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ОСОБИСТІТЬ ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ НА УРОКАХ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Мітєва А.М.
Концертмейстер кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії 
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хме/іьницького

Ключові слова: національна самосвідомість, формування педагогічних якос- 
I тей, духовна культура, мистецтво.

У всі часи люди високо цінували роботі моральний досвід вихованців, 
моральну вихованість, в новому філо- правильне співвідношення форм ді- 

I  софському світогляді, теорії розвитку яльності і освіти на різних вікових 
І складних, в тому числі громадських етапах, включення моральних критері- 

систем моральні ідеали суспільства їв в оцінку всіх без винятку видів ді- 
розглядаються як точка тяжіння в яльності і проявів особистості дітей, 
вирі, до якої рухається соціальна сис- Слід зауважити що дитині важливі не 
тема, це об’єктивно є напрямком роз- виховні бесіди, а культурна взаємодія 
витку суспільства. Глибокі соціа7іьно- як спільне практичне освоєння куль- 
економічні перетворення, що відбува- турних норм і зразків спілкування і 
ються в сучасному суспільстві, змушу- поведінки.
ють нас розмірковувати про майбутнє До важливих джерел морального 
України. В даний час підростаюче по- досвіду школярів відноситься мисте- 
коління часто звинувачують в безду- цтво. Воно повинно бути різноманіт- 
ховності, безвір’і, агресивності. Акту- ним і постійним, пронизувати все жит- 
альність проблеми морального вихо- тя дитини, насичувати його душу спів- 
вання пов’язана з підготовкою освіче- переживанням іншим людям. Мисте- 
них, високо моральних людей, що цтво абсолютно незамінне в вихованні, 
володіють не тільки знаннями, а й чу- воно розширює, поглиблює і організо- 
довими рисами особистості. вує моральний досвід людина, зіштов-

В даний час моральному вихован- хує дитинУ з такою моральної ситуаці- 
ню в школах приділяється велика ува- єю, з якою в житті він може і не зустрі
та, проте кінцевий результат роботи не тися, в навчальному процесі не створи- 
завжди задовільний. Однією з причин ти, а в формуванні моральних якостей є 
є відсутність чіткої системи в виховній важливим. Незамінна роль мистецтва в 
роботі школи та класних керівників, накопиченні досвіду співпереживання. 
Система морального виховання вклю- Мистецтво дозволяє пережити те, що 
чає в себе: розуміння і враховування в кожна людина в силу обмеженості його
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досвіду пережити не може. Співчуваю
чи героям художніх творів, радіючи їх
нім успіхам, вболіваючи їх негараздами, 
людина стає емоційно багатшими, чуй
ними, проникливіше, мудрішими. Крім 
того, мистецтво створює у кожного 
ілюзію самовідкриття істини, завдяки 
чому моральні уроки, що містяться в 
творі, глибоко переживаються і швид
ше стають надбанням свідомості осо
бистості.

Розвитку моральної свідомості ді
тей також сприяє їх знайомство з жит
тям, діяльністю, моральними позиція
ми видатних людей.

У формуванні національної само
свідомості школярів важлива роль на
дається навчально -  методичній літе
ратурі. На уроках музичного мисте
цтва викладач за допомогою музичних 
творів та літературних текстів безпо
середньо виводить учнів на осмислен
ня відносин до людини і суспільства.

Окремо слід відмітити особистість 
педагога у формуванні національної 
самосвідомості. Ідейність, мораль
ність, педагогічна спрямованість і ес
тетична культура, професійно-педаго
гічні, індивідуальні особливості пізна
вальних процесів і їх педагогічна спря
мованість емоційна чуйність; вольові 
якості; особливості темпераменту.

Інтегральною якістю особистості 
вчителя, що виражає його «виховну 
силу», можна вважати «харизму» (І.В. 
Бестужев-Лада). У перекладі з грецької 
слово Ьагізта означає «надана милість, 
дар», в Філософському словнику (1994) 
воно розшифровується як «надзвичай
но великі можливості або виняткова

обдарованість, що сприймаються мі< 
милість Божа». Педагога, який володії 
харизмою, в вичерпнії мірі, відрізнії 
ють наступні якості: яскрава індивіду 
альність; любов до дітей; внутрішня 
сила, цілісність, цілеспрямованії м.. 
притягає дітей і дорослих; «Організа 
ційне і емоційний» лідерство; здій 
ність генерувати ідеї і захоплювані 
ними; широта і глибина інтересів, ці 
лісний світогляд; впевненість у СВОЇЙ 

місії, в правильності обраного ним 
шляху. На думку автора, педагог, наді 
лений «харизмою», відрізняється вию 
ким ступенем напруженості внутріш 
нього життя, спрямованістю,, підпіч г 
ним характером духовно-моральної 
сфери (духовністю). Його характери 
зує також творче ставлення до дітей, 
до своєї справи, до світу в цілому. Але, 
перш за все, він вміє творчо ставитися 
до самого себе як особистості: вико 
ристання власних можливостей дося 
гає в такому вчителя своєї вищої фор 
ми. Очевидно, що «харизма» вчителя, 
як вищий ступінь педагогічної обдари 
ваності, пов’язана з його гуманісти ч 
ним пріоритетом.

У цьому контексті важливо зазна
чити також, що позитивне самосприй 
няття, любов до себе так само важлива 
для вчителя, як і любов до дитини. Ця 
загальна спрямованість педагогічної 
взаємодії коригується конкретними 
рекомендаціями на його адресу:

-  щиро ставитися до вихованця і 
відверто висловлювати своє позитив 
не ставлення до нього;

-  допомагати вихованцю усвідом 
лювати мету свого розвитку і домага
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тися перетворення цих цілей в мотиви 
його діяльності; -  співпрацювати з ви
хованцями при плануванні педагогіч
ної діяльності, включаючи навчальну, 
перетворюючи їх в співавторів освіт
ньо-виховного процесу, відповідаль
них за його результати;

-  організувати навчально-вихов
ний процес з максимальною зручністю 
для учнів.

Для повороту дитини до духовності 
та національної самосвідомості вчи
тель повинен стати носієм вищих ду
ховних цінностей. Необхідно дати по
штовх особистісному саморозвитку.

Таким чином, ми не можемо не по
годитися з твердженням, що високий 
рівень самоприйняття обумовлює по
зитивне ставлення до інших. Вчитель -  
посередник між дитиною і духовними 
цінностями минулих і сучасних поко
лінь. Ці цінності, знання, морально-

етичні норми не доходять до дітей у 
стерилізованому вигляді, а несуть в 
собі особистісні риси вчителя, його 
оцінки. Отже, ефективне здійснення 
системи виховання дітей шкільного 
віку цілком залежить від гуманістичної 
спрямованості особистості педагога.
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