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Орищук О. Личностно ориентированный подход в профессиональной подготовке будущих 
учителей музыки к вокально-просветительской педагогической деятельности 

В статье рассматривается проблема применения личностно ориентированного подхода в подго-
товке будущих учителей музыки к вокально-просветительской педагогической деятельности. Рас-
смотрены базовые понятия, в частности обнаружено специфическую направленность в использовании 
личностно ориентированного подхода в подготовке будущих специалистов к вокально-
просветительской педагогической работе. Освещены основные условия личностного развития будущого 
учителя музыки, изучение механизмов его самореализации, самозащиты, адаптации к социальным усло-
виям, интеграции и тому подобное.  

Ключевые  слова :  личность, индивид, индивидуальность, личностно ориентированный подход, 
учитель музыки, вокально-просветительская педагогическая деятельность.  

 

Orishuk O. Personally oriented approach in vocational training of future music teachers for voca-
tional and educational pedagogical activity 

The article deals with the problem of applying a personality-oriented approach in the preparation of future 
music teachers for vocational and educational pedagogical activity. The basic concepts are considered, in particu-
lar, a specific orientation in the use of a person-centered approach in training future specialists for vocational and 
educational pedagogical work was revealed. The main conditions for the personal development of the future mu-
sic teacher, studying the mechanisms of his self-realization, self-defense, adaptation to social conditions, integra-
tion, and the like are covered.  
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ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ  
СТАНОВЛЕННЯ ТЬЮТОРСТВА В ОСВІТІ УКРАЇНИ  

У статті на основі дослідження розвитку освіти в Україні від часів її зародження у XII ст. до сього-
дення здійснено історико-педагогічний аналіз розвитку інституту тьюторства в Україні. У результаті 
виділено п’ять періодів еволюції тьюторства в Україні: зародження світоглядних позицій тьюторст-
ва; започаткування ідей гуманізму, особистісного та індивідуального підходу; розвиток інституту на-
ставництва та формування педагогічної думки стосовно вимог до учителя; урізноманітнення поглядів 
щодо освіти підростаючого покоління, оформлення та усталення ідей тьюторства.  

Ключові  слова :  становлення тьюторства, історія тьюторства, періодизація, тьютор, тью-
торство.  Нині все виразніше виявляється суперечність між вимогами до особистості й діяльності педаго-гів та фактичним рівнем готовності випускників вищих педагогічних навчальних закладів до здій-снення професійної діяльності в умовах додатко-

