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ПЕРЕДМОВА 

 

Становлення громадянського суспільства, якісні зміни в суспільно-

економічному, духовному житті й ціннісних орієнтаціях українського соціуму, 

інтеграція України у європейську спільноту зумовлюють необхідність розвитку 

системи громадянського виховання. Важливість цієї системи виховання 

визначається у положеннях Конституції України, Законах України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», Концепції 

громадянської освіти в Україні, Концепції громадянського виховання 

особистості в умовах розвитку української державності, Концепції «Нова 

українська школа» та в інших нормативно-правових документах. 

Інтеграція України в європейський освітній простір потребує 

удосконалення системи навчання й виховання студентів педагогічних закладів 

вищої освіти, формування особистості вчителя з широким світоглядом, 

якісними знаннями, високими моральними цінностями. У реалізації завдань 

сучасної освітньої концепції нашої країни важлива роль належить учителеві 

музичного мистецтва, який, поєднуючи в собі риси педагога, мистецтвознавця, 

музиканта, філософа і психолога, покликаний впливати на формування 

свідомості, забезпечувати духовне становлення особистості школярів – 

патріотів і громадян української держави. Особливого значення це набуває 

сьогодні, зважаючи на соціально-політичну обстановку в Україні.  

Піднесення моральних, у тому числі патріотичних, громадянських 

цінностей у суспільстві, виховання вільної особистості, що усвідомлює 

взаємозалежність своїх прав і обов’язків, має власну громадянську позицію, в 

першу чергу залежить від системи виховання й освіти, а отже – від підготовки 

вчителя як керівника й організатора навчання та виховання школярів. 

Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності і, зокрема, до 

роботи щодо громадянського виховання, сьогодні є серйозною педагогічною 

проблемою. 
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Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної 

діяльності повинна здійснюватися відповідно до сучасних соціально-

культурних і педагогічних вимог, які полягають у вихованні загальної культури 

фахівця як синтезу знань, мислення, відчуттів і діяльності. Основою цього є 

духовність – високий рівень інтелектуальних, етичних і гуманістичних 

властивостей і потреб особистості. Проте, як показали результати аналізу 

виховної діяльності випускників музично-педагогічних факультетів ЗВО, на 

сьогоднішній день рівня необхідних вимог не досягнуто, є низка недоліків: 

1. До змісту виховної роботи зі студентами та їх підготовки до ролі 

вихователів не включаються нові форми і технології педагогічного і виховного 

навчання, не завжди враховуються особливості роботи з учнями різних вікових 

груп. 

2. Підготовка студентів музично-педагогічних факультетів до виховання 

учнів знаходиться на значно нижчому рівні, ніж підготовка до застосування 

спеціальних, методичних і дидактичних умінь. 

3. Формування у студентів навичок виховання часто орієнтується на 

застарілі підходи до етичного виховання (формування суми властивостей 

школярів), упускається суть поняття «духовно-етичне виховання» як широкого 

явища, що охоплює реалізацію особистого потенціалу і творчих здібностей, 

становлення світоглядної і громадянської позиції, оволодіння способами 

культурної діяльності тощо. 

Процес виховання стикається з багатьма труднощами соціально-

економічного, етичного і духовно-етичного порядку: багато моральних і 

громадянських цінностей, що пропагуються в середній і вищій школі, не 

затребуються суспільством. Зміна педагогічних установок, перенесення всіх 

суспільних структур в русло ринкової економіки разом з несформованими 

духовно-етичними орієнтирами вносять непорозуміння до думок і поглядів 

значної частини молоді, спонукаючи її вважати позитивними такі негативні 

властивості як егоїзм, меркантильність, агресивність. Динамічний розвиток 

людського суспільства впливає на характер внутрішньосімейних стосунків, 
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руйнує зв’язок між поколіннями. Отже, зростає соціалізуюча роль виховання, 

при якому воно розглядається як спілкування вихователя і вихованця щодо 

обміну духовно-етичними цінностями, спрямоване на продуктивну 

(особистісну, громадянську і професійну) взаємодію із соціумом.  

Завдання всесторонньої спеціальної, загальнопедагогічної і виховної 

підготовки вчителя музичного мистецтва, нові вимоги до 

конкурентоспроможності і необхідності адаптації фахівця до умов професійної 

діяльності, що змінюються, дозволяє розглядати процес підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва, як сучасний і актуальний напрям дослідження. 

Концепція виховних методик і практик, зростання ролі педагогічних і 

психологічних технологій, спрямованість освіти, організація середовища 

виховання, оптимізація процесів соціалізації і індивідуалізації, різноманітні 

аспекти формування особистості, вічна «незавершеність» виховання 

трактується як різноманітний спектр формування і розвитку процесу підготовки 

фахівців. Безперервне виховання з’явилося відповіддю на радикальні зрушення 

у світовій спільноті останніх років, пов’язані зі зміною структури виробництва, 

інтернаціоналізацією суспільного життя, розвитком нових технологій, рухом до 

інформаційно орієнтованого світу. В умовах значних соціальних змін 

посилюється потреба населення в безперервному оновленні знань і умінь. 

Накопичені сьогодні педагогічною і психологічною наукою дані про 

структуру особистості, її мотиваційну сферу дозволяють більш аргументовано 

ставити і вирішувати проблему цілісного підходу до підготовки фахівців. Суть 

такого підходу полягає у виявленні й реалізації системи педагогічних умов, за 

яких відбувається оптимальний розвиток майбутніх учителів музичного 

мистецтва. 

Дисципліна «Підготовка вчителя музичного мистецтва до громадянського 

виховання» розроблена відповідно до тематичного плану наукових досліджень 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

і є складовою теми «Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-

виховному просторі університету». Мета вивчення дисципліни – формування в 
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майбутніх учителів музичного мистецтва професійних компетентностей щодо 

здійснення громадянського виховання учнів. Основними завданнями вивчення 

дисципліни є: 

– висвітлити теоретичні засади підготовки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів; 

– визначити організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього 

вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання учнів; 

– визначити критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів; 

– формувати у майбутніх учителів музичного мистецтва вміння та 

навички організовувати процес громадянського виховання в школі; 

– вміти створювати умови, що сприятимуть підвищенню ефективності 

процесу громадянського виховання. 

Призначення цього посібника – подати студентам закладів вищої освіти, 

вчителям і викладачам основні відомості про сутність і зміст громадянського 

виховання, основні педагогічні умови та шляхи підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до громадянського виховання школярів. Крім того, читач 

матиме можливість конкретизувати сутність основних понять, пов’язаних із 

формуванням і розвитком такої важливої сьогодні для України риси 

особистості як «громадянськість». 

 

 



 9 

КРЕДИТ 1. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ  

ПІДГОТОВКИ  МАЙБУТНЬОГО  ВЧИТЕЛЯ  МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА  ДО  ГРОМАДЯНСЬКОГО  ВИХОВАННЯ  УЧНІВ 

 

Тема 1. Громадянське виховання як педагогічна проблема 

 

Освіта в Україні в цілому і музично-педагогічна зокрема переживають 

період глобальних трансформацій, зумовлених новими тенденціями в розвитку 

суспільства й інших сфер життєдіяльності людства. Високі вимоги сьогодення 

до якості фахової підготовки учителів музичного мистецтва зумовлюють 

необхідність оптимізації технологій навчання й виховання студентів музично-

педагогічних закладів освіти. Удосконалення музично-педагогічної освіти 

передбачає формування особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва 

не лише як фахівця, а й як патріота, громадянина, – гідного представника 

незалежної України, здатного передавати найкращі свої надбання наступним 

поколінням. 

Сучасна соціально-культурна ситуація в Україні характеризується 

глибоким переосмисленням минулого, активізацією історичної пам’яті як 

невід’ємної частини суспільної свідомості, загального процесу формування 

громадянського полікультурного суспільства, у ході якого переборюється 

відчуженість особистості не тільки від влади й власності, але й від своєї 

культури, мови, традицій, звичаїв, історії, релігії. Не може бути й вважатися 

дійсно громадянським суспільство, яке сповідує й насаджує в різноманітних 

формах моральний нігілізм, нетерпимість і насильство [24, с. 27]. 

 Про важливість формування громадянських якостей особистості в 

майбутніх поколінь зазначено у положеннях Конституції України, Законах 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», 

Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції громадянського виховання 
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особистості в умовах розвитку української державності, Концепції «Нова 

українська школа» та інших. 

У Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку 

української державності зазначено, що актуальність громадянського виховання 

особистості в сучасному українському суспільстві значною мірою 

зумовлюється потребою державотворчих процесів на засадах гуманізму, 

демократії, соціальної справедливості, що мають забезпечити усім громадянам 

рівні можливості для розвитку і застосування їхніх потенційних здібностей, 

досягнення суб’єктивно привабливих і водночас соціально значущих цілей як 

умови реалізації найголовнішої соціально-психологічної потреби у 

самовизначенні й самоствердженні [21, с. 10]. 

Громадянське виховання – це формування громадянськості як 

інтегрованої якості особистості, котра усвідомлює свої права й обов’язки щодо 

суспільства й держави; це залучення молоді до демократичної системи 

цінностей; формування індивідуального досвіду активних і відповідальних дій 

у демократичному суспільстві, що дає людині можливість відчувати себе 

морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною. Воно 

спрямоване виховувати у молодої людини високі моральні ідеали, почуття 

любові до своєї Батьківщини, потреби у служінні їй. Відомо, що основні риси 

громадянина формуються в молодому віці, під впливом загальнонародних, 

національних цінностей, у взаємодії особистості із суспільством, яке на 

кожному етапі представляють сім’я, школа, трудові колективи тощо. Зазначене 

виховання орієнтоване на формування свідомого громадянина, патріота, 

професіонала, людини зі шляхетними особистісними якостями і рисами 

характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та 

поведінкою, спрямованими на саморозвиток [5, с. 41]. 

Виховання громадянина припускає всебічний розвиток його особистості. 

Чим вище рівень такого розвитку, тим ефективніше здатна особистість 

відстоювати свої конституційні права і відповідально виконувати обов’язки. 

Громадянин виявляє себе, перш за все, у своїх відносинах із державою і з 
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найближчим соціумом. Основною метою громадянського виховання є 

формування громадянської етичної позиції особистості, здатної нести моральну 

відповідальність за свої рішення, прийняті з урахуванням системи цінностей, 

що існує в певному суспільстві, а також з опорою на знання вимог юридичних 

законів і отримання досвіду суспільно корисної діяльності [34, с. 28]. 

Виховання особистості громадянина є цілісною системою, котра поєднує 

навчальну і позакласну виховну роботу. 

Громадянське виховання зумовлено завданням державотворення на 

засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості. Одним із його 

критеріїв і результатів є громадянськість особистості, яку складають 

моральна, політична та правова культура, почуття власної гідності, внутрішньої 

свободи і водночас вболівання за суспільні ідеали, за пріоритети держави, благо 

свого народу і його дружні взаємини у світовому співтоваристві [9, с. 23]. 

Серед основних завдань громадянського виховання зазначають такі:  

– формування політичної та правової культури; виховання поваги до 

Конституції України, законодавства, державної мови; 

– розвиток критичного мислення; 

– визнання й забезпечення в реальному житті прав людини як 

гуманістичної цінності; 

– усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, прав 

людини та її громадянською відповідальністю; 

– формування національної свідомості, належності до рідної землі, 

народу; визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної 

спадщини; виховання почуття патріотизму, відданості у служінні Батьківщині; 

– утвердження гуманістичної моралі та формування поваги до таких 

цінностей як свобода, рівність, справедливість; 

– формування соціальної активності і професійної компетентності 

особистості на основі соціальних умінь: готовність до участі у процесах 

державотворення, здатність до спільного життя та співпраці у громадянському 

суспільстві, готовність взяти на себе відповідальність; 
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– здатність розв’язувати конфлікти у відповідності з демократичними 

принципами, здатність до самостійного життєвого вибору на основі 

гуманістичних цінностей; формування працелюбності особистості, 

відповідальності за свої дії; 

– уміння визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства, 

бути обізнаним у способах соціального захисту; 

– формування інтеркультурного менталітету, сприйнятливості до 

культурного плюралізму, загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення 

до інших культур і традицій; 

– вироблення негативного ставлення до будь-яких форм насильства; 

активне попередження тенденцій до виявлення деструктивного націоналізму, 

виявів шовінізму, фашизму, месіанських налаштованостей [21, с. 11]. 

Громадянське виховання учнів – це цілеспрямований науково 

обґрунтований організаційно-педагогічний вплив на їх волю, свідомість і 

почуття з метою формування й розвитку суспільно важливих громадянських 

якостей. Метою громадянського виховання учнів є формування в них 

моральних ідеалів суспільства, громадянських почуттів, належної поведінки, 

потреби в праці на благо суспільства. 

Значення школи у процесі виховання майбутнього громадянина України є 

надзвичайно великим, адже саме вона може показати молодій людині 

необхідність громадянської самооцінки, особистих прав і свобод. Саме школа 

повинна допомогти подолати пережитки минулого, зберегти те, що історично 

виправдало себе, створити майбутнього громадянина на таких духовних 

засадах нашого народу як патріотизм, інтернаціоналізм, громадянськість, 

моральність, обов’язок перед собою і перед суспільством, здатність до 

самопожертви в ім’я щасливого майбутнього Батьківщини.  

Підготовка молодого покоління до активного громадського життя є 

одним із завдань Державного стандарту загальної середньої освіти. Посилення 

виховної функції освіти, формування громадянськості, працелюбності, 

моральності, поваги до прав і свобод людини, любові до України, сім’ї, 
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довкілля є одним із стратегічних напрямів державної політики у сфері освіти. 

У цьому контексті загальноосвітня школа виконує роль фундаменту, на 

якому будується вся система громадянського виховання школярів, формування 

у них любові до рідного краю, історичної пам’яті України, духовності, 

національного характеру. Все, що закладається учням у цей період навчання і 

виховання, визначає в подальшому успіх процесу формування особистості, її 

світогляду і загального розвитку. Набуті у школі особистісні якості, а також 

знання, вміння і навички не лише забезпечують основу навчання і виховання 

підлітків, а й значною мірою визначають особливості практичної, громадської 

та професійної діяльності дорослої людини. 

Сучасна молодь потребує готовності до життя у відкритому 

європейському суспільстві, соціальної активності, громадянської 

компетентності, усвідомлення своєї ролі у житті і впевненості в тому, що вона 

може позитивно впливати на зміни в соціумі. 

Отже, основу громадянського виховання дітей, підлітків, молоді мають 

скласти культурні здобутки українського народу, його історичні традиції, 

висока духовність, національна ідеологія. Формування й розвиток громадянина 

здійснюється суспільством з його навчальними закладами, засобами масової 

інформації, соціальними інститутами тощо. Шляхом розвитку загальної 

культури, формування необхідних громадянських якостей учні зможуть 

підготуватися до життя у цивілізованому суспільстві європейського рівня. 

