
Таблиця Т.2.
Результати опитування з виявлення стилів педагогічного спілкування
А
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

ЕГ
осіб
4
4
6
7
6
5
5
4
4
5
5

%
8,7
8,7
13
15,2
13
10,9
10,9
8,7
8,7
10,9
10,6

Б
КГ
осіб
%
19
43,2
18
40,9
19
43,2
18
40,9
18
40,9
16
36,4
17
38
20
45,4
17
38
18
40,9
18
40,9

В

ЕГ
осіб
26
24
25
22
23
22
25
24
23
26
24

%
56,5
52
54,3
47,8
50
47,8
54,3
52
50
56,5
53,2

КГ
осіб
18
19
20
20
18
19
21
18
17
20
19

%
40,9
43,2
45,4
45,4
40,9
43,2
47,7
40,9
38
45,4
43,6

ЕГ
осіб
16
18
15
17
17
19
16
18
19
15
17

%
34,8
39,1
32,6
37
37
41,1
34,8
39,1
41,1
32,6
36,2

КГ
осіб
%
7
15,9
7
15,9
5
11,3
6
14,4
8
18,1
9
20,5
6
14,4
6
14,4
10
22,7
6
14,4
7
15,5

Інтерпретація результатів: А – авторитарний стиль, Б – ліберальний стиль, В
– демократичний стиль педагогічного спілкування.
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Таблиця Т.3.
Результати опитування з виявлення вмінь аналізу студентами
явищ і подій з позиції гуманістичних цінностей
А
№

ЕГ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

осіб
4
4
5
3
2
4
6
5
3
4
4

Б
КГ
осіб
%
19
43,2
17
38
17
38
19
43,2
19
43,2
20
45,4
17
38
16
36,4
17
38
19
43,2
18
39,6

%
9,9
9,9
10,9
6,5
4,4
9,9
13
10,9
6,5
9,9
9,9

В

ЕГ
осіб
26
24
26
24
26
24
24
26
27
23
25

КГ
осіб
20
20
21
17
18
19
21
19
18
17
19

%
56,5
52
56,5
52
56,5
52
52
56,5
58,7
50
54

%
45,4
45,4
47,7
38
40,9
43,2
47,7
43,2
40,9
38
44,3

ЕГ
осіб
16
18
15
19
18
18
16
15
16
19
17

%
34,8
39,1
32,6
41,1
39,1
39,1
34,8
32,6
34,8
41,1
36,1

КГ
осіб
5
7
6
8
7
5
6
9
9
8
7

%
11,3
15,9
14,4
18,1
15,9
11,3
14,4
20,5
20,5
18,1
16,1

Інтерпретація результатів: А – низький рівень ГС. Б – середній рівень ГС,
В – високий рівень ГС особистості.
Таблиця Т.4.
Результати опитування з виявлення готовності студентів до діяльності й
спілкування на гуманістичних засадах, саморозвитку й самореалізації
А
№

ЕГ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середнє

осіб
5
4
5
6
7
5
5
4
5
4
5

%
10,3
8,7
10,3
13
15,2
10,3
10,3
8,7
10,3
13
10,3

Б
КГ
осіб
%
19
43,2
19
43,2
17
38
18
40,9
17
38
20
45,4
18
40,9
16
36,4
19
43,2
17
38
18
39,5

В

ЕГ
осіб
27
26
24
23
24
24
26
26
23
27
25

%
58,7
56,5
52
50
52
52
56,5
56,5
50
58,7
54,2

КГ
осіб
20
20
18
18
21
17
17
21
20
18
19

%
45,4
45,4
40,9
40,9
47,7
38
38
47,7
45,4
40,9
44,2

ЕГ
осіб
14
16
17
17
15
17
15
16
18
15
16

%
30,4
34,8
37
37
32,6
37
32,6
34,8
39,1
32,6
35,5

КГ
осіб
5
5
9
8
6
7
9
7
5
9
7

%
11,3
11,3
20,5
18,1
14,4
16,3
20,5
16,3
11,3
20,5
16,3

Інтерпретація результатів: А – низький рівень ГС, Б – середній рівень ГС,
В – високий рівень ГС особистості.
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Додаток У
Однорідність вибірок ЕГ і КГ до експерименту
Експериментальна група
Рівні

Контрольна група

осіб

%

осіб

%

Високий

6

13,0

6

13,6

Середній

17

37,0

16

36,4

Низький

23

50,0

22

50,0

Обробка емпіричних даних

t

M1  M 2

N1  1   12  N 2  1   22 

1
1 

 N N 
2 
 1

N1  N 2  2

Експериментальна група

Контрольна група

Середні арифметичні M1 і M2

1,63

1,64

Стандартні відхилення  12 і  22

0,50

0,52

46

44

Обсяги вибірок N1 і N2
tемп = – 0,04
tкр = 1,99
Високому рівню присвоїли значення 3.
Середньому рівню присвоїли значення 2.
Низькому рівню присвоїли значення 1.
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Емпіричні дані
ЕГ

КГ

1.