вої, інформальної та інклюзивнї освіти, електрон-ного та дистанційного навчання, що вимагає віль-ного оперування індивідуальними практиками навчання. Тому актуальним стає завдання істори-ко-педагогічного аналізу тьюторства не для того, 
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щоб реплікувати досвід минулого, але щоб продо-вжувати традиції в новому контексті.  Аналізуючи проблему професійної підготов-ки майбутніх учителів до тьюторської діяльності ми спираємося і на історико-педагогічні дослі-дження та на сучасні наукові праці. Основою для вирішення завдань є розвідки, присвячені істори-ко-педагогічним аспектам тьюторства (Е. Гордон, Р. Морган, Ч. О’Мейлі, Дж. Понтічелл, Р. В. Шаран та ін.) та проблемам підготовки педагогічних пра-цівників до тьюторської діяльності (М. В. Іващен-ко, Т. М. Ковальова, В. М. Кухаренко, Б. І. Шуне-вич). Проте ґрунтовного дослідження становлен-ня тьюторства і виділення періодів його еволюці-онування у наукових працях не було здійснено. Тому метою статті є здійснення історико-педагогічного аналізу тьюторства в Україні для виділення періодів його становлення в Україні.  Дослідники джерел тьютораства (Ед. Гордон, Ел. Гордон, В. В. Максимов, Т. М. Ковальова, В. М. Кухаренко) зазначають, що з часів появи пе-рших університетів у Європі (Оксфордський, Кем-бриджський університети) тьюторство спочатку виконувало функції супроводу отримання універ-ситетської освіти. Тьютор не отримував для цього ніякої спеціальної педагогічної освіти, він переда-вав свій досвід самоосвіти в силу того, що володів технікою рефлексії і передачі знань, залишаючись в повному сенсі університетської фігурою.  У ці часи в Україні (XII–XIV ст.) виникали пер-ші школи у Київській Русі, де у зв’язку із тим, що контингент школярів був не великим, широко застосовувалися індивідуальні методи навчання [3, 73]. В основному навчання базувалося на цер-ковних засадах. У церковному навчання можна виділити два аспекти, що вбачаються важливими для нас у відношенні можливості реконструкції історичних основ тьюторства. Як зазначає І. Д. Проскуровська, перший аспект полягає у то-му, що людина проходить шлях освіти себе – на-буття в собі Людини, в якому діє Божественна сила і яким кожен монах покликаний стати, шлях внутрішнього визволення в відкритості Богу. Другий аспект можна сформулювати як «проповіді про правила поведінки в сфері Духа». Як правило, шлях ченця відзначений не тільки його особистими зусиллями. Він пов'язаний з на-ставником (духівником), якому монах довіряє, як син, будучи впевненим, що в ньому проявляється дбайливе і вимогливе батьківство Бога. Завдяки впливу духівника шлях кожного ченця стає інди-відуальним щодо часу, ритму і способів шукання Бога, і саме тому в чернецтві проявляється велика різноманітність виразів общежительного і відлю-дницького характеру [10, 78].  