Громадянське виховання учнів передбачає наскрізну інтеграцію певних 

його аспектів у предмети шкільного освітнього компонента, наповнення 

програм роботи гуртків різноманітною тематикою, спрямованою на підсилення 

громадянської орієнтації їхнього змісту. Ефективними у громадянському 

вихованні є уроки громадянськості, різноманітні тематичні курси, програма «Я 

– громадянин України», а також такі методи і форми діяльності (відповідно до 

вікових рівнів школярів) як бесіди громадянської тематики, розповіді, 

встановлення правил, диспути, рольові й імітаційні ігри, інтерв’ю, обмін 

думками, мозковий штурм, метод проектів, вікторини, творчі вправи 
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громадянського спрямування, тематичні брейн-ринги, захист проектів тощо [7; 

35]. 

Основними складниками громадянської вихованості є сформована 

національна самосвідомість, міжнаціональна толерантність, правова, екологічна 

і моральна вихованість, патріотизм, гуманність, достатній рівень володіння 

державною мовою і прагнення максимально нею користуватися. 

Крім зазначених складників доцільно включити до змісту громадянського 

виховання учнів ще кілька важливих елементів: 

– громадянську самооцінку особистості – висновки учня про рівень 

сформованості в нього відповідних якостей у порівнянні їх з певним еталоном, 

про позитивні й негативні моменти; 

– громадянське самопізнання особистості – вивчення, аналіз, пізнання 

учнем своєї внутрішньої суті як громадянина, розробка програми 

самовдосконалення у цьому напрямку; 

– громадянське самоусвідомлення – усвідомлення учнем себе як 

громадянина, своєї громадянської суті, своїх характерних громадянських рис, 

своєї ролі в суспільстві тощо. 

Громадянське виховання учнів (особливо – старших класів) має бути 

спрямоване на виховання потреби в громадянському самоусвідомленні, в 

аналізі й оцінюванні своєї суспільно корисної поведінки, розвиток 

громадянського мислення, на формування установки на громадянське 

самовдосконалення (самонавчання та самовиховання у цьому напрямку). Серед 

важливих завдань такого виховання педагоги і психологи називають розвиток 

пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей учнів; інтеграцію 

освітнього середовища школи й сім’ї, школи й мікрорайону, ширше залучення 

батьків до освітнього процесу; соціалізацію учнів, розвиток ключових 

компетентностей: соціальної, громадянської, комунікативної, кооперативної, 

інформаційної тощо; формування у школярів активної життєвої позиції; 

створення у школі єдиного колективу учнів і педагогів, атмосфери співпраці.  

Серед найсуттєвіших аспектів громадянськості учнів слід виділити:  
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– теоретико-пізнавальний, структурними елементами якого є соціально-

психологічні, правові та інші поняття (суспільство, держава, етнос, нація, 

національність та інші); 

– мотиваційно-емоційний, що включає в себе групу вищих особистісних 

почуттів (правових, національних, патріотичних, екологічних, гуманістичних), 

в яких відображається ставлення громадян України до своєї державної 

спільноти, її життєдіяльності й перспектив розвитку;  

– діяльнісно-поведінковий, що характеризує практичну сторону 

громадянськості і значною мірою залежить від суспільно-політичних, 

економічних та інших умов у країні.  

Зазначені аспекти суттєво визначають зміст, форми і методи 

громадянського виховання учнів. Зміст громадянського виховання учнів 

включає в себе взаємопов’язану діяльність учителів і школярів, спрямовану на 

засвоєння системи громадянських знань, формування і розвиток громадянських 

почуттів і відповідних їм рис поведінки, а саме: любові до Батьківщини, 

відданості їй, активної праці на благо Вітчизни, примноження традицій свого 

народу, дбайливого ставлення до історичних пам’яток, традицій, звичаїв 

України, прагнення до зміцнення честі та гідності своєї держави, мужності, 

готовності захищати Батьківщину; дружби з іншими народами; поваги до 

звичаїв, культури інших країн і народів. 

Побудова освітнього процесу у школі передбачає усвідомлення 

психолого-педагогічних особливостей учнів. Ефективність громадянського 

виховання учнів значною мірою зумовлюється спрямованістю виховного 

процесу, формами і методами його організації. З огляду на це вченими 

класифіковано й обґрунтовано традиційні та інтерактивні методи 

громадянського виховання, які стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та 

критичне мислення і базуються на принципі багатосторонньої взаємодії. 

Успішна реалізація завдань громадянського виховання учнів можлива за 

умови поєднання різних форм виховання у практиці школи, а саме:  
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– запровадження окремих навчальних курсів і дисциплін громадянського 

спрямування; 

– інтегрування елементів громадянської освіти і виховання у зміст 

сучасних шкільних предметів; 

–  організація позакласної виховної роботи з метою формування 

громадянськості учнів; 

–  демократизація шкільного життя, впровадження системи учнівського 

самоврядування тощо. 

Важливим елементом системи громадянського виховання є 

прогнозування результатів виховного впливу, тобто визначення рівнів 

громадянської вихованості учнівської молоді. Серед найважливіших критеріїв 

громадянської вихованості учнів слід виділити такі як: 

- теоретична підготовленість учня з питань громадянськості (відповідно 

до вікових особливостей);  

- громадянсько-патріотична вмотивованість, спрямованість;  

- розвиненість громадянських якостей;  

- громадянська активність.  

Кількість і назви рівнів громадянської вихованості учнів не мають 

принципового значення, але переважна більшість учених для характеристики 

подібних явищ застосовує три традиційні: високий, середній, низький. 

Серед основних напрямів реалізації змісту громадянського виховання 

учнівської молоді сучасні педагоги найчастіше визначають такі:  

– демократизація, гуманізація та гуманітаризація освітнього процесу 

навчальних закладів; 

– наукове обґрунтування й розробка проблематики громадянського 

виховання науковими установами, вищими навчальними закладами, організація 

науково-теоретичних семінарів і конференцій із проблем громадянського 

виховання учнів; 
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–  проведення наукових досліджень у шкільних і позашкільних 

навчальних закладах для експериментальної апробації нових форм і методів 

громадянського виховання учнів;  

– коригування змісту навчальних програм і методик громадянського 

виховання учнів; 

– застосування індивідуального підходу у освітній роботі з учнями 

різних вікових груп; 

–  підвищення ефективності фахової підготовки й перепідготовки 

педагогічних кадрів, у т.ч. щодо готовності до громадянського виховання учнів; 

–  науково-методичне забезпечення роботи з батьками стосовно 

громадянського виховання дітей; 

– вивчення, аналіз і оптимальне втілення світового педагогічного досвіду 

громадянського виховання школярів.  

Побудова нового громадянського, демократичного, гуманного та 

правового суспільства, орієнтованого на високі національні й загальнолюдські 

цінності, набуває актуальності в стратегії сучасної української освіти. 

Важливу роль у вихованні учнів, формуванні їх громадянської позиції 

відіграє вчитель музичного мистецтва. Учитель музичного мистецтва – це 

особистість, котра має поєднувати в собі загальнолюдські, суспільно значущі й 

індивідуальні риси, що формуються у взаємодії із соціальним оточенням. Ця 

взаємодія виявляється у двох основних формах – спілкуванні та спільній 

діяльності. Як важливу рису творчої особистості можна виділити самостійність, 

що виявляється в умінні та потребі систематично працювати, 

самовдосконалювати й розвивати свої здібності. Вирішальну роль у 

становленні творчої особистості відіграє розумова діяльність, яка поєднує в 

собі логічне мислення та уявлення. Для розкриття своїх здібностей людина має 

розвивати такі якості як почуття нового, активність, здатність до аналізу і 

самоаналізу, гнучкість і широта мислення, образна уява. 

Надзвичайно важливою місією вчителя, безперечно, є формування вільної 

соціально орієнтованої особистості учнів, їх громадянське виховання. 
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Піднесення громадянських, гуманістичних цінностей у суспільстві, виховання 

вільної особистості, що усвідомлює взаємозалежність своїх прав і обов’язків, 

має власну громадянську позицію, багато в чому залежить від системи 

виховання й освіти, а отже – підготовки вчителя як керівника й організатора 

педагогічного процесу в школі. Підготовка студентів до майбутньої 

професійної діяльності і, зокрема, до роботи щодо громадянського виховання, 

сьогодні є серйозною педагогічною проблемою. 

Творча особистість учителя складається із системи загальнокультурних і 

професійних знань, гуманітарного світогляду, на основі яких будується й 

регулюється його діяльність, розвиненого чуття нового, високого ступеня 

розвиненості творчого мислення, його гнучкості, нестереотипності й 

оригінальності, здатності швидко змінювати прийоми дій відповідно до нових 

умов. Для того, щоб учитель став творчою особистістю, необхідний розвиток 

пріоритетних, професійно значущих якостей. Серед них найважливіші – це 

виконавча майстерність, мистецтво володіти аудиторією, вміння проводити 

просвітницьку роботу. Отже, велику увагу приділяти професійній підготовці. 

Професійна підготовка – це процес формування фахівця для певної 

сфери діяльності, оволодіння ним певним родом занять, професією. Існують 

різні визначення сутності професійної підготовки. Деякі психологи трактують її 

як засіб приросту індивідуального потенціалу особистості, розвитку її 

резервних сил, пізнавальної та творчої активності на основі оволодіння 

загальнонауковими та професійно значущими знаннями, вміннями й навичками 

[79, с. 28]. У педагогіці часто ототожнюють професійну підготовку із 

професійною освітою, яка є результатом засвоєння відповідних знань і вмінь та 

формування необхідних особистісних професійних якостей [52, с. 118]. 

Оволодіння майбутнім учителем музичного мистецтва високим рівнем 

професійної підготовки відповідно до сучасних, у тому числі європейських 

вимог вищої школи передбачає розширення діапазону видів його професійної 

діяльності, які він має опанувати протягом навчання у закладі вищої освіти. До 

структури цього педагогічного комплексу входять взаємопов’язані й 
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взаємозалежні суміжні професії, які має уособлювати в собі вчитель музичного 

мистецтва: суто учитель, методист, психолог, музикант-педагог і музикант-

виконавець, вихователь-наставник та інші. 

Професійна підготовка учителя музичного мистецтва багатьма 

педагогами розглядається як багаторівнева діяльність, з низкою відносно 

самостійних функцій: світоглядно-орієнтаційною, пізнавально-адаптивною, 

організаційно-комунікативною, компетентнісно-прогностичною, ціннісно-

суб’єктною, праксеологічною, творчо-перетворювальною [29, с. 179]. Від 

дієвості та взаємозв’язку зазначених функцій великою мірою залежить 

ефективність загальнопрофесійної підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва, у тому числі – підготовки до громадянського виховання учнів, а 

також – морально-психологічна атмосфера на уроках, результати художньо-

творчої, музичної та інших видів фахової діяльності. 

Світоглядно-орієнтаційна функція створює умови для досягнення 

майбутнім учителем музичного мистецтва рівня культурного саморозвитку й 

самореалізації, що дозволить йому вибирати оптимальні шляхи особистісного і 

професійного зростання, спрямовані на формування готовності до творчості у 

професійній діяльності. 

Пізнавально-адаптивна – забезпечує введення студентів в основні 

положення теорії вітчизняної та світової культури, полікультурні виміри 

соціально-культурних традицій, норм, образів життєдіяльності та 

взаємозв’язків між ними, що загалом, спрямовано на формування їх 

професійної готовності до використання результатів пізнання культурних 

смислів у майбутній педагогічній діяльності, а отже, – сприяє успішному 

засвоєнню знань майбутніми учителями музичного мистецтва, що знаходить 

своє матеріальне відображення в їх навчальній діяльності з учнями [17, с. 96].  

Організаційно-комунікативна – сприяє розвитку у майбутніх учителів 

музичного мистецтва умінь і навичок діалогічної взаємодії на основі 

толерантності та взаєморозуміння, забезпеченню процесів обміну мистецькими 

знаннями, соціальними цінностями, почуттями, переживаннями, настроями, 
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задоволенню потреб у міжособистісному спілкуванні, що формує у майбутніх 

фахівців досвід інтерсуб’єктної взаємодії у педагогічному процесі на засадах 

рівності та взаємного порозуміння з учнями. 

Компетентнісно-прогностична функція сприяє розвитку громадянської 

позиції майбутнього вчителя музичного мистецтва, що дозволить у недалекому 

майбутньому зміцнити нові способи мислення, загальнолюдські відносини i 

гуманістичні ідеали, норми демократичного життя у свiдомостi й поведiнцi 

підростаючого покоління. Адже сьогодні школі потрібен учитель творчий, 

здатний використовувати не лише iснуючi педагогiчнi технології, але i 

здійснювати iнновацiйнi процеси, пов’язанi з інтенсивним розвитком 

альтернативної та варіативної освіти. Ця функція дозволяє створити умови для 

побудови особистісних стратегій музично-педагогічної діяльності та 

професійного самовдосконалення майбутнього фахівця і включає моменти 

професійного цілеутворення й моделювання умов музично-педагогічної 

взаємодії та професійного саморозвитку. 

Ціннісно-суб’єктна функція обумовлює реалізацію аксіологічних засад 

продуктивного вирішення студентами смисложиттєвих проблем, вироблення 

критеріїв оцінки соціокультурних явищ, що спрямовуються на проектування 

педагогічної діяльності щодо трансляції соціально значущих мистецьких 

цінностей у внутрішній світ учнів, а також актуалізує процеси засвоєння 

людиною суспільних норм і цінностей у неповторній індивідуальній формі. 

Загалом, вищезазначена функція сприяє пошукам оптимальних шляхів 

удосконалення педагогічного процесу, широкого використання передового 

педагогічного досвіду. 

Праксеологічна функція фахової підготовки вчителя забезпечує освоєння 

основних історичних форм і методів мистецької діяльності людства, орієнтацію 

в основних її параметрах, технологіях проектування музично-просвітницької й 

культурно-масової роботи, тобто формування у студентів досвіду педагогічної 

практики мистецької роботи. Ця функція сприяє організації професійної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, що полягає у пошуку й 
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упровадженні у освітню практику різноманітних засобів, необхідних для 

здійснення у тому числі ефективного громадянського виховання учнів. 

Творчо-перетворювальна функція виявляється у креативному 

застосуванні цінних ідей у конкретних педагогічних умовах, у критичному 

осмисленні й активізації творчих підходів студентів до життєдіяльності. Ця 

функція дозволяє стимулювати активність майбутнього вчителя музичного 

мистецтва, планувати способи створення його особистісно-розвивального 

середовища [55, с. 97]. Забезпечується розвиток здатності студентів до 

застосування одержаних знань у вихованні учнівської молоді.  

Усі вищезазначені функції процесу підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва є взаємозалежними і взаємопов’язаними, а тому повинні 

реалізовуватися в гармонійній єдності. 

