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Реформи, що відбуваються в системі вищої освіти, пов’язані з необхідністю 
оптимізації підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів з високим рівнем есте
тичної культури. Це завдання має реалізовуватися шляхом спрямування вузівсько
го педагогічного процесу на збагачення внутрішнього світу майбутнього вчителя, 
педагогічного забезпечення умов для повноцінного естетичного самовираження і 
самореалізації, професійно-естетичного самовиховання педагога, зокрема вчителя 
музичного мистецтва.

Рівень естетичної культури майбутнього педагога-музиканта багато в чому 
визначається культурою творчої співпраці викладача і студента, якістю їх педагогіч
ного спілкування. Сутністю такої співтворчості виступає оволодіння естетичними 
нормами і орієнтаціями, формування естетичного ставлення, озброєння знаннями 
і уміннями, необхідними для естетичного самовиховання. При цьому безперервний 
естетичний вплив викладача на студента є необхідною умовою успішного рішення 
завдань естетичного виховання.

Разом з цим, як показало дослідження, багато викладачів стикаються з дея
кими труднощами в організації процесу формування естетичної культури майбу тніх 
учителів музичного мистецтва, зокрема в плануванні і корекції естетико-виховпої ді 
яльності, здійсненні педагогічного керівництва естетичним самовихованням студенті», 
налагодженні естетичних взаємовідносин в студентському колективі тощо.

У цьому зв язку нами була організована внутрівузівська теоретично-методи ч ип 
підготовка викладачів до формування естетичної культури майбутніх учителі» му 
зичного мистецтва. В процесі експерименту ми спиралися на сучасні педагогічні до 
слідження В. Володько, В.Загвязинського, В.Кан-Каліка, Н.Кузьміної, Л. Кучери мого,
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Н.Нікандрова, В.Сластьоніна, Т.Сущенко, А.Щербакова, в яких розкривається харак
тер педагогічної діяльності, відокремлені важливі функції професіїіної діяльності ви
кладача, приділяється особлива увага розвитку його творчого потенціалу.

В нашому дослідженні внутрівузівська підготовка викладачів передбачала 
індивідуальні і колективні форми роботи.

Враховуючи різний рівень готовності до естетико-виховної діяльності, в роботі з 
викладачами ми здійснювали індивідуально-диференційований підхід, який передбачав 
визначення і використання раціональних, найбільш ефективних форм і методів роботи 
з кожним з них. Такими індивідуальними формами роботи в нашому дослідженні стали 
професійні співбесіди, педагогічні консультації. Ми виходили з того, що їх ефективність 
залежить від підготовчої роботи, яка забезпечує сприятливі умови для діалогу. Тому нами 
була розроблена і апробована методика їх підготовки і проведення.

Метою професійної співбесіди стало надання теоретично-методичної допомоги 
викладачам в організації процесу естетичного виховання студентів. Плідність такої допо
моги залежить від знання шдивідуальних особливостей і здібностей педагога. Тому про
фесійній співбесіді передувала серйозна підготовка, спрямована на вивчення і аналіз: інди
відуального стилю роботи викладача, його спрямованості на розвиток естетичної культури 
студентці; рівня теоретичної підготовки; рівня знань викладачем особливостей сучасного 
соціуму і естетичної спрямованості студентів; розвитку критичного і креативного мислен
ня педагога; труднощів, з якими стикається викладач в процесі організації естетичного ви
ховання студентів; індивідуальних особливостей викладача (його характеру, темпераменту, 
інтересів, прагнень, потреб тощо); рівня його професійної і естетичної культури.

В ході співбесіди з’ясовувалося наступне:
• чи комфортно почувається викладач на своїх заняттях?
• як почуваються на його заняттях студенти?
• чи досягнуте загальне поліпшення системи естетичної взаємодії, взаємо

відносин між студентами і викладачем?
• чи беруть участь його студенти в художньо-творчій діяльності? Чи відбу

вається спільна творча діяльність викладача і студентів?
• чи обговорюють студенти з викладачем проблеми естетичного самороз

витку, самовиховання, самовираження? Чи надає викладач студентам зна
ння в цій галузі?

