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ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглядаються ефективні шляхи, форми та методи формування ес
тетичної культури майбутніх учителів музики в умовах позааудиторної діяльності.

Ключові слова / Keywords: естетична культура/ the esthetic culture, 
формування/ the formation, самовиховання/ the self-éducation, професійна підготовка/ 
the training, вчитель музичного мистецтва/ of teacher of music.

Сучасна шкільна освіта, орієнтована на духовно-естетичний розвиток 
особистості кожної дитини, потребує вчителя, здатного вільно орієнтуватися в 
культурних, художніх, моральних, естетичних цінностях, розуміти особливості 
розвитку естетичної культури, володіти науковою естетичною інформацією, 
використовувати власний художньо-естетичний досвід в навчально-виховному 
процесі. У цьому зв’язку актуалізується потреба в підготовці кваліфікованих фахівців з 
високим рівнем естетичної культури. Особливо це стосується професійної підготовки 
вчителя музичного мистецтва, безпосередньо сутністю педагогічної діяльності якого 
є залучення учнів до культурних, художньо-естетичних цінностей, формування їх 
художньо-естетичного світогляду, естетичного ставлення до дійсності та мистецтва, що 
у свою чергу, обумовлює високі вимоги до особистості педагога, його соціокультурних, 
естетичних якостей. Отже, вузівський педагогічний процес має бути спрямований на 
збагачення духовного світу майбутнього вчителя музичного мистецтва, педагогічне 
забезпечення умов для повноцінного естетичного самовираження і самореалізації, 
професійного-естетичного самовиховання педагога.

Формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва 
ми визначаємо як цілісний педагогічний процес, всі компоненти якого пов’язані між 
собою та спрямовані на духовно-естетичне вдосконалення викладача і студентів, їх 
взаємний творчий розвиток і духовне взаємозбагачення.

Теоретичною основою експериментального дослідження виступили 
теоретико-методологічні та культурологічні аспекти філософії формування нового 
покоління фахівців (В. Андрющенко, І.Зязюн, В.Кремень, В. Лутай); роботи, в 
яких розглядаються питання сутності естетичної культури (В.Бутенко, М.Верб, 
М.Каган, Н. Крилова, О.Лармін, Г.Петрова, Л.Печко); психолого-педагогічні теорії 
розвитку особистості (Л.Виготський, С.Рубінштайн, Б.Теплов, П.Якобсон); провідні 
педагогічні концепції естетичного виховання, що вивчали і створювали Г.Апресяп, 
Д.Джола, В.Вілюнас, М.Киященко, М.Лейзеров, А.Макаренко, В.Сухомлинський, 
Г.Падалка, О.Рудницька, Г.ИІевченко, А.Щербо; педагогічні підходи до гуманізації 
та гуманітаризації освіти (Ш.Аманашвілі, Г.Бал, І.Бех, В.Дряпіка, М.Євтух, І.Зязюн, 
І.Карпенко, Л.Нечепоренко, А.Сущенко; праці, що розглядають фундаментальні
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положення про цілісний підхід до організації педагогічного процесу (Ю.Бабанський, 
С.Гончаренко, В.Лозова, Ю.Мальований, І.Подласий, Т.Сущенко).

Позааудиторна робота в нашому дослідженні розглядається як органічна 
частина цілісного процесу формування естетичної культури студентів. Ми виходимо 
з того, що залучення майбутніх учителів до різних видів позанавчальної діяльності, 
використання культурологічних форм роботи з ними сприятиме підвищенню 
творчої активності і ініціативності студентів-музикантів, формуванню прагнення 
до естетичного самовираження і самореалізації, духовного самовдосконалення, 
розвитку естетико-виховних вмінь та навичок.

Важлива роль в організації позааудиторної діяльності, становленні духовних 
зв язків і культури взаємовідносин між суб’єктами педагогічного процесу відводиться 
куратору академічної групи. Творча співпраця куратора і студентів передбачає: включення 
майбутніх учителів музичного мистецтва в спільну культурно-масову роботу; широке 
використання різнопланових діалогічних форм позааудиторної роботи; залучення 
студентів до науково-дослідної роботи; стимулювання естетичного самовиховання 
майбутніх учителів, педагогічне керівництво цим процесом; організацію спільної 
музично-просвітницької, пропагандистської та творчої діяльності.