Проводячи освітню роботу, учитель музичного мистецтва формує 

погляди, переконання, запити, смаки, ідеали дітей. Тому він повинен бути 

всебічно і гармонійно розвиненою особистістю, добре знати і любити свій 

предмет, володіти знаннями методики музичного виховання, постійно 

вдосконалювати свій ідейно-теоретичний рівень, завжди бути у творчих 

пошуках, бути добрим політологом, прекрасним музикантом, любити дітей, а 

головне – бути справжнім патріотом і громадянином України. 

Отже, готовність майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів – це інтегрована особистісна якість, що 

характеризується певним емоційно-ціннісним ставленням педагога до освітньої 

діяльності з музичних дисциплін, наявністю у педагога психолого-

педагогічних, фахових, музикознавчих і методичних знань, музично-

виконавських умінь, навичок і досвіду реалізації виховних можливостей засобів 

мистецтва в громадянському вихованні учнівської молоді, а також – 

спрямованістю на професійне самовдосконалення. 

Результати аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових джерел 

засвідчують, що в педагогіці вищої освіти накопичено значний досвід, який 

може стати основою вдосконалення підготовки майбутнього вчителя музичного 
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мистецтва до громадянського виховання учнів. 

 

Контрольні запитання та завдання: 

1. Дайте визначення понять «громадянське виховання», 

«громадянськість», «учитель музичного мистецтва», «готовність майбутнього 

вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання учнів». 

2. Сформулюйте основні завдання громадянського виховання. 

3. Визначте національно-понятійний компонент громадянськості. 

4. Виділіть найважливіші критерії громадянської вихованості учнів. 

5. Які основні напрями реалізації змісту громадянського виховання 

учнівської молоді? 

6. Обґрунтуйте функції процесу підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Обґрунтуйте основну ідею громадянського виховання в історії 

науково-педагогічної думки. 

2. Проаналізуйте нормативно-правову та теоретичну базу громадянської 

освіти. 

3. Охарактеризуйте сучасні тенденції громадянського виховання в 

педагогічній теорії та практиці. 

4. Розкрийте сутність поняття «громадянськість» як психологічного 

утворення. 

5. Проаналізуйте педагогічні газети й журнали за останні два-три роки. 

Як у них висвітлені питання громадянського виховання школярів? 

6. Підготуватись до дискусії „Громадянське суспільство” з 

використанням інтерактивних технологій (мозкова атака, дебати, робота у 

великій групі). 

7. Складіть пам’ятку молодого громадянина України. 
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Практичне заняття № 1 

Концептуальні засади громадянського виховання 

План 

1. Ідея громадянського виховання в історії наукової думки. 

2. Підходи до сутності та мети громадянського виховання. 

3. Сучасні тенденції громадянського виховання в педагогічній теорії та 

практиці. 

4. Громадянськість як світоглядно-психологічна характеристика 

особистості. 

Література: 

1. Виховання громадянина : Психолого-педагогічний і народознавчий 

аспект : [навч.-метод. посіб.] / П. Р. Ігнатенко, В. Л. Поплужний, Н. І. Косарєва, 

Л. В. Крицька. – К. : ІЗМН, 1997. – 252 с. 

2. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку 

української державності / Наук. творч. колектив : О. В. Сухомлинська (наук. 

кер.) та ін. // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 7–13. 

3. Омельченко Л. П. Громадянське виховання / Л. П. Омельченко. – Х. : 

Вид. група «Основа» : «Тріада+», 2007. – 224 с. 

 

 

Тема 2. Особливості підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до громадянського виховання учнів у сучасних умовах 

 

Підготовка до громадянського виховання учнів – це важливий 

структурний елемент системи фахової підготовки вчителя музичного 

мистецтва, формуванні його професійної компетентності, що дозволяє 

здійснювати громадянсько-виховну діяльність у освітньому процесі. У 

підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського 

виховання учнів слід приділяти увагу і теоретичному, і практичному аспектам. 

Теоретичному аспекту відповідає інформаційний критерій, який передбачає 



 24 

наявність знань та усвідомлення важливості громадянського виховання. 

Необхідним показником професійної компетентності майбутнього педагога є 

наявність загальнотеоретичних, методологічних та спеціальних знань. 

Практичному аспекту відповідають операційний критерій та критерій 

особистісної причетності до зазначеної діяльності. 

Знання – це особлива форма духовного засвоєння результатів пізнання, 

процесу відображення діяльності, яка характеризується усвідомленням їх 

істинності. Теоретичні знання розширюють межі індивідуального досвіду 

вчителя, спрямовують і організовують цей досвід, дозволяють осмислити його в 

системі досвіду соціального і, таким чином, відкривають можливості для його 

вдосконалення і розвитку. 

Здатність ефективно, на високому рівні здійснювати педагогічну 

діяльність надає майбутнім учителям озброєння знаннями про особливості 

психіки школярів, розуміння їх психічних станів, і на цій основі вміння 

контролювати діяльність та поведінку учнів. Для цього студентам необхідні 

психолого-педагогічні знання. Також, психолого-педагогічні знання є 

принципом аналізу практичних ситуацій і критеріями оцінки результативності 

дій, які здійснює майбутній педагог. Н. Кузьміна [25] виділяє такі психологічні 

компоненти системи знань: 

– диференціально-психологічний (знання про особливості засвоєння 

навчальної інформації конкретними учнями у відповідності з індивідуальними 

та віковими характеристиками); 

– соціально-психологічний (знання про особливості навчально-

пізнавальної та комунікативної діяльності навчальної групи і конкретного учня 

в ній, особливості взаємовідносин учителя з класом, закономірності 

спілкування); 

– аутопсихологічний (знання про переваги та недоліки власної 

діяльності, особливості своєї особистості та її характерні якості). 
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Значну роль у формуванні професійної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва відіграє їх обізнаність з професійних знань, а 

саме: 

– знання про основні напрями і зміст праці вчителя; 

– знання про сутність і особливості професійно-педагогічної діяльності; 

– розвиток педагогічної і психологічної науки, професійну підготовку та 

ін. 

До структури професійних знань також належать знання у сфері 

культурології, управління, знання з професійно-педагогічного вдосконалення. 

Необхідно зазначити, що педагогічна компетентність майбутніх учителів 

музичного мистецтва значною мірою залежить від рівня і якості їх знань з 

циклу музично-теоретичних дисциплін, основного музичного інструменту, 

вокалу, хорового диригування, а також методики музичного виховання в 

загальноосвітній школі та знання особливостей засвоєння учнями відповідних 

предметів. 

Професійна компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва не 

можлива без знання ними принципів, методів, форм, процедур пізнання і 

перетворення педагогічної діяльності, в знанні загальнонаукової методології, 

сформованості світогляду, розвиненості умінь з організації і проведення 

педагогічних досліджень, обізнаності з методологічних норм та уміння їх 

застосовувати в процесі вирішення проблемних ситуацій, здатності до 

інноваційної діяльності, наукового обґрунтування, критичного осмислення та 

творчого застосування деяких концептуальних положень, уміння прогнозувати, 

проектувати та управляти освітнім процесом. 

Крім цього, для здійснення педагогічної діяльності на високому 

професійному рівні для майбутніх учителів є необхідною сформованість таких 

педагогічних умінь: інтелектуальні, комунікативні, організаторські. 

Так, професійна компетентність неможлива без здатності студентів 

ефективно виконувати операції логічного мислення (аналіз, синтез, порівняння, 

класифікація, виділення головного та ін.) у процесі вирішенні проблем і завдань 
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професійної діяльності. Для цього необхідна сформованість інтелектуальних 

умінь, які сприяють розвитку педагогічного мислення, формуванню глибоких і 

дієвих знань. 

Для здійснення ефективної педагогічної діяльності вельми важливо 

володіти комунікативними уміннями. Здатність майбутніх учителів 

спілкуватися з учнями та їхніми батьками, колегами, обмінюватися 

інформацією, є однією з умов, яка продукує відчуття студентами впевненості, 

переконаності у власній здатності налагоджувати педагогічно доцільні 

відносини з ними, а отже діяти ефективно. Комунікативні уміння включають 

групи перцептивних умінь, власне умінь вербального спілкування та умінь 

педагогічної техніки. Перцептивні уміння мають вияв на початковому етапі 

спілкування, це уміння розуміти учнів та їхніх батьків, колег. Для реалізації цих 

умінь на практиці необхідне знання ціннісних орієнтацій інших людей. Власне 

уміння вербального спілкування передбачають, по-перше, привернення до себе 

уваги (за допомогою мови, пауз, наочності), встановлення психологічного 

контакту з класом (для передачі інформації та її сприйняття учнями) та 

управління спілкуванням у педагогічному процесі. Уміння педагогічної техніки 

забезпечують ефективну взаємодію з учнями (батьками, колегами) в будь-яких 

ситуаціях, вони є зовнішньою формою поведінки вчителя й допомагають йому 

створити власний професійний імідж, тобто сукупність візуального, 

внутрішнього, вербального та акторського образів. 

Складниками педагогічної компетентності є не лише знання і навички, а і 

способи педагогічного спілкування, тобто зміст педагогічного процесу. Всі ці 

якості і характеристики педагогічної праці визначаються внутрішніми, 

психологічними якостями учителя, його здібностями до зміни репродуктивного 

рівня педагогічної діяльності компетентним і ефективним творчим рівнем, 

здібностями до власного саморозвитку і самоствердження. Навчання як основа 

компетентності – це не просто накопичення фактів, а й зміна самого учня, його 

поведінки. 
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Громадянська компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва 

може бути розкрита через низку ключових компетентностей, кожна з яких має 

певний набір здібностей, які складають цю компетентність: 

– дослідницька компетентність – здібності, пов’язані з аналізом і 

оцінкою поточної соціальної ситуації; 

– компетентність соціального вибору – здібності, пов’язані з умінням 

здійснити вибір і прийняти рішення у конкретній соціальній ситуації при 

зіткненні з конкретними соціальними проблемами; 

– компетентність соціальної дії – здібності, пов’язані із завданнями щодо 

реалізації здійсненого вибору, прийнятого рішення; 

– комунікативна компетентність – здібності взаємодії з іншими людьми 

(включаючи толерантність), насамперед, при вирішенні соціальних проблем; 

– навчальна компетентність – здібності, пов’язані з необхідністю 

подальшої освіти в соціальних умовах, що постійно змінюються. 

Рівень громадянської вихованості учнів школи, професійна, громадянська 

зрілість педагога і методичний інструментарій впливу на особистість – це ті три 

основні показники, які відбивають ефективність діяльності педагога з 

формування в учнів громадянської позиції. Тому, в число основних завдань 

вищого навчального закладу повинні бути включені: 

– розвиток у майбутніх учителів музичного мистецтва ключових 

компетентностей, необхідних для успішної реалізації ідей громадянського 

виховання; 

– проектування освітнього середовища закладу вищої освіти як простору 

нагромадження, збагачення досвіду громадянського самовизначення й 

становлення громадянськості фахівця; 

– розробка й обґрунтування моделі громадянського виховання у закладі 

вищої освіти (цінності, цілі, зміст, технології, умови й ресурси); 

– розробка й упровадження в навчальний процес курсів і модулів, 

пов’язаних з підготовкою майбутніх вчителів музичного мистецтва як активних 

учасників процесу демократизації школи, у тому числі формування 
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демократичного укладу шкільного життя, здійснюючи при цьому тісне 

співробітництво зі школами й іншими навчальними закладами, насамперед, з 

тими, де ведеться активна робота в цьому напрямку; 

– акцентування і збагачення проблематики громадянського виховання у 

змісті психолого-педагогічних, суспільних і спеціальних навчальних дисциплін; 

– створення інформаційного забезпечення громадянського виховання: 

інтегративних курсів, навчальних модулів, різних програм практики, банку 

даних, орієнтованих на становлення педагога-громадянина; 

– розробка критеріїв і показників ефективності громадянського 

виховання й діагностичного інструментарію для відстеження динаміки 

становлення ключових громадянських компетентностей майбутнього вчителя 

музичного мистецтва. 

Перехід до особистісно орієнтованої моделі навчання передбачає суттєву 

зміну вимог до організації процесу професійної підготовки майбутніх педагогів 

до виховної діяльності. Отже, проблему підготовки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів необхідно розглядати 

з погляду особистісного, діяльнісного й компетентнісного підходів. 

Особистісний підхід як базова ціннісна орієнтація навчального процесу є 

домінуючим у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва. Він вимагає побудови навчального процесу з урахуванням 

особистісних диспозицій і мотиваційних конструктів суб’єктів навчання. Лише 

за таких умов стає можливим розкриття потенційних можливостей, здійснення 

особистісно значущого й суспільно прийнятого самовизначення, самореалізації 

та самоутвердження особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

З позицій діяльнісного підходу підготовка майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів передбачає таку 

форму активності студента, за якої він досягає свідомо поставлених цілей, що 

постають унаслідок виникнення певних потреб особистості. 

Акцент на компетентнісному підході обумовлюється вимогами 

реформування національної системи освіти, тому кінцевим інтегрованим 
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результатом навчальної діяльності у процесі професійної підготовки є 

компетенції суб’єктів освітнього процесу. 

Компетентність у здійсненні громадянського виховання учнів передбачає 

наявність знань, сформованість умінь, навичок і настанов до такої діяльності: 

застосовувати демократичні, гуманні методи й форми організації співпраці 

дітей і дорослих в урочній та позаурочній діяльності; використовувати 

виховний потенціал взаємодії різних навчальних предметів (міжпредметні 

зв’язки змісту і методик уроків української мови, читання з курсами «Я і 

Україна», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво» тощо.); 

розширювати зв’язки дітей із соціумом, залучати їх до участі в роботі дитячих 

організацій і у спеціальних проектах; досягати єдності вимог школи і родини в 

громадянському вихованні дітей. 

Необхідність формування готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до здійснення громадянського виховання школярів обумовлена 

зростаючими вимогами до особистості й професійної діяльності вчителя; 

соціальним замовленням держави, яка потребує діяльного, мислячого, з 

високим рівнем громадянської самосвідомості, орієнтованого на духовні 

цінності, самостійного й відповідального в прийнятті рішень громадянина. 

Тому, залишаючи заклад вищої освіти і розпочинаючи роботу на педагогічній 

ниві, молодий учитель музичного мистецтва повинен бути готовим до 

професійної діяльності щодо громадянського виховання школярів. І цю 

готовність можна визначити як складну інтегративну якість особистості 

педагога, спрямовану на формування громадянських якостей особистості 

школярів, яка включає в себе соціальні, моральні й професійні погляди і 

почуття, оптимальну суму знань теорії й практики громадянського виховання й 

необхідну систему практичних умінь і навичок, ціннісні орієнтації, 

мотиваційно-ціннісне ставлення до діяльності щодо зазначеного виховання 

засобами музичного мистецтва. 