У період Відродженні в Україні (XVІ–XVII) освіта характеризувалася гуманізмом та демокра-тичними цінностями. Так за змістом і рівнем осві-ти не поступаючись школам Західної Європи, братські школи за організацією навчання і розпо-рядком шкільного життя перевищували західно-європейську школу того часу. Братолюбіє – основ-на засада братств, передбачало терпимість і ша-нобливе ставлення один до одного, обов’язковою була допомога всім, хто цього потребував [13, 11]. У козацьких школах, де учителями були козаки-кобазрі, заняття з учнями проводили індивідуаль-но. У січовій школі було реалізовано принцип гар-монійного виховання людини, бо поруч із загаль-ноосвітніми предметами багато уваги приділяло-ся психофізичному вдосконаленню майбутніх ко-заків. Підлітки і юнаки охоче брали приклад з до-рослих, які відчували психологічний комфорт за-вдяки тому, що однаковою мірою турбувалися про свій інтелектуальний, моральний, духовний і фізичний розвиток. Це створювало в них настрій внутрішнього задоволення, хорошого самопочут-тя, сприяло єдності слова і діла, думки і вчинку, гармонії душі й тіла [3, 78–82]. Отже, гуманістичні ідеї та увага до індивідуальних рис особистості у братських та козацьких школах, а також поява постаті наставника, які здійснювали індивідуаль-ний підхід до особистості, свідчать про розвиток тьюторських ідей в Україні цього періоду.  В Україні в цей період відбувається розвиток вищої освіти завдяки появі ота колегіумів. Києво-Могилянська Академія дотримувалася гуманісти-чних та просвітницьких ідей. Проголосивши себе всестановим закладом, Академія ніколи не пору-шувала цього задекларованого принципу, намага-ючись дати знання якнайбільшій кількості моло-ді. Так у академічній інструкції з новоприбулими префектів попереджали: «Якщо попадеться зовсім тупий, не приймати, бо літа втратить, а нічому не навчиться, а тим часом гадатиме, що він мудрий. А якщо котрий прикидатиметься тупим, щоб його відпустили додому, досвідчений вчитель знайде як його спокусити й істину вивідати» [13, 118]. Тобто ідеї особистісного підходу були закладені у навчальному процесі Києво-Могилянській акаде-мії. На відміну від російської освіти того часу, в Україні під впливом європейської культури для молодих людей формувалося необхідне середови-ще для становлення особистості. Так завдяки про-веденню диспутів у Києво-Могилянській академії формувалася атмосфера толерантності, терпимос-ті до чужих думок та середовище для вільного обміну ідеями і думками.  У цей час важливим для з’ясування історич-них основ тьюторства в Україні є погляди і педа-
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гогічна діяльність Г. С. Сковороди, який у своїх притчах, віршах, збірці «Сад божественний пі-сень», байках та листах звертався до проблем ви-ховання, обґрунтовуючи принцип гуманізму та природо відповідності у вихованні. Заслугою про-світителя-гуманіста є те, що він розкрив принцип гуманізму як розуміння вихователем думок, пере-живань та прагнень дитини, віру у благородне особистісне начало та в силу виховання. Він вва-жав, що цей принцип реалізується лише за умови, коли вихователь виявлятиме високу чуйність і повагу до вихованця [3, 94–97].  Згодом під впливом Російської імперії, Австро-Угорщини та Польщі у XVIII–XIX ст. Україна при-йняла німецьку модель університету, якій не вла-стивий був інститут тьюторів. Російський уряд намагався заводити свої урядові школи з однома-нітною організацією, однаковими програмами та вимогами. Тобто умов для виникнення внутріш-нього і зовнішнього вільного і відкритого освіт-нього простору та його супроводу в ньому не бу-ло. Проте ідеї О. В. Духновича, Т. Г. Шевченка, П. О. Куліша, М. І. Костомарова сприяли розвитку прогресивних думок в українській освіті тих часів. Виходячи з принципу природовідповідності О. В. Духнович вимагав врахування вікових та ін-дивідуальних особливостей вихованців. Для того, щоб дитина не зневірилася у власних силах, щоб не гальмувався її розвиток, педагог вважав важ-ливим дотримання принципу доступності у на-вчанні [3, 108–109].  Слід зазначити, що на відміну від англійської освіти в Україні до XX-го ст. тьюторських практик не виникало, а натомість існував інститут настав-ників та гувернерів, а згодом – репетиторів. На-ставництво, як прообраз тьюторства, складалося швидше серед домашніх вчителів. У цей період видатними педагогами і діячами XIX ст.. такими як І. Я. Франко, К. Д. Ушинський, С. Ф. Русова, Б. Д. Грінченко були закладені передумови виник-нення тьюторства в Україні [8]. Історичні події кінця ХІХ-початку ХХ ст. не сприяли розвитку пе-дагогічної думки у руслі пошуку нових форм осві-ти особистості.  У ХХ ст. в Україні формувалася радянська сис-тема освіти, в якій з початку (1920–1930-ті роки), у центрі залишалась дитина, індивідуальність, формування «нової людини». Педагогіку особис-тості та принцип гуманізму відстоював українсь-кий радянський педагог О. Ф. Музиченко, зазнача-ючи, що «виховання і навчання повинні творити-ся з середини учня, а не ззовні, виховання і на-вчання повинні складатися не із зовнішнього впливу вчителя на учня, а з діяльності самого уч-ня» [6, 8].  