Одним з пріоритетних напрямів позааудиторної роботи стало заохочення 
студентів до творчо-естетичної діяльності, активна підготовка кожного з них до участі 
в культурно-масових, естетичних заходах. В нашому дослідженні оптимальними 
видами і формами спільної творчо-естетичної діяльності визначені: пізнавальна 
діяльність, спрямована на збагачення уявлень студентів про естетичну природу 
навколишньої дійсності, мистецтва, формування потреби в естетичній освіті, 
інтелектуальний розвиток майбутніх учителів (пізнавальні екскурсії, навчальні 
конференції, круглі столи, диспути дискусії, зустрічі з провідними педагогами шкіл 
міста); ціннісно-зорієнтована діяльність, спрямована на осмислення студентами 
загальнолюдських і естетичних цінностей, усвідомлення ними власної особистості 
і особистості іншої людини, потреби в творчому самовизначенні (диспути, уроки 
естетичної поведінки і спілкування, самодіагностики індивідуальних якостей 
особистості); художня діяльність, спрямована на розвиток в майбутніх учителів 
емоційно-чуттєвого сприйняття дійсності та мистецтва, формування потреби в 
естетичному самовираженні, естетичній взаємодії (концерти, естетичні вечори, 
творчі звіти); позааудиторне спілкування, спрямоване на взаємне збагачення 
спільного дозвілля (вечори відпочинку, відвідування та обговорення концертних 
виступів, театральних вистав, екскурсії, групові свята тощо).

Розглянемо приклади активної підготовки студентів до участі в культурно- 
масових, естетичних заходах.

Презентація оркестру народних інструментів. Підготовка до презентації 
включала експериментальну перевірку декількох найбільш впливових на форму
вання естетичної культури факторів, а саме: наскільки чуттєво і свідомо студенти 
сприймають значення оркестру для власного духовного розвитку, професійного са
мовиховання. З цією метою ми запропонували їм в письмовій формі виразити своє 
відношення до заходу, що має відбутися, до художньої діяльності взагалі; вислови- 
ти оціночне судження про музичні твори, їх авторів, розповісти про індивідуальну 
підготовку до концерту. Аналіз письмових опитувань дозволив визначили декілька

36

Тепсіепсіе, тЬіогц (іапцск; Іуто\л/асіе, ргакіцка іл/ паисе



важливих для нас позицій. Так, більшість студентів розцінюють свою діяльність 
в оркестрі як шлях до оволодіння виконавськими вміннями та навичками, іх са
мостійна підготовка до концерту обмежується вдосконаленням техніки виконання 
на музичному інструменті, інтерес до художньо-естетичної діяльності носить по
верховий характер, не виступає стійкою потребою, соціально значимим фактором 
естетичного розвитку.

У цьому зв’язку розроблені і експериментально перевірені заходи, спрямовані 
на постійний розвиток пізнавальних інтересів студентів, їх естетичного смаку, розши
рення художньо-естетичного кругозору, залучення до пропагандистко-просвітницької 
діяльності. Серед них: індивідуальні і колективні бесіди, консультації, в ході яких роз
кривається роль художньо-естетичної діяльності у становленні естетичної культури 
майбутнього вчителя, розвитку музичної ерудиції, художнього смаку; аналізуються 
музичні твори в єдності форми зі змістом; даються рекомендації щодо самостійної під
готовки до концерту; прослуховування в запису творів, що виконуються; виступи пе
ред однокурсниками з інформацією про творчість того чи іншого композитора, його 
музику; дискусії, в ході яких необхідно спонукати студентів мотивовано висловлювати 
оціночні судження про музичні твори, їх зміст, давати їм естетичну оцінку. Письмові 
опитування, які були проведені після презентації, виявили у студентів багато цінних 
психологічних новоутворень: з’явилася потреба більше дізнатися про твори, які вико
нуються, проникнути в їх образний зміст, драматургію, відтворити задум композитора 
у власному музичному виконанні, донести його до слухача.

Вечір духовності і краси. Мета та завдання позааудиторної роботи викладача 
в ході підготовки студентів до естетичного вечору -  формування ставлення до мис
тецтва як до духовної цінності; створення атмосфери зацікавленості і захопленості в 
студентському колективі; надання необхідної допомоги в розвитку естетичний зді
бностей майбутніх учителів музичного мистецтва.

Підготовка заходу включала низку організаційних зборів, на яких студен
ти залучалися до активного обговорення тематики вечора, самостійного визна
чення його мети і завдань, складанню програми і сценарію, розподілу обов’язків. 
При цьому ми прагнули, щоб студенти самі визначали для себе фронт роботи, 
роль в ході проведення заходу, виходячи з власних інтересів і здатностей. Особли
ву увагу на зборах було приділено вибору та обговоренню творів мистецтва. На
давалися порадити щодо відповідної методичної та мистецтвознавчої літерату
ри, вивчення творчість митців. Студенти активно залучалися до розкриття свого 
емоційного ставлення до художніх творів, їх аналізу і естетичного оцінювання.

Дослідження свідчить, що активна підготовка студентів до участі в 
культурно-масових заходах забезпечує розвиток у майбутніх учителів стійкої по
треби в художньо-естетичній діяльності, вдосконалення художніх здібностей, зрос
тання творчої активності студентів, їх прагнення до естетичного самовираження.
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