Найбільш дієвими і водночас прийнятними (оптимальними) напрямами 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського 
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виховання учнів можуть бути такі: формування особистості майбутнього 

вчителя в процесі аудиторної й позааудиторної роботи, реалізація відповідного 

змістового модуля з використанням інтерактивних методів та інноваційних 

технологій роботи зі студентами, впровадження проектів громадянської 

спрямованості в діяльність навчального закладу, організація процесу 

професійного і громадянського самовиховання, керування педагогічною 

практикою студентів. 

Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

здійснення громадянського виховання школярів повинно передбачати 

особистісно орієнтовану, гуманістичну спрямованість освітнього процесу у 

вищій школі, а також забезпечуватися сукупністю таких умов: 

– збагачення змісту освітнього процесу поняттями, ідеями, теоріями, 

знання яких сприяє формуванню в майбутніх фахівців професійної готовності 

здійснювати громадянське виховання школярів; 

– гуманізація й гуманітаризація підготовки майбутніх учителів; 

– використання в процесі навчання особистісно-діяльнісного й 

індивідуально-творчого підходів; 

– діалогізація процесу навчання; 

– єдність і взаємозв’язок вивчення теоретичних курсів зі змістом 

практичної діяльності майбутніх вчителів музичного мистецтва; 

– сполучення різних видів діяльності студентів у процесі підготовки; 

– алгоритмізація навчання, включення студентів у різні форми науково-

дослідної роботи по проблемі. 

Готовність студентів – майбутніх учителів музичного мистецтва до 

здійснення громадянського виховання повинна включати такі елементи: 

– змістовно-процесуальний (фонд знань із проблем громадянського 

виховання, повнота засвоєння змісту вмінь до здійснення цього виду 

діяльності); 

– мотиваційно-ціннісний (розвинене позитивне особистісне ставлення до 

здійснення громадянського виховання школярів). 
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Крім того, формування готовності до здійснення громадянського 

виховання в майбутніх вчителів не з’являється одразу. Цьому передують 

загальнонаукова, загальнокультурна, психолого-педагогічна, предметно-

методична й творчо-практична підготовки, які ведуть студентів від одного 

рівня готовності до іншого: спочатку формується готовність студента до 

здійснення громадянського виховання школярів на репродуктивному 

(низькому) рівні, потім – на репродуктивно-творчому (середньому), і нарешті, 

на творчо-модернізувальному (високому) рівні. Основними ж соціально-

педагогічними якостями, які становлять основу готовності до здійснення 

громадянського виховання школярів, є активність учителя музичного 

мистецтва, прагнення до реалізації себе і свідоме сприйняття ідеалів 

суспільства, перетворення їх на глибоко особисті для себе цінності, 

переконання і потреби. 

Громадянське виховання неможливо реалізувати через окрему навчальну 

дисципліну. Це – цілісна система, яка охоплює всі сфери діяльності закладу 

вищої освіти – навчальні і позанавчальні, і яка пропонує, в першу чергу, 

практико-орієнтовані й інтерактивні методи навчання і виховання. Провідне 

місце у процесі громадянського виховання, безперечно, належить освітній 

складовій частині, яка доповнюється й розширюється вихованням у дусі 

громадянськості. Це поняття об’єднує в собі громадянську, політичну 

соціалізацію та здатність долучати до цього процесу моральні цінності. 

 Готовність учителя музичного мистецтва до здійснення громадянського 

виховання в школі має стати одним із найважливіших навчальних результатів 

громадянського виховання (поряд із громадянськими цінностями й досвідом 

громадянських дій) у вищому навчальному закладі. Готовність майбутнього 

вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання учнів, як складне 

психолого-педагогічне новоутворення, має ґрунтуватися на світоглядній 

системі студента, його ціннісних орієнтаціях. 

Концептуальні положення підготовки майбутніх учителів до 

громадянського виховання учнів мають ґрунтуватися на системно-
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функціональній теорії професійного становлення особистості. 

Професійно-педагогічна спрямованість учителя музичного мистецтва на 

громадянсько-виховну діяльність – це знання сутності та змісту громадянсько-

виховних заходів, явищ, процесів, усвідомлення закономірностей їх здійснення, 

доцільності проведення. 

Отже, професійне становлення майбутнього вчителя музичного 

мистецтва обумовлюється особливостями його майбутньої діяльності – 

здійсненням навчальної та виховної діяльності під час викладання практично 

всіх предметів у школі, що складає теоретико-методичне підґрунтя виконання 

завдань підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів. Результатом професійної підготовки вчителя 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів є формування 

готовності діяти з позицій гуманізації педагогічної діяльності.  

З огляду на це важливими є висновки досліджень Д. Пащенка щодо 

формування готовності майбутніх учителів до гуманістичного виховання учнів. 

Поняття «готовність до гуманістичного виховання» вчений трактує як 

сукупність особистісних, психологічних і професійних особливостей вчителя, 

що охоплюють мотиваційну, змістово-процесуальну та дієво-оперативну сферу 

педагогічної діяльності, яка дає йому змогу успішно реалізовувати цілі 

гуманістичного виховання. 

Майбутній учитель, який обирає шлях вихователя-гуманіста, спроможний 

виконати свою функцію, якщо працює за покликанням, є носієм гуманістичного 

світогляду та високоморальним громадянином своєї країни, поважає 

особистість кожного учня, володіє змістом і формами виховної роботи, 

постійно поповнює свої знання, вдосконалюється. 

Громадянські ціннісні орієнтації у філософсько-етичному контексті 

потребують оновлення підходів до їх розвитку в професійній підготовці. 

Ефективність громадянського виховання учнів залежить безпосередньо від 

особистості вчителя, його індивідуального творчого підходу до роботи, 

здатності включати громадянські ціннісні орієнтації в освітній процес. 
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Організація процесу підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів спрямовується на формування готовності 

здійснювати виховну роботу за окресленим напрямом. 

На основі аналізу досліджень сучасних вітчизняних вчених-педагогів 

можна виокремити чотири основні напрями організації процесу підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва в системі роботи навчального 

закладу, а саме: 

1. Формування особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва 

має відбуватися як у процесі аудиторної роботи, так і в позааудиторній 

діяльності. 

2. Обов’язковим складником цілісної концепції педагога є професійне, у 

тому числі громадянське, самовдосконалення. 

3. Формування всебічно розвиненої особистості майбутнього вчителя 

доцільно здійснювати шляхом його активізації в різних сферах діяльності: 

соціальній, політичній, громадській, науковій, художній тощо. 

4. Необхідно впроваджувати масові форми виховної роботи в діяльність 

мистецьких навчальних закладів. 

У закладі вищої освіти майбутній учитель повинен бути активно діючим 

суб’єктом навчального процесу, тобто співтворцем у визначенні та реалізації 

шляхів і прийомів освітніх завдань. Зміст підготовки майбутнього фахівця має 

бути спрямований на досягнення головної мети навчання, становити органічну 

цілісну систему, утверджувати людину як найвищу соціальну цінність, 

забезпечувати ґрунтовний загальнокультурний розвиток особистості. 

Отже, реалізація основних напрямів конструювання змісту й організації 

процесу підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в системі 

роботи навчального закладу створює сприятливі умови для формування його 

особистості як фахівця, як гуманіста, як патріота, як громадянина. 

Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до громадянського 

виховання учнів як комплексна освіта передбачає формування психолого-

педагогічних знань про особливості виховання та розвитку учнів, узгодження 
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орієнтації його діяльності відповідно до загальнолюдських і громадянських 

цінностей, стимулювання життєтворчих потенцій особистості кожного 

студента, формування його креативності, інноваційності, педагогічної 

рефлексії. 

Процес підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів потребує врахування об’єктивних 

закономірностей його організації. До основних принципів дидактики вищої 

школи належать такі: науковості, систематичності, зв’язку теорії з практикою, 

свідомості та самостійності, доступності, міцності знань, єдності наукового й 

навчального процесу. Система виховної роботи зі студентською молоддю 

ґрунтується на принципах єдності національного й загальнолюдського, 

природовідповідності, культуровідповідності виховання, активності, 

самодіяльності та творчої ініціативи, демократизації, гуманізації, 

безперервності та наступності виховання, єдності навчання і виховання, 

індивідуалізації та диференціації виховної роботи, гармонізації родинного й 

суспільного виховання. 

Найдоцільнішими методами підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до громадянського виховання учнів є словесні (лекція, пояснення, 

розповідь, бесіда, інструктаж), наочні (спостереження, ілюстрація, 

демонстрація) та практичні (вправи, лабораторні роботи, практичні роботи, 

експеримент) методи навчання. Ефективними методами стимулювання інтересу 

до навчання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів 

визнано ділові та рольові ігри, навчальні диспути та дискусії, студентські 

наукові конференції, створення ситуації зацікавленості та новизни. Контроль і 

самоконтроль ефективності навчально-пізнавальної діяльності студентів в 

контексті проблеми підготовки майбутніх учителів до громадянського 

виховання учнів повинен здійснюватися із застосуванням методів усного, 

письмового та лабораторно-практичного контролю й самоконтролю. 

Нагальною проблемою вищої школи є пошук шляхів оптимізації процесу 

професійної підготовки майбутніх учителів. Це стає можливим шляхом 
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упровадження ділових ігор у освітній процес вищих педагогічних навчальних 

закладів. Метою педагогічних ігор є формування у студентів уміння вже під час 

навчання у вищому навчальному закладі поєднувати теоретичні знання з 

практичною діяльністю. Таким чином, реалізація набутих теоретичних знань 

відбувається на практичних заняттях у процесі розв’язання психолого-

педагогічних ситуацій. 

Використання ділових ігор у навчальному процесі дозволяє вирішувати 

такі завдання:  

– діагностувати рівень тих, хто навчається; 

– визначати стан психологічного клімату; 

– здійснювати прямий і зворотній зв’язок з аудиторією; 

– здійснювати навчаючу, розвиваючу й виховну функції; 

– створювати умови для творчої діяльності; 

– вчити самостійності, відповідальності, «розумному індивідуалізму»; 

– визначати пріоритетні напрями діяльності; 

– виробляти вміння розробляти й приймати рішення;  

– вчити формулювати й висловлювати думки; 

– вчити розробляти й будувати концепції;  

– розвивати комунікативні вміння й навички, вчити працювати в малих 

групах і з малою групою; 

– формувати вміння аналізувати й знаходити вихід із проблемних 

ситуацій; 

– сприяти формуванню критичного мислення. 

Ученими виокремлено такі принципи конструювання й організації 

ділових ігор:  

– імітаційного моделювання конкретних умов та ігрового моделювання 

змісту й форм професійної діяльності;  

– проблемності змісту імітаційного моделювання й процесу його 

розгортання в ігровій моделі;  

– спільної діяльності;  
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– діалогового спілкування тощо.  

Ефективності проведення ділових ігор сприятимуть поступове залучення 

та занурення учасників у змодельовану проблемну ситуацію, рівномірне 

інтелектуальне навантаження, правдивість експериментальної ситуації. 

Структура підготовки та проведення ділових ігор може включати такі етапи:  

1. Попередня підготовка. Завдання етапу: ознайомлення з проблемою, 

вивчення теоретичних матеріалів шляхом лекційного викладу або самостійної 

підготовки за рекомендованою літературою. 

2. Організаційний момент. Завдання етапу: обґрунтування теми й мети 

гри, формування команд, створення арбітражу, ознайомлення з правилами гри, 

вручення ігрових документів, актуалізація знань гравців. 

3. Підготовча частина. Завдання етапу: самостійна робота команд, 

вивчення інструктивних матеріалів, розподіл ролей, заповнення бланків і 

таблиць тощо. 

4. Ігровий момент. Завдання етапу: імітація гравцями підготовлених 

завдань, доповнення та заперечення учасників інших команд, імпровізації та 

оцінювання з боку арбітрів. 

5. Аналіз рішень. Завдання етапу: підведення підсумків, аналіз 

проведеної гри, пропозиції гравців щодо організації та проведення гри.  

Отже, впровадження ділових ігор у процес підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів дозволяє змістити 

акцент із набуття сукупності знань на формування навичок, умінь, способів 

поведінки та прийомів творчості.  

Доцільним є впровадження проектів громадянської спрямованості в 

процес зазначеної підготовки. В українському педагогічному словнику метод 

проектів визначається як така організація навчання, за якої учні набувають 

знань і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань – 

проектів. 

Вихідними теоретичними позиціями проектного навчання є такі: в центрі 

уваги – суб’єкт навчання, сприяння розвитку його творчих здібностей; освітній 
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процес будується не на логіці навчального предмета, а на логіці діяльності, що 

має особистісний смисл для тих, хто навчається; індивідуальний темп роботи 

забезпечує вихід кожного на свій власний рівень розвитку; комплексний підхід 

до розробки навчальних проектів сприяє збалансованому розвитку основних 

фізіологічних і психічних функцій виконавців проекту; глибоке, усвідомлене 

засвоєння базових знань забезпечується шляхом їх універсального застосування 

в різних ситуаціях. 

Отже, в основу методу проектів покладено розвиток пізнавальних 

навичок учасників, уміння самостійно конструювати свої знання, уміння 

орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення. 

Метод проектів завжди передбачає розв’язання конкретної проблеми, що 

вимагає, з одного боку, використання різних методів і засобів навчання, а з 

іншого – інтегрування знань, умінь із різних сфер життєдіяльності людини. 

Виконання проекту завжди орієнтоване на кінцевий результат. Якщо це 

теоретична проблема, то результат – конкретне її вирішення, якщо практична – 

результат, готовий до впровадження. 

Для успішного вирішення проблеми необхідно створити умови, за яких 

студенти самостійно, з власної ініціативи набувають необхідних знань із різних 

джерел; вчаться користуватися набутими знаннями для вирішення пізнавальних 

і практичних завдань; набувають комунікативних умінь та навичок шляхом 

організації внутрішньогрупового співробітництва та ділового спілкування; 

розвивають дослідницькі вміння (вміння виявляти проблеми, збирати 

інформацію, спостерігати, проводити експерименти, аналізувати, будувати 

гіпотези, узагальнювати); розвивають системне мислення. 

Результатом упровадження проектів громадянської спрямованості в 

діяльність навчального закладу є вияв громадянськості особистості в 

інтелектуальній (сукупність педагогічних, політичних, правових, 

соціологічних, економічних, історичних знань), емоційно-ціннісній (сукупність 

громадянських поглядів, переконань, почуттів, ціннісних орієнтацій майбутніх 

учителів, відношення до інститутів держави) та діяльнісній (громадянська 
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активність) сферах. Зазначені сфери формуються в процесі громадянського 

виховання майбутніх учителів. 

Чільне місце в підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів посідає навчально-практична діяльність, яка 

уможливлює формування у студентів компетентності щодо здійснення 

громадянського виховання учнів.  

У сучасних дослідженнях педагогічна практика визначається як складова 

частина психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів, у процесі якої 

вони оволодівають необхідними вміннями й навичками, як спосіб вивчення 

освітнього процесу шляхом безпосередньої участі в ньому, як сполучна ланка 

між теоретичним навчанням і майбутньою професійною діяльністю. 