У наступні роки (наприкінці 1930-х у 1950-х роках) ідеї колективізму починають все більше впливати на освітню теорію і практику. Вони як антитези індивідуалізму, особистісному розвитку надовго стали домінантами радянської педагогі-ки. У педагогіці постало питання плановості вихо-вної й навчальної роботи в школі за аналогією з першим п’ятирічним планом розвитку СРСР, впро-вадилася упорядкована робота школи зі стабіль-ними програмами, підручниками, що спиралась на наступність, послідовність, цілісність [11,  11–13]. Але прогресивні українські радянські пе-дагоги і педагоги українського походження, що емігрували закордон, розуміли, що авторитарна система навчання не дозволяє розвинути усіх зді-бностей дитини і навіть спотворює процес форму-вання особистості молодої людини, тому підніма-ли це питання у своїх працях.  І. І. Огієнко одним із головних принципів ви-ховання (розглядаючи поряд з природо-відповідністю, народністю, індивідуалізацією, демократизацією, етнізацією, інтегрованістю і безперервністю) називав гуманізацію, в основі якої лежать повага до особистості, створення умов для формування кращих якостей та розви-ток здібностей вихованців, а також гуманізація взаємин між вихователями і вихованцями [4]. На індивідуальних відмінностях учнів, які треба вра-ховувати у процесі навчання звертав увагу також і В. О. Сухомлинський, зазначаючи, що «всі діти не можуть бути з однаковими здібностями, і найваж-ливіше завдання школи – виховання здібнос-тей» [12, 425]. Розвиваючи думку про суб’єктну позицію учня Г. Г. Ващенко підкреслював, що «виховання мусить бути побудоване так, щоб ди-тина ввесь час відчувала себе його суб’єктом, себ-то свідомо прагнула до певної мети, розкривала кращі свої сили, вложені в неї природою, вихову-валася на творчу, повноцінну особистість», також «треба, щоб вона свідомо входила в норми суспі-льного життя, а це можливе лише тоді, коли дити-на в процесі виховання, суб’єктивно будучи самос-тійною, об’єктивно перебуває під продуманим і мудрим керівництвом педагога [1]. Отже, ідеї су-голосні тьюторській позиції ми простежуємо у працях українських педагогів І. І. Огієнко, В. О. Сухомлинський та Г. Г. Ващенко.  У 60–70-х роках в українську радянську дида-ктику ввійшли такі ідеї як програмоване, пробле-мне, розвивальне навчання, пізнавальна актив-ність школяра, поетапне формування знань, ідеї розвитку і навчання дитини, їх взаємозалежність і різниця між ними тощо, які в цілому можна класи-фікувати як радянську дидактику, яка вперше в такому системному й логічно вмотивованому  
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вигляді була розроблена радянською педагогі-кою. Не зважаючи на реформування освіти напри-кінці 70-х – на початку 80-х років, серед широкого загалу учительства зростало невдоволення ста-ном справ у освіті, здійснювалися ініціативні по-шуки зміни й заміни організації та методики на-вчання, особливо окремих шкільних предметів [11, 20–21]. Проте позиція тьюторства не озвучу-валася.  У 90-х роках минулого століття криза тради-ційної моделі організації радянської школи спону-кала до пошуку нових шляхів індивідуалізації освіти в Україні. У ці роки, як зазначає О. В. Сухом-линська, педагогічна наука значно відставала у своєму поступі від ініціативи й творчості вчите-лів, які, об’єднавшись у громадські спілки, висуну-ли нову ідеологію освіти, яка сконцентрувалася на ідеях демократизації, гуманізації освіти, особи-стісно орієнтованого підходу до кожної дитини, задекларувавши свободу і співробітництво наріж-ними каменями нової ідеології [11, 21]. Українські педагоги були активними учасниками руху спів-робітництва, і серед них В. Ф. Шаталов, А. Б. Рєз-нік, О. А. Захаренко, М. П. Гузик та ін.  В. Ф. Шаталов відзначав важливість того, щоб учні відчували себе повноправними і повноцінни-ми людьми у процесі навчання. Він широко пропа-гував методичні прийоми, що сприяють ствер-дженню у кожному учні відчуття власного досто-їнства, наростаючого припливу сил [14, 51–52]. Важливим для реконструкції історичних основ тьюторства у педагогіці В. Ф. Шаталова вважаємо те, що педагог пропонує дозволяти учням вільний вибір завдань, зауважуючи, що розкутість, що створюється при цьому, дозволяє учневі вчитися переможно [14, 23–24].  Дослідження педагогічної спадщини А. Б. Рез-ніка свідчить, що у своїй науковій та практичній діяльності він пропагував ідеї педагогіки співро-бітництва, створюючи модель школи з гуманни-ми, гармонійними стосунками. Видатний педагог гуманіст О. А. Захаренко у своїх працях та педаго-гічною діяльністю відстоював ідеї системи навча-льно-виховної роботи, яка забезпечувала форму-вання толерантної особистості школяра, готової до співробітництва, сприяла розвитку здібностей кожної дитини до творчої діяльності. Організатор першої в Україні авторської школи М. П. Гузик запропонував у дисертаційній роботі [2] дидакти-чно-методичну систему і оригінальну модель школи-комплексу, в основі яких лежить особисті-сно-орієнтована система шкільної освіти, орієнто-вана на реалізацію і розвиток властивого кожній окремій дитині власного таланту. У вітчизняній педагогіці виникає і закріплюється ідея персоні-