3

3

2.

3

3.

Емпіричні дані
ЕГ

КГ

24.

1

1

3

25.

1

1

3

3

26.

1

1

4.

3

3

27.

1

1

5.

3

3

28.

1

1

6.

3

3

29.

1

1

7.

2

2

30.

1

1

8.

2

2

31.

1

1

9.

2

2

32.

1

1

10.

2

2

33.

1

1

11.

2

2

34.

1

1

12.

2

2

35.

1

1

13.

2

2

36.

1

1

14.

2

2

37.

1

1

15.

2

2

38.

1

1

16.

2

2

39.

1

1

17.

2

2

40.

1

1

18.

2

2

41.

1

1

19.

2

2

42.

1

1

20.

2

2

43.

1

1

21.

2

2

44.

1

1

22.

2

2

45.

1

23.

2

1

46.

1
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Неоднорідність вибірок ЕГ і КГ після експерименту
Експериментальна група
Рівні

Контрольна група

осіб

%

осіб

%

Високий

16

34,8

7

15,9

Середній

25

54,3

19

43,2

Низький

5

10,9

18

40,9

Обробка емпіричних даних

t

M1  M 2

N1  1   12  N 2  1   22 

1
1 

 N N 
2 
 1

N1  N 2  2

Експериментальна група

Контрольна група

Середні арифметичні M1 і M2

2,24

1,75

Стандартні відхилення  12 і  22

0,41

0,52

46

44

Обсяги вибірок N1 і N2
tемп = 3,41
t0,05 = 1,99
Високому рівню присвоїли значення 3.
Середньому рівню присвоїли значення 2.
Низькому рівню присвоїли значення 1.
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Емпіричні дані
ЕГ

КГ

1.

3

3

2.

3

3.

Емпіричні дані
ЕГ

КГ

24.

2

2

3

25.

2

2

3

3

26.

2

2

4.

3

3

27.

2

1

5.

3

3

28.

2

1

6.

3

3

29.

2

1

7.

3

3

30.

2

1

8.

3

2

31.

2

1

9.

3

2

32.

2

1

10.

3

2

33.

2

1

11.

3

2

34.

2

1

12.

3

2

35.

2

1

13.

3

2

36.

2

1

14.

3

2

37.

2

1

15.

3

2

38.

2

1

16.

3

2

39.

2

1

17.

2

2

40.

2

1

18.

2

2

41.

2

1

19.

2

2

42.

1

1

20.

2

2

43.

1

1

21.

2

2

44.

1

1

22.

2

2

45.

1

23.

2

2

46.

1
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Неоднорідність вибірок ЕГ до та після експерименту
Експериментальна група

Експериментальна група

після експерименту

до експерименту

Рівні

осіб

%

осіб

%

Високий

16

34,8

6

13,0

Середній

25

54,3

17

37,0

Низький

5

10,9

23

50,0

Обробка емпіричних даних

t

d

d

N

Експериментальна група Контрольна група
Середні арифметичні M1 і M2
Стандартні відхилення  і 
2
1

2
2

Обсяги вибірок N1 і N2

2,24

1,63

0,41

0,50

46

46

Середнє різниць d

0,61

Стандартне відхилення різниць σd

0,49

tемп = 8,37
t0,05 = 2,01
Високому рівню присвоїли значення 3.
Середньому рівню присвоїли значення 2.
Низькому рівню присвоїли значення 1.
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Емпіричні дані
ЕГ

Емпіричні дані

КГ

після
до
експер експер
именту именту

ЕГ

КГ

після
експер
именту

до
експер
именту

1.

3

3

24.

2

1

2.

3

3

25.

2

1

3.

3

3

26.

2

1

4.

3

3

27.

2

1

5.

3

3

28.

2

1

6.

3

3

29.

2

1

7.

3

2

30.

2

1

8.

3

2

31.

2

1

9.

3

2

32.

2

1

10.

3

2

33.

2

1

11.

3

2

34.

2

1

12.

3

2

35.

2

1

13.

3

2

36.

2

1

14.

3

2

37.

2

1

15.

3

2

38.

2

1

16.

3

2

39.

2

1

17.

2

2

40.

2

1

18.

2

2

41.

2

1

19.

2

2

42.

1

1

20.

2

2

43.

1

1

21.

2

2

44.

1

1

22.

2

2

45.

1

1

23.

2

2

46.

1

1

Розрахунки виконано в редакторі Excel.