Сучасні педагоги розглядають педагогічну практику як складову частину 

підготовки студентів до професійної діяльності, мета якої – закріпити й 

реалізувати набуті майбутніми вчителями предметні, психолого-педагогічні, 

методичні знання, уміння та навички. Основними функціями педагогічної 

практики майбутніх учителів в умовах ступеневої підготовки визнано: 

діагностичну, освітню, розвивальну, виховну, інтегративну, адаптаційну, 

мотиваційно-стимулювальну, коригувальну, конструктивно-організаторську, 

комунікативну. 

Серед основних завдань педагогічної практики називають такі: розвиток 

індивідуальних творчих здібностей студентів, закріплення й збагачення знань, 

формування й розвиток професійних умінь і навичок, вироблення 

дослідницького підходу до педагогічної діяльності.  

Під час педагогічної практики студенти мають набути такі уміння: 

визначати мету й завдання освітнього процесу з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, передбачати можливості розвитку учня в 

колективі, планувати педагогічну діяльність, використовувати різні форми й 

методи організації освітнього процесу, співпрацювати з учнями й учителями, 

аналізувати освітню роботу на основі спостережень і корегувати її. 
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Основними умовами успішності формування професійно-педагогічного 

інтересу студентів у процесі педагогічної практики є: організація позитивного 

педагогічного середовища; підтримка студентів-практикантів з боку методистів, 

учителів, психологів; диференційована підготовка й організація педагогічної 

практики; творчий характер організації педпрактики. 

З огляду на проблему підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до громадянського виховання учнів найбільш доцільними 

принципами добору змісту педагогічної практики вважаються такі: 

спрямування педагогічної практики на особистісний розвиток студентів; 

варіативність змісту, форм і методів педагогічної практики; поєднання 

педагогічної практики з виконанням курсової (дипломної) роботи студентів. 

Завдяки цьому забезпечується високий рівень професійного становлення 

майбутнього вчителя музичного мистецтва, формується здатність до 

самоосвітньої та самовиховної діяльності впродовж життя, виробляються 

вміння вивчати, узагальнювати й використовувати перспективний педагогічний 

досвід, творчо застосовувати професійні знання, уміння й навички, 

діагностувати розвиток особистості школярів та учнівського колективу. 

Найбільш ефективними формами підготовки майбутніх учителів до 

педагогічної практики в контексті досліджуваної проблеми визнано: 

інноваційні уроки й позакласні заняття; ділові, імітаційні та рольові ігри; 

тренінги; установчі лекції; диспути; науково-практичні конференції; творчі 

звіти з педагогічної практики. До продуктивних методів підготовки майбутніх 

учителів до педагогічної практики слід віднести такі: мікровикладання, 

ситуативний метод, створення педагогічних ситуацій за власним досвідом, 

моделювання фрагментів уроків з їх програванням, дискусія, „мозковий 

штурм”, розв’язання педагогічних задач, метод проектів, метод ігрового 

проектування, самоаналіз власної діяльності.  

Отже, теоретичні положення та висновки досліджень у площині 

педагогічної практики свідчать про її значущість у професійній підготовці 

майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогічна практика є вагомим 
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складником їхньої підготовки до громадянського виховання учнів і спрямована 

на формування компетентності щодо реалізації цього напряму виховної роботи.  

Виховати громадянина здатний лише той педагог, у якого сформовано 

громадянськість як інтегративну якість. Це спрямовує нашу увагу на 

вдосконалення змісту та форм організації аудиторної й позааудиторної роботи, 

спрямованої на підготовку майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів. 

Результати аналізу сучасних досліджень у сфері музичної педагогіки та 

психології дозволяють стверджувати, що індивідуалізація та диференціація є 

одним із провідних принципів навчання та виховання, який особливого 

значення набуває в системі громадянського виховання. Навчання мистецтва 

неможливе без копіткої та систематичної виховної роботи. 

Виховна робота – це системи цілеспрямованих виховних заходів, яка є 

невід’ємною складовою частиною освітнього процесу з метою створення умов 

для інтелектуального, духовного, творчого та фізичного розвитку особистості 

учнів у вільний від навчання час, підготовки їх до суспільної і культурної 

діяльності; набуття соціального досвіду. 

Вона є необхідним складником виховання майбутніх громадян, має 

величезні можливості для самовираження, самоствердження, здійснює 

вирішальний вплив на процес особистісного виховання, а саме – вдосконалення 

позитивних рис характеру, формування гуманістичних та демократичних 

поглядів, системи цінностей, відповідальності. 

Насамперед, сучасний учитель музичного мистецтва у процесі організації 

виховної роботи повинен основуватися на ґрунтовному вивченні 

індивідуальності особистості дитини, згідно з якою розробляти систему 

взаємодії та на основі аналізу результатів коригувати подальшу громадянську 

діяльність. 

Організаційна регламентованість позаурочних виховних заходів у сфері 

мистецтва та залежність учнів від неї суперечить зростаючим устремлінням 

школярів, особливо підліткового та юнацького віку до громадянської 
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самореалізації, вільної атмосфери спілкування в позаурочний час. Тому існує 

необхідність зміни акцентів у здійсненні виховної роботи вчителем музичного 

мистецтва. 

Виховний процес має відмінності від навчального процесу, а саме: 

спрямованість на формування якостей, не передбаченими навчальними 

програмами, специфічність умов функціонування, особливість форм 

організації; залежність спрямування виховної роботи від інтересів, схильностей 

учнів, їхніх психологічно-фізіологічних, вікових особливостей [45; 68]. 

Організація виховної роботи вчителем музичного мистецтва має бути 

спрямована на вирішення таких завдань: 

– навчальних – розширення музично-естетичного досвіду, набуття 

початкового досвіду створення інтонаційно-художніх образів у процесі власної 

творчості; 

– розвивальних – збагачення емоційно-почуттєвої сфери; розвиток 

творчих здібностей; стимулювання художньо-образного мислення, виявів уяви 

та інтуїції; формування якостей творчої особистості; 

– виховних – виховання естетичного ставлення до дійсності та емоційно-

ціннісного ставлення до мистецтва; виховання світоглядних уявлень, розуміння 

зв’язків музичного мистецтва з життєдіяльністю людини, зокрема сучасною 

технікою, засобами масової інформації; виховання музично-естетичних 

інтересів, морально-естетичних ідеалів, потреб у художньо-творчій 

самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні засобами музики 

відповідно до індивідуальних можливостей кожного. 

Плануючи виховну роботу, спрямовану на виховання громадянина-

патріота, учитель повинен продумати систему дій, які будуть направлені на 

формування гуманістичного світогляду учнів, їх громадянської позиції, 

патріотичних поглядів та переконань. 

У Концепції «Нова українська школа» презентовано модель випускника 

нової школи, акцентовано, що випускник це «цілісна особистість, усебічно 

розвинена, здатна до критичного мислення; патріот з активною позицією, який 
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діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні 

рішення, поважає гідність і права людини [38, с. 6]». 

У сучасному розумінні патріотизм – це поняття, яке трактується всіма 

неоднозначно й має багато різних визначень. Так, Н. Кравцова визначає 

патріотизм як любов до своєї батьківщини; до рідних місць («землі батьків»), 

до рідної мови, культури й традицій, до продуктів праці свого народу [23, 

с. 103]. І. Харламов розглядає патріотизм як взаємозалежну сукупність 

моральних почуттів і рис поведінки, яка включає любов до Батьківщини, 

активну працю на благо Батьківщини, примноження трудових традицій народу, 

дбайливе ставлення до історичних пам’ятників і звичаїв рідної країни, 

прагнення до зміцнення честі й гідності Батьківщини [72]. О. Матвієнко 

розвиває думку, що патріотизм – це одна з моральних якостей особистості, яка 

включає любов до Батьківщини, готовність до її захисту, прихильність до 

народної культури, знання національних традицій, національна гідність, 

гордість і честь, які знаходить своє втілення в громадянськості [33, с. 29–32.]. 

Громадянське виховання учнів усіх ланок освіти повинно стати тією 

об’єднуючою силою, яка зможе виростити покоління справжніх патріотів, що 

люблять свою Батьківщину не на словах, а на ділі. Важливою якістю 

українського патріотизму має бути турбота про благо народу, сприяння 

становленню й утвердженню України як правової, демократичної держави, 

готовність відстояти незалежність Батьківщини. 

Громадянське виховання на уроках музичного мистецтва має величезне 

значення, тому що мова йде про долю сьогодення й майбутніх поколінь, тому 

що наші діти повинні не тільки мати належний обсяг знань, але й стати зрілими 

духовно й інтелектуально. Матеріалізм продовжує усе більше домінувати над 

суспільством і людиною, витісняючи найважливіші проблеми виховання, що 

приводить до життєвих протиріч. Звідси – гостра необхідність у вихованні 

патріотизму та громадянськості учнів на уроках музичного мистецтва, що на 

основі вітчизняних музичних творів, українських пісень, примовок тощо буде 
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виховувати в молодому поколінні якості, які за усіх часів вирізняли 

український характер: доброту, відкритість, гідність, щирість, шляхетність. 

Складність музично-виховного процесу у школі визначається низкою 

моментів. Так, варто пам’ятати, що при колективній формі занять необхідно 

враховувати можливості кожного учня окремо. Крім того, одне і те ж завдання 

на різних рівнях загального й музичного розвитку учнів, залежно від їхнього 

віку, вирішується з суттєвими відмінностями.  

Специфічні труднощі спричиняє і те, що кожний елемент уроку 

музичного мистецтва, навіть тренування в читанні нотного запису або звичайна 

інтонаційно-ритмічна вправа, повинні прилучати учнів до музичного 

мистецтва, бути заняттям з музичного мистецтва. Тому обов’язковою 

особливістю уроків музичного мистецтва є їхня емоційна насиченість, творче, 

активне, естетичне ставлення учнів до будь-якого виконуваного ними завдання. 

Повага до своєї країни, до її національних традицій, історії, багатої 

культури є основою будь-якого виховання. Неможливо виростити справжнього 

громадянина та гідну людину без поважливого, тремтливого ставлення до своєї 

історії та витоків. 

Сучасний підхід до виховання передбачає суттєві зміни у традиційній 

практиці позаурочної виховної роботи. Її неформальний, нерегламентований 

характер потребує неформальних методів впливу, створення формувальних 

ситуацій, у яких активною ланкою є спільна творчість педагога і учня. 

Не виховний вплив, не окремий педагогічний захід, а педагогічна 

взаємодія в комунікативному полі мистецтва, адже, лише духовне спілкування 

людей забезпечує формування цінностей особистості [31]. Для забезпечення 

«поля» спілкування необхідними чинниками є: моделювання процесу 

виховання засобами мистецтва у конкретній школі; повноцінне використання 

художньо-естетичного середовища; організація спілкування школярів у ньому з 

широким спектром варіативності видів і змісту діяльності. 

Школа в сучасних умовах повинна виконувати педагогізацію художньо-

естетичного середовища. У зв’язку з цим учитель музичного мистецтва має 
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вивчати й ураховувати соціокультурні потреби учнівської молоді, її художні 

інтереси, можливості інститутів сфери дозвілля. При цьому орієнтувати учнів 

слід не на механічне запам’ятовування інформації, а на активне творче 

освоєння мистецтва рідного краю; стимулювати самоусвідомлення та 

самопроектування, самореалізацію в різних видах художньої діяльності. У 

зв’язку з цим активізація позаурочної виховної практики пов’язується з 

повноцінним використанням краєзнавчого підходу, який передбачає 

опанування культури та мистецтва рідного краю з максимальним 

використанням виховного потенціалу художньо-естетичного середовища. 

Основу такого підходу становить розуміння непорушної єдності образу 

(зразка художньої творчості та світосприймання її автора – народу) і зв’язків 

цього образу з природою, побутом, працею, історією та національними 

традиціями. На жаль, пам’ятки народного мистецтва часто використовуються 

лише з наочно-ілюстративною метою, а не як вид художньої творчості, що 

поєднує у собі матеріальне виробництво і духовну культуру. 

Відповідно до сучасних виховних концепцій зміст громадянського 

виховання школярів у позаурочний час має спрямовуватися на узгодження 

систем цінностей суспільства, комплексу функцій мистецтва щодо формування 

духовного світу особистості з можливостями їх сприймання кожним індивідом 

у процесі інтерпретації. 

Учитель музичного мистецтва має забезпечити умови вибору 

різноманітних видів художньо-естетичної діяльності учнів, перетворення 

дозвілля у чинник особистісного творчого розвитку за допомогою духовного 

потенціалу різних видів мистецтв, використання активних форм різного 

характеру, спрямованих на самовираження та самоствердження особистості 

учня. Світоглядна орієнтація позаурочної виховної роботи зумовлюється роллю 

мистецтва в соціалізації особистості та формуванні її духовності. Кожен вид 

художньої діяльності – сприймання та інтерпретація, художньо-практична, 

соціокультурна діяльність – відрізняються один від одного засобом дії і 

характером впливу на школярів. Учитель музичного мистецтва, організовуючи 
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спілкування зі справжніми творами мистецтва, повинен співвідносити їх з 

багатством індивідуально-діяльнісних виявів особистості, тобто воно не 

повинно зводитися до простого накопичення знань. 

Доцільно змінити виховну, соціокультурну практику з демонстраційно-

концертної спрямованості на сферу спілкування, відновлення напівзабутих чи 

майже втрачених творів української культури, зокрема народних звичаїв, 

обрядів, уведення їх в ужиток на засадах тривалого й активного спілкування з 

носіями цього мистецтва. 