фікації навчання, що також є одним із стрижнів тьюторства.  Таким чином, досвід педагогів та учителів новаторів 80-90-х років створив передумови для вдосконалення та поступового реформування освіти України після проголошення незалежності. Завдяки розвитку різноманіття педагогічних ду-мок і пропозицій 90-х років щодо модернізації освітнього процесу у країні на теренах наукової думки і виникло поняття «тьютор».  Наприкінці 1990-х років тьюторство в Україні почало розвиватися як самостійне педагогічне явище. Спочатку більше уваги науковців привер-нула діяльність педагога в умовах дистанційного навчання (Г. С. Молодих, Т. І. Койчева, В. М. Куха-ренко, Н. Г. Сиротенко, Н. Є. Твердохлєбова). Тому поштовхом для розвитку інституту тьюторства в Україні ми вважаємо розвиток дистанційних тех-нологій навчання.  На сучасному етапі в Україні існують і продо-вжують запроваджуватися тьюторські практики. Зокрема, у приватній школі «Афіни» (Київ) по суті тьюторство послідовно розвивалося протягом всіх 20 років існування школи. Нині функції тью-тора у школі полягають у тому, щоб допомагати школяреві і його батькам вибрати індивідуаль-ний шлях в освіті XXI століття; вибудувати прос-тір і час життя школяра в школі таким чином, щоб жодна хвилина не пропала даремно, доцільно обираючи заняття і теми для вивчення; допомага-ти школяреві використовувати вільний час для підготовки до заліків та чистої творчості – індиві-дуальної або колективної; допомагати школяреві вибрати «справу життя» (хоча б на сьогоднішній день). Тьюторська модель супроводу учнів у шко-лі полягає у тому, що за кожною дитиною закріп-лений його особистий дорослий наставник (тьютор).  Серед вітчизняних досліджень (М. В. Іващен-ко, Т. І. Койчева, В. М. Кухаренко, Б. І. Шуневич) останнього десятиріччя основна уваги приділя-ється висвітленню діяльності тьютора у системі дистанційної освіти (ДО). Згодом дослідницьке поле цього явища було розширене, і у вітчизня-них наукових працях було висвітлено проблеми впровадження модульно-тьюторської технології навчання (О. В. Попович), тьюторського супрово-ду фахово-орієнтованої практики студентів (А. О. Ткачук), готовності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до діяльності тьютора (М. В. Іващенко), формування ціннісно-смислової готов-ності до тьюторської діяльності у магістрів гума-нітарних спеціальностей (А. К. Сучану).  У 2011 році біла створена «Тьюторська асоці-ація України»Ошибка: источник перёкрестной 
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ссылки не найден, метою якої стала просвітниць-ка і громадська діяльність, впровадження індуві-дуалізаціі в освіті і розвиток системи тьюторів (наставників). За сприянням асоціації у 2015 році запроваджено проект «Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в осві-ті», метою якого є дослідження та визначення оптимальних умов, які забезпечують постійний розвиток дитини, при здійсненні педагогічної технології тьюторства, адаптованої до умов та можливостей загальноосвітніх закладів України та в умовах сім’ї [9].  Нині в Україні здійснюється впровадження тьюторства у роботу загальноосвітніх та спеціа-льних навчальних закладів. Зокрема у 2011–2016 навчальному році колективом СЗШ № 168 (м. Ки-їв) проводилося дослідження на тему «Орган-ізація тьюторського супроводу допрофесійної підготовки та профільного навчання в інклюзив-ному загальноосвітньому навчальному закладі», в ході якого з метою профілізації учнів старшої школи було запроваджено тьюторський супровід учнів з особливостями розвитку. Він полягав у в організації роботи з виявлення і розвитку пізна-вальних інтересів школярів, створення умов для осмислення дітьми свого освітнього самовизна-чення шляхом вибору способів, форм, методів і видів навчання в певній педагогічній системі [7].  У 2016 році відповідно до Положення про по-рядок здійснення інноваційної освітньої діяльно-сті МОН України оголошено про проведення все-українського експерименту з упровадження нау-ково-педагогічного проекту «Школа тьюторської майстерності». Отже на сучасному етапі спостері-гається як теоретичне так і практичне осмислен-ня ідеї тьюторства в освітній системі України.  Узагальнення результатів історико-педагогіч-ного аналізу становлення тьюторства в Україні да-ло змогу нам визначити етапи цього процесу: 1-й період – XII–XIV ст. – зародження світогля-дних позицій тьюторства, пов’язаних із тим, що особистість проходить шлях самопізнання і само-освіти у церковному навчанні під керівництвом наставника (духівника).  2-й період – XVІ–XVII ст. – започаткування ідей гуманізму, особистісного та індивідуального 