• чи усвідомлює викладач важливість цих проблем?
• яку роль у вирішенні завдань естетичного розвитку і саморозвитку сту

дентів педагог відводить собі?
• які прийоми і методи роботи колег йому імпонують?
• якої допомоги він потребує?
• які форми і методи естетичного виховання він використовує у своїй роботі?
Як показало дослідження, створення сприятливої психологічної атмосфери

для діалогу, а також спілкування, яке відбувалося в формі дружньої бесіди, дозволя
ли викладачу адекватно проаналізувати і оцінити свою естетико-виховну діяльність, 
визначитися з проблемами, труднощами, з якими він стикається в процесі роботи, 
прийняти поради і рекомендації щодо їх подолання і вирішення.

Педагогічна консультація розглядалася нами як важлива форма роботи, 
спрямована на надання конкретної методичної допомоги у вдосконаленні профе-
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сійііої компетентності педагога, підвищення його теоретичного і методичного рів
ня. Підготовка до консультації передбачала цілеспрямоване вивчення педагогічної 
діяльності викладача з метою визначення: якості теоретичних знань і практичних 
умінь естетичного виховання; конкретних досягнень і недоліків в естетико-виховній 
діяльності; рівня творчих здібностей; характеру взаємовідносин з колегами по ро
боті, зі студентами; прийомів і методів роботи, що використовуються в педагогічній 
діяльності; рівня загальнокультурних знань.

Для досягнення цієї мети використовувалися різні діагностичні методики: спо
стереження, особисті розмови з викладачем, бесіди з його колегами і студентами, вивчен
ня індивідуального плану викладача, відвідування його занять, позааудиторних заходів. 
І? залежності від характеру виявлених недоліків в естетико-виховній діяльності в ході 
педагогічної консультації пропонувалася конкретна теоретично-методична допомога по 
їх усуненню. Зокрема, темами педагогічних консультацій стали: «Діалог як ефективна 
форма естетичного розвитку студентів», «Засоби стимулювання саморозвитку естетич
ної культури студентів», «Діагностика естетичної культури студентів», «Організація пси
хологічного і духовно-естетичного клімату в студентському колективі».

В процесі внутрівузівської підготовки викладачів серед колективних форм 
роботи найбільш продуктивним виявився теоретичний семінар, програма якого 
вирішувала завдання: 1) забезпечення тісного зв’язку естетичної і інтелектуальної 
спрямованості навчання на факультетах музично-педагогічного спрямування; 2) 
розробки і апробації шляхів формування естетичної культури студентів-музиканті; 
3) підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності викладачів.

В ході теоретичного семінару викладачі знайомилися з соціально- 
педагогічними концепціями формування естетичної культури особистості, розгля
дали вихідні принципи і положення сучасної практики естетичного виховання, отри
мували інформацію про зміст і структуру естетико-виховної діяльності викладача 
вузу, її функції і специфічні особливості.

З метою вдосконалення практичних естетико-виховних умінь та нави
чок викладачів лекційні і практичні заняття семінару проходили з використанням 
інтерактивних форм і методів роботи, серед яких метод діалогової взаємодії (бесі
ди, дискусії), рольові і ділові ігри, творчі завдання, аналіз педагогічних ситуацій, 
художньо-педагогічне моделювання.

Аналіз експериментального дослідження підтвердив очікувані результати 
зростання педагогічної компетентності педагогів. Викладачі придбали досвід про
гнозування, планування і формування естетичної культури майбутніх учителів му
зичного мистецтва, організації естетичного самовиховання студентів, використання 
сучасних технологій, інтерактивних форм і методів естетико-виховної роботи.
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