Основними заходами виховної роботи, направленими на виховання 

громадянськості є: 

– екскурсія до краєзнавчого музею; 

– бесіда «Правова культура громадянина-учня»; 

– вечір пам’яті, присвячений жертвам голодомору 1932-1933 рр. «Великі 

твої жертви, Україно»; 

– інформаційна година «Україна і світ сьогодні»; 

– екологічна бесіда «Світ навколо нас»; 

– бесіда на тему «Інтелігентність та порядність, актуальність цих чеснот 

в наш час»; 

– свято «День захисника Вітчизни»; 

– виховна година «Коли змінюємося ми – змінюється світ навколо нас»; 

– розмова на тему «Культура поведінки, культура мови, мовний етикет»; 

– участь у святі, присвяченому Дню Перемоги;  

– організувати цикл лекцій «Видатні музиканті світу»; 

– бесіда на тему «Бути на землі людиною»; 

– виховна година «Виживання людини і людства – нагальна проблема 

сучасності»; 

– виховна година «Світле свято Христового воскресіння» з 

обговоренням традицій його проведення у світі та на Україні; 

– виховна година «Бути на землі людиною»; 
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– бесіда на тему «Вміння спілкуватись з людьми. Правила поведінки в 

колективі»; 

– бесіда на тему «Дівоча гордість та чоловіча гідність»; 

– бесіда на тему «Тільки від мене залежить майбутнє України»; 

– виховна година «Осінні мотиви у музиці, живописі та художньому 

слові»; 

– виховна година «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине»; 

– день українського козацтва. Покрова Пресвятої Богородиці – 

відвідування храму; 

– бесіда на тему «Безцінним дорожити вмій»; 

– виховна година «Що таке свобода та відповідальність»; 

– бесіда на тему «Дні, події, люди»; 

– міжнародний день толерантності; 

– година скорботи «Дзвони Чорнобиля. Горе та біль»; 

– відвідування театру. Вистава «Мазепа»; 

– виховна година «Революція Гідності»; 

– взяти участь у проведенні вечора-концерту «День збройних сил 

України»; 

– бесіда на тему «Від здоров’я кожного залежить здоров’я нації»; 

– виховна година «Водохреща. Духовний елемент та екологічне 

значення цього свята»; 

– музична вікторина «Музика торкається душі»; 

– вечір присвячений Міжнародному жіночому дню. Історія появи, 

соціально-культурне значення цього свята та роль жінки в житті видатних 

письменників, поетів, музикантів; 

– бесіда на тему «Як з’явився етикет?»; 

– виховна година «Від Й.Баха до Ф.Шопена. Погляд через століття»; 

– організація походів до театрів, кінотеатрів та музеїв міста; 

– година-роздуми «Чи пишаюсь я іменем – українець»; 

– виховна година «Славетні лицарі України»; 



 47 

– бесіда на тему «Духовність – вершина та глибина особистості»; 

– виховна година «Українська вишивка. Прадавнє і сучасне»; 

– виховна година «Ефект Моцарта». 

Орієнтація майбутніх учителів музичного мистецтва щодо відповідного 

ставлення до учнів як особистості, індивідуальності, активного суб’єкта 

педагогічної взаємодії може бути реалізована лише на гуманістично-

демократичних засадах педагогічної діяльності викладача вищої педагогічної 

школи. 

За умов індивідуального підходу, основаному на ґрунтовному вивченні 

особистості учня та розробки на цій основі системи впливу і подальшого 

коригування роботи, організація виховної роботи набуватиме більшої 

особистісної спрямованості. 

Висунуті завдання до виховної роботи будуть успішно реалізовані за 

умови наявності у майбутніх учителів музичного мистецтва вмінь поступово 

виявляти музичні здібності у дітей різного віку, спосіб індивідуального 

музичного сприйняття, особистісний творчий потенціал, особистісні якості та 

враховувати їх під час організації виховної діяльності. 

З цією метою у процесі фахової підготовки вчителів-музикантів доречним 

є зосередження уваги на вивченні методів виявлення обдарованості особистості 

до тієї чи іншої творчої діяльності (тестів, анкетувань, спостережень) та 

набуття вмінь складати на основі даних індивідуальних характеристик, 

суб’єктивного портрету учня. 

У підготовці студентів до громадянського виховання необхідним є 

народознавчий аспект, оскільки лише поєднання національного та 

загальнолюдського уможливить виховання громадянина й патріота, який 

відданий своєму народові та поважає інші. Отже, основоположним принципом 

громадянського виховання є народність. Народом упродовж віків формувались 

мова, традиції, матеріальна та духовна культура, які апробовувалися на 

вихованні багатьох поколінь. 

Отже, особливість підготовки щодо здійснення виховної роботи вчителем 
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музичного мистецтва полягає в її розмаїтті як в організаційному, так і в 

методичному аспекті і передбачає не лише організаційну роботу, але й 

виконавську як диригента-хормейстера, інструменталіста, вокаліста. За 

визначенням В. Андрущенка [2], музично-естетична діяльність учителя – це 

складна діяльність педагога-музиканта, спрямована на виховання школярів, 

формування в них емоційно-позитивного і діяльнісного ставлення до музики, 

свідомого її сприймання, розуміння характеру і логіки її розвитку, навичок 

музично-творчої діяльності. 

Майбутній учитель повинен усвідомлювати важливість реалізації 

індивідуального підходу в процесі організації виховної роботи в школі: 

– стимулювання самостійного вибору школярами напрямів і форм, які 

найбільшою мірою відповідають їх потребам у громадянському 

самовизначенні; 

– залучення до суспільно корисної діяльності всіх учнів з урахуванням 

динаміки змін їхніх інтересів і потреб, індивідуальних здібностей кожного; 

– забезпечення відповідності педагогічних умов вимогам розвитку 

громадянської активності учнів. 

Діяльність педагога-музиканта тісно пов’язана із залученням учнів до 

різних видів діяльності, розвитком у них уваги, стійкого інтересу до навчання, 

потреби в знаннях, формування уміння вчитися та ін. Здатність ефективно 

виконувати таку роботу передбачає сформованість у студентів 

організаторських умінь, серед яких виділяються вміння формувати морально-

ціннісні установки, організовувати сумісну творчу діяльність з метою розвитку 

соціально значущих якостей учнів, уміння включати дітей в різні види музичної 

діяльності, організовувати позакласну музичну роботу тощо. 

На думку сучасних дослідників, найважливішою особистісною і 

професійною рисою вчителя, у тому числі вчителя музичного мистецтва, є 

любов до дітей. При цьому вчитель-музикант повинен: 

– уміло залучати школярів до музичного мистецтва, роблячи це в цікавій 

для них формі; 
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– бути обізнаним стосовно характеру музичних запитів учнів, їхнього 

життя взагалі; 

– ураховувати особливості музичного й психологічного сприйняття дітей 

різного віку; 

– бути гарним організатором, забезпечити оптимальність своєї й 

учнівської музичної діяльності, обладнати кабінет музичного мистецтва, 

оснастивши його всім необхідним, постійно прагнути удосконалити його; 

– добре грати на музичних інструментах, чуйно акомпанувати, уміти 

користуватися сучасною аудіо- і відеовідтворювальною технікою; 

– бути енергійним, активним, ініціативним; 

– виявляти уважність і чуйність; 

– співпереживати учням на уроці. 

Усе це й багато чого іншого складає основу роботи вчителя музичного 

мистецтва. І з усім цим він упорається, якщо має акторські задатки, якщо в 

нього гарне самопочуття, робоче і творче. Для цього необхідно опанувати 

необхідну сукупність педагогічних, психологічних та інших знань, умінь і 

навичок, що дозволяють проводити заняття з найменшими нервовими 

витратами й одержувати найвищу педагогічну віддачу. 

Для ефективного здійснення обраної професії, випускник педагогічного 

закладу вищої освіти насамперед повинен володіти знаннями фундаментальних 

ідей, принципів та теорій базової науки, а також знати сучасні цілі та задачі 

освіти по предмету, який викладає. Також, йому необхідні знання базисного 

навчального плану та можливостей інтеграції змісту предмета з суміжними 

дисциплінами. Крім того, вчитель повинен володіти сучасними психолого-

педагогічними концепціями навчання та виховання. 

Сучасна освіта в Україні постійно реагує на нові виклики цивілізації, 

суспільні реалії, враховує тенденції, перспективи розвитку людства, 

національного буття народу. Тому для майбутніх учителів важливо володіти 

педагогічними технологіями, які зорієнтовані на динамічні зміни в 

навколишньому світі, ґрунтуються на розвитку різноманітних форм мислення, 
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творчих здібностях, соціально-адаптаційних можливостях особистості. 

Володіння педагогічними технологіями дозволить майбутнім учителям 

розвивати в учнів здібності, які будуть необхідні їм для того, щоб самостійно 

визначитися у світі, приймати обґрунтовані рішення щодо свого майбутнього, 

бути активними і мобільними суб’єктами на ринку праці. Отже, для здійснення 

ефективної педагогічної діяльності сучасним учителям музичного мистецтва 

необхідно володіти основами педагогічних технологій, а також відчувати 

внутрішню потребу в їх постійному застосуванні та використанні, що означає 

розуміння ними сутності педагогічних інновацій, вміння осмислювати 

педагогічні інновації в контексті особливостей свого предмету, співвідносити їх 

з власними інтересами та досягненнями, застосовувати у своїй професійній 

діяльності, вміти бачити можливі педагогічні ускладнення інноваційних 

розробок. 

 

Контрольні запитання та завдання: 

1. Обґрунтуйте провідні принципи навчання та виховання у сфері 

музичної педагогіки та психології, які особливого значення набувають в 

системі громадянського виховання. 

2. Дайте визначення понять «виховна робота», «музично-естетична 

діяльність учителя музичного мистецтва», «знання», «готовність до 

гуманістичного виховання», «готовність учителя музичного мистецтва до 

громадянського виховання», «професійно-педагогічна спрямованість учителя 

музичного мистецтва на громадянсько-виховну діяльність». 

3. На вирішення яких завдань повинна бути спрямована організація 

виховної роботи вчителем музичного мистецтва? 

4. Охарактеризуйте значення використання краєзнавчого підходу у 

системі громадянського виховання. 

5. Визначте основні риси вчителя музичного мистецтва. 
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6. Які основні чинники передбачає формування готовності майбутнього 

вчителя музичного мистецтва до здійснення громадянського виховання 

школярів? 

7. Проаналізуйте громадянську компетентність майбутнього вчителя 

музичного мистецтва. 

8. Визначте основні напрями організації процесу підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Яким вимогам повинні відповідати музично-виховні заходи 

громадянського спрямування? 

2. Розробіть музично-виховний захід з громадянського виховання учнів. 

3. Визначте основні принципи українського народознавства. 

4. Проаналізуйте поняття «народознавство» як додаткове джерело знань 

на уроках музичного мистецтва. 

5. Підготуйте конспект уроку з музичного мистецтва з використанням 

елементів народознавчого матеріалу. 

6. У ході педпрактики проаналізуйте систему роботи вчителя музичного 

мистецтва в напрямі громадянського виховання школярів. 

 

Практичне заняття № 2 

Особливості підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів у сучасних умовах 

План 

1. Особистісний, діяльнісний, компетентнісний підходи у підготовці 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 

2. Громадянська компетентність майбутнього вчителя музичного 

мистецтва. 

3. Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

здійснення громадянського виховання школярів. 
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4. Процес організації виховної роботи вчителем музичного мистецтва. 

Література: 

1. Масол Л. М. Загальна мистецька освіта : теорія і практика / 

Л. М. Масол. – К. : Промінь, 2006. – 592 с. 

2. Матвієнко О. Виховання толерантності починається з учителя / 

О. Матвієнко // Рідна школа. – 2005. – № 6, червень. – С. 29–32. 

3. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування 

середньої школи / Упоряд. Л. Гриневич, О. Елькін, С. Калашнікова, І. Коберник, 

В. Ковтунець, О. Макаренко, О. Малахова, Т. Нанаєва, Г. Усатенко, П. Хобзей, 

Р. Шиян – Київ : 2016. – 40 с. Режим доступу: http://mon.gov.ua/Новини 

2016/12/05/konczepcziya.pdf 

4. Печуркіна-Шумейко Л. Виховання громадянськості підростаючого 

покоління як умова формування громадянського суспільства // Рідна школа. – 

2000. – № 7. – С. 6-37. 

 

 

Тема 3. Музично-естетичні чинники громадянського виховання 

учнів 

 

Розвиток патріотизму та духовної культури є невід’ємною частиною 

громадянського виховання учнів. Громадянське виховання майбутніх учителів 

музичного мистецтва – основа музичної культури народу, і великі недоліки в 

цій справі неминуче впливають на найважливіші сторони музичної культури в 

цілому. Громадянське виховання тісно пов’язано з музично-естетичним 

вихованням, яке впливає на весь духовний світ людини, на всю її психіку. 

Людині властиво сприймати світ, найрізноманітніші життєві явища крізь 

естетичну призму, що, без сумніву, пов’язано зі вродженою здатністю, а, отже – 

з потребою естетичної оцінки дійсності в цілому, а не тільки мистецтва.  

Безсумнівно, громадянське виховання допомагає становленню високих 

морально-етичних якостей, а не тільки гарного художнього смаку, і має 

http://mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf
http://mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf
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безпосереднє ставлення до всіх виявів життя. Живити душу юної людини 

духовними цінностям, ідеалами, оспіваними в мистецтві – одне з важливих 

завдань майбутнього вчителя музичного мистецтва. Музика, будучи 

найважливішим із мистецтв, здатна перетворити душу, розбудити її природну 

потребу до співпереживання, втамувати прагнення зрозуміти цей світ через 

власний досвід вражень. 

Музичне мистецтво відіграє велику роль як суспільне явище. Ще у 

стародавні часи люди намагалися зрозуміти значення впливу музики на 

суспільну мораль і моральнісність. Так у країнах Стародавнього Сходу музика 

супроводжувала усі церемонії; вважалося, що музика володіє надприродною 

силою. До числа найдавніших видів народного мистецтва належали обрядові й 

трудові пісні, які мали неабияке значення для суспільного життя. У часи 

Київської держави розвивались два протилежні напрямки в музичному 

мистецтві – народна і церковна музика, що також не могло не вплинути на хід 

історії людства.  

Учені довели, що певні види музичного мистецтва можуть не тільки 

вплинути на душевний, моральний стан людини, а й, навіть, вилікувати. 

Наприклад, музика А. Вівальді підвищує працездатність людей, а музика, що 

насичена дисонансами (різкими співзвуччями) – викликає почуття страху та 

знервованості. Сучасні музичні твори насичені переважно ритмом, а не 

мелодикою, танцювальна музика сприяє активізації фізичних рухів, виплеску 

енергії і зовсім не налаштовує на розумову діяльність. Музика володіє 

емоційністю, може різко змінювати внутрішній світ людини: як правило, 

лірична музика підсилює стан душевного суму, а легка, весела підвищує 

настрій. Справжня професійна музика, написана композитором-майстром, 

здатна і на більш глибокий вплив. Відомими є приклади, коли музика повністю 

змінювала людську долю, підносила дух і спонукала до боротьби цілий народ. 

Це балади, пісні й марші Запорозьких козаків, Січових стрільців, музичні твори 

часів Другої світової війни та інші. Майстерне виконання музичних творів 

викликає прагнення набути майстерності у певній справі. 
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Музика у великому діапазоні свого змісту завжди може дати нескінченно 

багато нового кожному окремому слухачеві; особистий досвід слухача 

неминуче обмежений, а коло образів музичного мистецтва є вельми широким. 

Отже, музика володіє величезними можливостями для розширення психічного 

кругозору її слухачів, для збагачення їхнього емоційного світу. 

Частиною громадянського виховання є естетичне виховання. Зміст і 

завдання естетичного виховання, що є частиною громадянського виховання, в 

наш час дуже звужується, зводиться лише до залучення дітей до мистецтва. 

Мистецтво, безумовно, входить у світ прекрасного, найповніше і найглибше 

втілює його, але далеко не вичерпує цього світу. Світ прекрасного пронизує все 

наше життя, і часто навіть тяжко буває визначити межі прекрасного в житті й у 

мистецтві.  