підходу у літературі (Г. С. Сковорода), вищих на-вчальних закладах (Києво-Могилянська академія, Львівський університет) та середовищі братських і козацьких шкіл, висування на перший план пос-таті наставника молодого покоління.  3-й період – XVIII–XIX – розвиток інституту наставництва; формування вітчизняної педагогіч-ної думки щодо вимог та функцій учителя, зокре-ма уявлення про роль наставника не лише як вчи-теля-предметника, а й педагога, що формує тіло, душу, характер і моральність учня (К. Д. Ушинсь-кий); зародження ідей суб’єкт-суб’єктного на-вчання (І. Я. Франко), індивідуалізації освіти (С. Ф. Русова, Б. Д. Грінченко).  4-й період – 20–70-ті роки ХХ століття – урізно-манітнення поглядів щодо освіти підростаючого покоління: від дитиноцентрованості, педагогіки особистості та принципу гуманізму у 20–30-х роках через відхилення принцип індивідуалізації на ко-ристь колективізму й уніфікації у 30–50-х роках до розвитку ідей програмованого, проблемного, роз-вивального, діяльнісного навчання у 60–70-х роках.  5-й період – кінець ХХ-го початок ХХІ століт-тя – оформлення та усталення ідей тьюторства в освіті України, пошук нових шляхів індивідуаліза-ції освіти, розвиток педагогіки співробітництва, персоніфікації навчання, розвиток тьюторства як самостійного педагогічного явища, спроби профе-сіоналізувати тьюторську діяльність, формування і розвиток тьюторських практик, наукове осмис-лення тьюторської діяльності.  Таким чином, аналіз ґенези розвитку освіти в Україні від часів її зародження у XII ст. до сього-дення дав змогу здійснити історико-педагогічний аналіз розвитку інституту тьюторства в Україні і виділити 5 періодів його еволюції: зародження світоглядних позицій тьюторства, започаткуван-ня ідей гуманізму, розвиток інституту наставниц-тва, урізноманітнення поглядів щодо освіти під-ростаючого покоління, оформлення та усталення ідей тьюторства. У подальших дослідження вва-жаємо доцільним на основі аналізу вітчизняного досвіду виділити сучасні моделі професійної під-готовки майбутніх учителів до тьюторської діяль-ності.  
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Осадчая Е. П. Историко-педагогический анализ становления тьюторства в образовании Ук-
раины 

В статье на основе исследования развития образования в Украине со времен ее зарождения в XII в. 
по настоящее время осуществлен историко-педагогический анализ развития института тьюторства. 
В результате выделено пять периодов эволюции тьюторства в Украине: зарождение мировоззренче-
ских позиций тьюторства; появление идей гуманизма, личностного и индивидуального подхода; разви-
тие института наставничества и формирование педагогической мысли относительно требований к 
учителю; разнообразие взглядов относительно образования подрастающего поколения, оформление и 
упрочение идей тьюторства.  