Естетичне виховання ставить за мету навчити дітей відрізняти прекрасне 

від потворного, благородне і високе від бридкого і вульгарного не лише в 

мистецтві, але й скрізь у житті, яке нас оточує. Ми знаємо, що людина повинна 

бути розвинена всебічно, гармонійно, розумово і фізично. Її морально-етичне 

обличчя повинно бути благородним і красивим, а духовний світ – багатим і 

здатним до сприйняття і глибокого розуміння всіх духовних цінностей, 

накопичених людством. Людина повинна бути творцем у найширшому 

значенні цього слова.  

Динамізм сьогодення, органічно поєднаний з науково-технічним 

прогресом, робить особливо актуальним гуманістичне спрямування мистецької 

освіти. Впровадження гуманістичної парадигми мистецького навчання 

передбачає дотримання цілої низки вимог. Серед них першочергового значення 

набувають такі як: 

– застосування у процесі навчання творів, зміст яких сповнено 

гуманістичного смислу; 

– стимулювання критично-оцінного ставлення особистості до мистецтва, 

вільне його виявлення; 

– створення позитивного емоційного забарвлення процесу навчання; 
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– повага до учня, розвиток у нього людської гідності, почуття 

відповідальності за результати навчання, всебічного осягнення і 

розповсюдження найкращих здобутків музичного мистецтва. 

Основу громадянського виховання мають складати твори, в яких людське 

життя трактується як найвища цінність. Гуманістичне спрямування навчання 

мистецьких дисциплін означає вибір таких художніх зразків, котрі естетично 

інтерпретують людське в людині. Глибоке проникнення у внутрішній світ 

людини, прагнення пізнати й відтворити найтонші нюанси її внутрішнього 

життя – домінуючий параметр мистецтва, що розвивається в річищі 

гуманістичної культури. Особливого гуманістичного звучання набуває музика 

як різновид мистецтва, що здатний виразити найтонші нюанси внутрішнього 

життя людини, заглибитись в найпотаємніші куточки людської психіки [44, 

с. 47] 

Кожний музичний твір має ставити і художню, і виховну і педагогічну 

мету. Ефективним засобом громадянського виховання є вокально-хорова 

робота, тому педагогам необхідно орієнтувати репертуар на вікові особливості 

підростаючого покоління і формувати в учнів ціннісне ставлення до музичного 

мистецтва. 

До творів гуманістичного спрямування відносимо: 

М. Леонтович «Засвистали козаченьки», «Ой на горі та й женці жнуть», 

«Їхав козак долиною», «Зажурились галичанки», «Пряля», «Ой з-за гори 

кам’яної», «Піють півні» 

С. Уманець «Про Морозенка» 

Б. Фільц «Любимо землю свою» 

А. Авдієвський «Колискова» 

А. Кос-Анатольський «Учитеся, брати мої» 

Обр. Л. Ревуцького «Заповіт» 

Ю. Шамо «Стояла я та слухала весну», «У чорну хмару зібралася туга 

моя», «Знов весна і знов надії» 

Обр. С. Людкевича «Ой ходив чумак», «Заповіт» 
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С. Монюшко «Козак» 

Е. Козак «Думи мої» «Лучше було б не ходити», «Час додому, час», 

«Стоїть гора високая» 

М. Лисенко «Вічний революціонер», «Тече вода з під явора», «Не 

дивуйтеся, дівчата», «Стелися барвінку», «Сон», «Туман хвилями лягає» 

П. Майборода «Рідна мати моя», «Чого мені тяжко» 

С. Людкевич «Пою коні при Дунаї» 

Г. Гендель «Пісня перемоги» 

М. Колесса «Балада про трьох синів», «Сива зозуленька», «На щедрий 

вечір» 

Обр.  О. Кошиця «Зашуміла ліщинонька», «Ой ти мамцю моя», «Ой у 

полі вітер віє» 

Д. Січинський «Неприглядною юрбою», «Пісне моя» 

А. Вахнянин «Садок вишневий коло хати», «Молоді сни» 

Р. Щедрін «Тиха українська ніч» 

Д. Каганов «Обнімите ж брати мої» 

К. Данькевич «Чорний крук у полі кряче» 

В. Іконнік «Реве та стогне Дніпр широкий», «Ой на горі та й женці 

жнуть», «Жито жала вродлива дівчина» 

О. Олександров «Поема про Україну» 

М. Давиденко «На десятой версте», та інші твори. 

Серед найболючіших прорахунків сучасної системи мистецької освіти 

слід назвати такий, як денаціоналізація, штучна відірваність її змісту від 

національної культури. На жаль, ще й донині трапляються прикрі випадки, коли 

творчість українських авторів розглядається як обов’язковий, але нудний і 

обтяжливий додаток до основної навчально-виконавської програми студентів.  

Використовуючи скарбницю національного мистецького фонду, педагог 

отримує не лише додаткові важелі сприяння мистецькому розвитку учня, його 

здатності глибше і повніше сприймати художні образи, але й спрямовувати на 

громадянське виховання.  
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Забезпечення національної основи мистецької освіти передбачає надання 

національній мистецькій творчості пріоритетного місця в навчальних 

програмах. 

Це означає, по-перше, не тільки систематичне збагачення навчального 

процесу з мистецьких дисциплін творами національної художньої культури, а й 

забезпечення такого педагогічного ставлення до національної культури, яке 

трактує її як основне джерело формування художніх цінностей учнівської 

молоді. В процесі музичного навчання учні мають опанувати національну 

культуру як цілісне явище, усвідомити цілісну картину її розвитку. Не 

фрагментарне засвоєння окремих, довільно обраних викладачем творів, а 

цілеспрямоване охоплення різних складових національної мистецької культури, 

формування художнього досвіду учнів в такій площині, координатами якої 

виступають національні художні цінності.  

По-друге, послідовне історико-теоретичне вивчення національного 

мистецтва, систематизація його розвитку має йти пліч-о-пліч із практичним 

охопленням, усвідомленням образної суті, переживанням творів мистецтва у 

всій багатогранності його розвитку, жанрово-стильового і емоційно-тонального 

розмаїття – необхідна ланка мистецького становлення особистості.  

По-третє, особливого значення в контексті розширеного вивчення 

надбань національного мистецтва набуває залучення учнів до усвідомленого 

відтворення національних ознак мистецтва у спробах власної творчої 

діяльності, а також формування в учнів особливої художньо-естетичної 

відповідальності за якість виконання і розповсюдження кращих зразків 

творчості національних композиторів, художників, поетів [44, с. 67]. 

Втілення в навчальний процес з мистецьких дисциплін концепції 

громадянської освіти передбачає формування в учнів здатності до глибокого 

усвідомлення національних ознак музики, живопису, танцювальних рухів як 

певної стилістичної єдності, формування вмінь втілення і переживання 

особливих стильових нюансів національної школи, національного мистецтва.  
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У процесі формування української національної самосвідомості 

одночасно виховується і справжня любов до інших народів, повага до їх 

культур. Істинними поборниками дружби між народами, як свідчить історія, є 

люди, що палко люблять свій народ, адже творити добро для інших народів 

може лише той, хто навчився творити для рідного народу.  

Цілеспрямовано і систематично формуючи в молоді національні духовні 

якості, система виховання стверджує свій ідеал людини-громадянина. Яскравим 

прикладом національної культури, прилучення молоді до її духовних скарбів є 

творча спадщина Т. Шевченка та музичні твори на його поезію. Постать 

великого кобзаря в українській національній науці, мистецтві, культурі, бо 

навіть політиці завжди залишається актуальною, і кожне нове покоління 

намагається осмислити, прийняти, вмонтувати його у свій світ, залежно від 

викликів свого часу.  

Як свідчать спогади сучасників великого кобзаря, він глибоко знав душу 

народу, його радощі і біль, знав його пісні та вмів проникливо відчути й 

майстерно заспівати їх. Т. Шевченко належить до числа правдиво музичних 

поетів. У своїх творах він, як ніхто інший дав відбитку до болю гострих виявів 

переживань свого народу, передав найтонші нюанси його життя, показав 

найменші його духовні порухи та тремтіння душі. 

За свідченням М. Грінченка, 250 творів з «Кобзаря» оспівано в різних 

музичних формах. Кількість творів на слова Т. Шевченка сягає понад півтисячі. 

Ще за життя поета в народі починають співати пісні на його твори.  

Сучасні програми з музичного мистецтва містять рекомендований 

перелік пісень на тексти Т. Шевченка : «Думи мої», «Тяжко, важко в світі жити 

сироті без роду», «Зоре ж моя», «Ой три шляхи», «Ой, люлі, люлі», «Ой одна», 

«Плавай, плавай, лебідонько», «Реве та стогне Дніпр широкий» тощо.  

Під впливом Т. Шевченка писалися й фортепіанні твори, зокрема 

композитор В. Пащенко створив «Полонез на смерть малоросійського поета 

Т. Шевченка», писав фортепіанні твори композитор А. Лизогуб.  
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На творчість Т. Шевченка відгукнулись понад 120 композиторів. 

Найбільше прочуття та зрозуміння до музи Т. Шевченка мав М. Лисенко. В 

«Музиці до Кобзаря Шевченка» М. Лисенко оспівав 87 поетичних зразків.  

Твори на слова Т. Шевченка заплановано у програмах ВНЗ з предмету 

«Хорове диригування»: «За думою дума», «Гетьмани», «Минають дні», 

Гомоніла Україна», «Мені однакова», «Чого мені тяжко», «Якби мені мамо 

намисто», «Садок вишневий», «Ой, одна я, одна», «Нащо мені чорні брови», 

«Якби мені черевички», «Ой чого ти почорніло», «Закувала зозуленька», 

«Понад полем іде», «Огні горять» та інші. Дуети й ансамблі «Зацвіла в долині», 

«За сонцем хмаронька пливе».  

Творчість композиторів на поезію Т. Шевченка дуже поважна числом та 

музичною вартістю. Не можливо не згадати твори композиторів 

В. Барвінського, В. Безкоровайного, М. Вериківського, Б. Вахнянина, 

М. Гайворонського, В. Костенка, В. Косенка, З. Лисько, С. Людкевича, 

Б. Лятошинського, Ю. Мейтуса, Ф. Надененко, Л. Ревуцького, 

Д. Роздольського, К. Стеценка, Я. Степового, Г. Топольницького, 

А. Штогаренка, В. Ярославенка та інших, які виконуються на мистецьких 

факультетах вищих навчальних закладів.  

З російських композиторів на вірші Т. Шевченка писали Р. Глієр, 

Д. Кабалевський, М. Мусоргський, С. Прокоф’єв, С. Рахманінов, А. Сєров, 

П. Чайковський та інші.  

Важливого значення у діяльності вчителя набуває позакласна виховна 

робота, а саме керуванням хоровим колективом учнів. Репертуар хору має 

велике значення у формуванні громадянського виховання учнів. Репертуар 

являється підґрунтям морального, естетичного, національного виховання. 

Хоровий спів має велике значення у справі виховання у дітей почуття 

колективізму, товариськості. Кожен учасник хору, навіть малюк, на досвіді 

хорового співу переконується, що його особиста помилка, неуважність чи 

несумлінність ставлять під загрозу успіх усіх його товаришів, усього колективу.  
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Важливу роль у формуванні поглядів, переконань, ідеалів, створених 

упродовж віків українським народом і покликаних генерувати світоглядні 

позиції та ціннісні орієнтири учнів набуває використання в роботі хору творів 

вітчизняних композиторів на вірші Т. Шевченка.  

Український народ, природа, життя, праця становлять для Т. Шевченка 

невичерпне джерело прекрасного. Усе, до чого торкаються руки трудівника, 

оживає, сповнюється красою і значущістю. Сама людина стає прекрасною в тій 

мрії, у який вона вносить свою частину творчої праці в працю суспільну.  

У роботі хорового колективу, з точки зору національного виховання, 

вагому роль відіграють хорові твори, які сприяють формуванню в учнів любові 

до рідного краю, пісенної української мови, потягу до навчання й звеличення 

своєю працею української землі.  

Серед таких творів, написаних вітчизняними композиторами можна 

виділити «Учитеся, брати мої» А. Кос-Анатольського та «Я дивлюся – аж 

світає». Я. Степового.  

Значне місце в творчості українських композиторів займає втілення 

ліричного й лірико-драматичного тематизму творів Т. Шевченка. У творах 

«Тополя» К. Стеценка, «Зацвіла в долині» Б. Фільца, «Ой одна я, одна» та «На в 

городі коло броду» А. Штогаренка, «Дівоча пісня» Ю. Щуровського, «Не 

щебече соловейко» в обр.  Г. Верьовки за допомогою композиторів 

розкриваються найсвітліші, найвищі духовні якості української дівчини, жінки, 

їхні переживання, спричинені соціальною несправедливістю й приниженням. 

Вищеназвані композитори за допомогою інтонаційно-ритмічних зворотів, 

гармонічної мови допомагають виконавцям більш глибоко відчути прекрасний 

своєю моральною силою і чистотою жіночий образ.  

При вивченні хорових творів на поезію Т. Шевченка учнем надається 

можливість відчути особливості історичної доби, пережити долі дівчат, які 

потерпали від нещасного кохання, доторкнутися до душевної краси, чистоти, 

глибини і вірності їхніх почуттів. Підсилюючи емоційну напруженість віршів 

відповідним глибоким народнопісенним музичним тематизмом композитори 
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вводять виконавців у стан співпереживання, збуджують їхні почуття, внаслідок 

чого відбувається естетизація, впорядкування піднятих творами з глибин душі 

емоційних пластів. Ці твори плекають у виконавців любов до добра, послідовну 

непримиренність до зла й неправди.  

Виконання творів, написаних на вірші Т. Шевченка, дозволяє учням не 

тільки зрозуміти соціальну значущість почуттів як поета так і композиторів, а й 

пережити той, або інший художній образ разом із ними, що розвиває їх 

особисту емоційну сферу й духовність.  

Опанування вищезазначених творів навчає школярів, якою чистою й 

чесною, гуманною й правдивою, працьовитою й товариською, сповненою 

власної гідності й пошани до всіх, хто працює, повинна бути справжня 

українська людина. Творчість Т. Шевченка підсилена майстерністю 

українських композиторів несе молоді виховний потенціал, спрямований на 

плекання національної свідомості, патріотизму, духовного збагачення 

особистості.  

Основна мета громадянського виховання – виховання в людині етичних 

ідеалів суспільства, відчуття любові до батьківщини, пошана законів своєї 

країни і підпорядкування ним, потреби в діяльності на благо суспільства. 

Багато композиторів у найрізноманітніших жанрах виразно зображували 

образ людини-героя і країну-переможницю, що подолала приниження і жаль 

війни. 

У щонайтіснішому зв’язку зі своїм народом, у пошані його традицій 

показані головні герої опер українських композиторів: С.Гулак-Артемовський 

«Запорожець за Дунаєм», К.Данькевич «Богдан Хмельницький», М.Лисенко 

«Тарас Бульба» тощо.  