Ключевые  слова :  становление тьюторства, история тьюторства, периодизация, тьютор, 
тьюторство. 
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Osadcha K. Historical and pedagogical analysis of tutoring formation in the education of Ukraine 
The article presents the historical and pedagogical analysis of the development of tutoring in Ukraine based 

on the study of the education development in Ukraine from its origin in the twelfth century to our days. By analyz-
ing the activities of church, fraternal and cossack schools and Kyiv-Mohyla Academy, the emergence and develop-
ment of humanistic ideas and attention to individual traits of personality in the education of Ukraine are proved. 
It is noted that the further development of pedagogical thought regarding the requirements for a teacher as a 
mentor in pedagogical writings of the nineteenth-twentieths century confirms the emergence of the prerequisites 
for the establishment of tutoring in Ukraine. On the basis of the analysis of works of Ukrainian Soviet teachers, the 
author concludes that, despite the dominance of the ideas of collectivism in contemporary education, progressive 
Ukrainian Soviet educators and educators of Ukrainian origin raised questions about the individual differences 
between students and their subject position. It is emphasized that in 1990s the crisis of the traditional model of 
Soviet school organization led to the search for new ways of individualization of education in Ukraine, which be-
came the pedagogy of cooperation and the idea of education personification. The article provides information on 
the development of tutorial practices in Ukrainian education and attempts to comprehend the idea of tutoring at 
the national level. As a result, the historical and pedagogical analysis has identified five periods of the evolution of 
tutoring in Ukraine: the emergence of ideological positions of tutorship; the initiation of ideas of humanism, per-
sonal and individual approach; development of mentoring and formation of pedagogical thought in relation to 
the requirements for teachers; diversification of views on the education of the younger generation; registration 
and establishment of ideas of tutoring.  

Key  words :  tutoring formation, history of tutoring, periodization, tutor, tutoring.  Стаття надійшла до редколегії 24.11.2017   УДК 78;378.22 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ 

 
У статті обґрунтовано психологічні аспекти підготовки майбутнього вчителя музичного мистец-

тва до публічних виступів.. Розглянуто поняття сольного публічного виступу. Проаналізовано понят-
тя дефініції «стрес» до процесу публічного виступу. Виділено найважливіші особливості протікання у 
музиканта-виконавця стресового стану у фазовому характері. Розглянуто вплив емоційної сфери на 
протікання музично-виконавського процесу. Виявлено, що основою успішної професійної діяльності є 
ефективна саморегуляція, яка визначається як індивідуальна психологічна складова особистості та є 
властивістю емоційної стійкості.  

Ключові  слова :  публічний виступ, професійна діяльність, майбутній вчитель музичного мистец-
тва, стрес, емоційна стійкість, саморегуляція.  Психологічний аспект підготовки майбутньо-го вчителя музичного мистецтва до публічного виступу – є одним з найважливіших та найактуа-льніших в сфері психології музичного виконавст-ва і музичної педагогіки.  Професійне становлення майбутнього вчите-ля музичного мистецтва в процесі його підготов-ки у вищому навчальному закладі так чи інакше пов’язано з публічними виступами. Починаючи від ораторського виступу перед слухачами, одног-

рупниками, та закінчуючи виступом зі своїм про-грамним репертуаром на модулях, екзаменах, концертах, фестивалях, конкурсах. Публічний ви-ступ є невід’ємною складовою освітнього процесу майбутніх вчителів музичного мистецтва, готую-чи їх до майбутньої професійної діяльності.  Сама виконавська майстерність музиканта-педагога і його артистичне перевтілення в цілому, і звичайно ж, інтерпретація музичного твору в своєму остаточному завершенні перевіряється аж 
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