Важко знайти такий урок музичного мистецтва, в якому вчитель не 

ставив би перед собою завдання виховати громадянина. Важко знайти 

композитора, який не був би патріотом своєї країни. 

Тема «війни і миру» – одна з важливих тем в мистецтві. Для того, щоб 

розповідати учням про війну, про ті образи, які створюються в композиторській 
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музиці педагог сам повинен бути мирною людиною, що любить свій рідний 

край. 

Війна і музика – ці два слова несумісні, так сприймає слух, але життя 

доводить зворотне. Безумовно, студентам складно повною мірою усвідомити 

всю трагічність військового часу. Але не стосуватися цієї теми просто не 

можна, оскільки на реальних прикладах подвигу і подолання виховується душа 

підростаючої людини. 

Яскравим прикладом цього є опери К. Данькевича «Богдан 

Хмельницький» та М. Лисенко «Тарас Бульба», в яких змальовано тяжкі 

страждання народу та готовність в любу мить воювати за звільнення рідної 

України. 

Спрямовуючи свою роботу щодо громадянського виховання учнів треба 

усвідомлювати, що на таких уроках музично-естетичні враження дітей тісно 

пов’язані з життям і поступово стають елементами ідеології. Такі уроки 

формують музичні інтереси, смаки, потреби, що стають сферою 

світосприйняття, ідеалів і прагнень цілісної особистості. 

Майбутні вчителі музичного мистецтва мають навчати дітей сприймати, 

розуміти, відчувати красу навколишнього світу, брати участь у створенні 

прекрасного у житті.  

Надзвичайно сприятливий в цьому відношенні дошкільний і молодший 

шкільний вік: всі – артисти, всі – художники, всі дивляться на світ широко 

розкритими очима і готові увійти до чарівного царства звуків, фарб, мелодій. 

Допомагаючи дітям побачити прекрасне у всьому, що їх оточує, ми прагнемо 

крок за кроком розкривати перед ними чудові сторінки фольклорного 

мистецтва. 

На уроках з музичного мистецтва велику увагу необхідно приділяти 

вихованню дітей засобами народних традицій, звичаїв, творів усної народної 

творчості. Необхідно слухати народні пісні, коломийки, примовки, вести 

розмови про старизну, побут, працю, життя наших прабабусь і прадідусів. 

Можна показувати деякі предмети побуту минулих років: старовинне начиння, 
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костюми, вишиті уручну нашими предками, знайомити дітей з прислів’ями, 

приказками, скоромовками, в яких виокремлено думки і відчуття української 

людини, його велика мудрість. Загадки, які так само є видом усної народної 

творчості, пожвавили заняття, роблять їх більш цікавими, розвивають 

допитливість у дітей, щеплять інтерес і любов до рідної мови, сприяють 

розвитку мови. Заняття можна прикрасити прекрасною, до глибини знайомою і 

рідною українською народною музикою. 

Українська народна пісня є перлиною української творчості. У ній 

з’єдналися і слово, і інтонація, і мелодійна лінія. У народній пісні живе душа 

українського народу, його думки, його життя. Слухаючи пісню, діти малюють в 

своїй уяві картини природи, простори української землі. І, навпаки, 

розглядаючи яку-небудь картину, діти складають свою музику, імпровізують, 

як справжні композитори. Після прослуховування музики учні діляться своїми 

враженнями: розповідають про свій настрій, про характер музики, про музично-

виразні засоби, про картини, які вони побачили в музиці. 

Заглянемо в православний календар і побачимо: що ні день – те свято. 

Але це зовсім не означає, що це день неробства і дозвільного проведення часу. 

Мова йде про умінні радіти кожному дню і тому, що дає життя: спілкуванню з 

рідними, друзями, радувати тих, хто поряд. Свята не тільки дозволяють людині 

відпочити, вони роблять її добріше, щиріше, згадки про них зігрівають в 

скрутні хвилини. Дорослі не хочуть жити без свят, а вже діти – тим більше. 

Свята – важливий чинник формування маленької людини. Життя дитини 

необхідно наповнювати ними. У дітей свята будять інтерес до творчості, 

виховують уміння жити в колективі, сприяють накопиченню досвіду суспільної 

поведінки, прояву ініціативи і самостійності. Масовість, барвистість, позитивні 

емоції, доступність сприйняття до всього що відбувається дітям потрібні як 

вітаміни.  

Усі народні свята тісно пов’язані з релігійними, що додає їм піднесеності, 

святості, оригінальності й неповторності. Наша культура, історія, – основа 

духовного життя українців. Прихід кожної пори року в Україні 
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супроводжувався певними піснями, танцями, обрядами. Так осінь пов’язували з 

декількома датами.  

Вересень. Свято осені. «Осінь, осінь в гості просимо!» З цими словами 

діти бігали по двору і закликали осінь. З вересня починалася коротка 

довгождана пора теплого бабиного літа. До цього часу прагнули завершити 

жнива і сівбу озимини. Діти дуже люблять це свято і з величезним 

задоволенням і інтересом чекають зустрічі з красунею Восени, одягненою в 

красивий костюм і вінок з жовтого і багряного листя.  

Жовтень. День Покрови Пресвятої Богородиці пов’язують з першим 

заморозком. «На Покрову до обіду осінь, а після обіду – зима» До Покрови 

завершувався випас худоби і починалися перші осінні торги, ярмарки, гралися 

весілля. З недавнього часу в Україні в день Покрови Пресвятої Богородиці 

наголошується свято Захисника України. 

Грудень. Свято Нового року, поза сумнівом, є найулюбленішим для дітей. 

Новий рік у всі часи і для всіх народів означав оновлення миру. Є така 

прикмета «З ким зустрінеш Новий рік – з тим його і проведеш». Тому цей 

празник вважається сімейним, родинним. Наші предки дорожили своєю сім’єю, 

миром між собою. Люди від щирого серця бажали один одному щастя, любові, 

добра, успіху і багатства. Хлоп’ята з нетерпінням чекають цього свята, готують 

разом з батьками гарні костюми, розучують пісні, вірші, танці, привітання. На 

Новорічному святі на них завжди чекають цікаві зустрічі з казковими 

персонажами і, звичайно ж з Дідом Морозом і Снігуронькою.  

Січень. Відразу ж після Новорічних уявлень діти готуються до Різдва 

Христова. Це свято теж стало традиційним і найулюбленішим серед дітей. 

Дітлахи надягають народні костюми, розучують пісні-колядки, майструють з 

соломи або фольги багатопроменеву різдвяну зірку, приносять з хати мішечки 

із зерном, запрошують своїх тат і мам. Всі вітають одне одного, бажають 

радості, добра, любові і благополуччя.  

Лютий. Велика Масляна. Масляна триває цілий тиждень, і щодня має 

свою назву і свої традиції. Це одне з найвеселіших свят. Цього дня прийнято 
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робити опудало із соломи, наряджати його і водити по вулицях. Катання з гір 

на санчатах, жарти і загадки – все це відбувається на ранках у дитячих садах і 

школах. На Масляну прийнято пекти млинці. Млинець – це символ життя, що 

відроджується, круглий, як сонце. З Масляної починається весна. Її опудало 

спалюють, зиму проводжають у далеку путь, а весна вступає в свої права.  

Березень. Весна! Цього місяця для дітей проводять Міжнародний 

Жіночий День. Дуже чекають цього дня діти, особливо – дівчата, й у своїх 

віршах, піснях і танцях від чистого серця вітають своїх мам, бабусь і сестер з 

цим святом.  

За народним повір’ям у березні прилітає багато різних птахів, тому в 

дитячих садах і школах діти розучують вірші, малюють, ліплять з тіста і 

пластиліну птахів, майструють для них шпаківні.  

Квітень. Цього місяця наголошується «Свято свят», великий день – 

Великдень. На уроках мистецтва діти дізнаються багато нового з біблейської 

літератури про символіку яйця, про народне мистецтво прикраси яєць. Самі 

розписують яєчка і дарують їх батькам, малюють пасхальні листівки, 

розучують колядки. 

Липень. Цього місяця люди відзначають свято Івана Купала. На музичних 

заняттях необхідно розповідати дітям про це свято, можна проводити його у 

вигляді спортивної розваги з морським владикою – Нептуном, з русалками і 

піратами. Величезне значення приділяється екологічному вихованню дітей: 

проводяться бесіди і розучуються вірші і пісні про дерева і рослини.  

Серпень. З цього місяця в Україні починалися жнива і сінокіс. Так само 

відзначають яблучний і медовий Спас. Діти із задоволенням пригощають одне 

одного яблуками тощо. 

Така система виховання народною педагогікою є необхідною для 

майбутніх учителів музичного мистецтва. З дитячого віку дітям прищеплюють 

народні традиції, обряди – творча спадщина українського народу. Все це 

виховує у дітей пошану до минулого свого народу, патріотизм, любов і гордість 

за Україну, що є невіддільною частиною громадянського виховання. 
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Виховна сила мистецтва, зокрема музичного полягає великою мірою в 

тому, що воно здатне викликати у дітей непереборне бажання наслідувати 

улюблених героїв. Тому найважливішим завданням студентів під час 

педагогічної практики має бути створення таких образів, таких характерів, які 

хотілося б наслідувати і які виховували б тим самим у дітей і молоді високі 

ідейні і морально-етичні якості. 

На основі досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва можна 

стверджувати, якщо з повагою ставитись до юних слухачів, говорити з ними 

задушевно і просто, то, навіть якщо діти жодного разу до того не були на 

симфонічних та камерних концертах, вони з вдячністю, увагою і щирим 

захопленням слухатимуть будь-яку, навіть дуже серйозну програму, за однієї, 

звичайно, умови: якщо це буде хороша музика в хорошому виконанні. Можна 

проводити бесіди з учнями про творчість Й. Баха, Л. Бетховена, 

П. Чайковського, Ф. Ліста, С. Прокоф’єва тощо. 

Такі бесіди спрямовані на глибше розуміння авторського задуму і 

життєвого змісту твору, звертання уваги на його структуру, художню форму, на 

деталі оркестрової партитури. Після прослуховування музичних творів діти 

можуть ділитися своїми враженнями, думками і почуттями, обговорюють 

почуте, вчаться не тільки насолоджуватися красою музики, але й думати про 

неї, пов’язувати її з усім комплексом своїх життєвих роздумів і переживань.   

Такі прості задушевні бесіди, позбавлені всякої офіційності, плану і 

програми, можуть залишити в свідомості і душах юних вихованців 

незгладимий слід, посіяти в них добрі зерна, які з часом дадуть багаті сходи. 

Нехай не всі, але хоч частина дітей почне прислухатися до серйозної музики і 

вона поступово увійде в їхнє життя. 

Навчити дітей мистецтва дуже важко. Перефразовуючи відомі слова про 

письменницьку творчість для дітей, можна сказати так: «Навчати дітей треба 

так само, як дорослих, тільки краще!» І основна складність полягає в тому, що 

по-справжньому навчити дітей чого-небудь у мистецтві неможливо, якщо не 

захопити їх цим мистецтвом емоційно.  



 67 

Безумовно, і урок математики повинен пройти захоплююче, зацікавити 

дітей предметом (адже від того, наскільки цікаво проходять заняття з того чи 

іншого предмету, часто залежить, яку професію в майбутньому виберуть діти). 

В крайньому разі, якщо урок математики пройшов нудно, сухо, діти назвуть 

вчителя «сухарем», а правила і таблицю множення все-таки знатимуть.  

А от якщо нудно й сухо пройде урок музичного мистецтва – справа гірша. 

Гірша тому, що немає тут ні таблиці множення, ні правил, а є виховання 

мистецтвом, яке не існує поза емоційною захопленістю. Нудна, суха бесіда про 

музику з дітьми – це не тільки згаяна ціла година. Ця година може обійтися 

значно дорожче: для деяких дітей музика буде назавжди втраченою.  

Майбутні вчителі музичного мистецтва мають володіти талантом 

одухотворяти, робити цікавим усе, до чого доторкаються їхні руки, на що 

спрямований їхній погляд, усе, про що вони говорять. 

Виховання і навчання невіддільні один від одного, як дві сторони єдиного 

процесу впливу на свідомість і духовний світ дітей. Та все ж таки у різні 

моменти, з різних причин одна з цих сторін не тільки може, але й повинна 

виходити на перший план, а друга – поступатися їй місцем. На перших 

ступенях занять з музичного мистецтва педагог має бути вихователем, а потім 

вже вчителем.  

Мистецтво називають «людинознавством», «наукою про людську душу». 

Жодному шкільному предмету недоступний емоційний вплив на дітей і 

підлітків такою ж мірою, якою це доступно мистецтву. Виховна роль мистецтва 

проявляється ще задовго до школи, і ми до цього так звикли, що навіть уже не 

помічаємо цього. Адже любов до Батьківщини, до свого народу, такі моральні 

категорії як героїзм і боягузтво, благородство і зрада, любов до добра і 

ненависть до зла, виникають у свідомості зовсім ще маленьких дітей під 

впливом перших почутих казок чи пісень, перших побачених малюнків, тобто 

під впливом мистецтва. Це і є основою громадянського виховання.  

Важко заперечувати, що перші зустрічі з коханням і дружбою, з великими 

радощами і великим горем відбуваються у людини найчастіше спершу на 
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сторінках книги, на екрані кіно, у пісні і на сцені театру, а вже потім у житті. І 

те, як дівчина і юнак поведуться з цими почуттями, зустрівшись з ними в 

дійсності, чималою мірою залежить від того, що вони встигли до того часу 

прочитати, яку музику слухали, що переглянули в театрі і в кіно.  

Вульгарна пісенька, яка проскочила повз вуха дівчини або навіть яку вона 

проспівала, може й не затуманить її чистого погляду на життя. Та якщо ця 

дівчина увесь свій музичний світ обмежить такими пісеньками, не треба 

дивуватись, що цинізм, невіра в хороше, щасливе кохання (а в таких пісеньках 

воно майже завжди нещасливе) стануть рисами її власної натури.  

Для людини з хорошим смаком, з життєвим досвідом поганий фільм, 

беззмістовна книга, вульгарна пісенька не такі страшні. Не страшні тому, що 

вона вже сама вміє відрізняти хороше від поганого, змістовне від 

беззмістовного, благородне від вульгарного. Але ж у дітей і підлітків ще немає 

ні життєвого досвіду, ні виробленого естетичного смаку. Вони набагато 

простіше, елементарніше, ніж дорослі, розуміють зв’язок із життям. Вони 

прагнуть наслідувати улюблених героїв книги, фільму, пісні.  

Звідси випливає головне завдання: формування хорошого смаку слід 

починати ще з раннього дитинства. Треба, щоб підлітки, зустрічаючись з 

легкою музикою вже розуміли чарівність і красу великого , серйозного 

мистецтва і відчували різницю між хорошим і поганим. Треба, щоб хороша 

народна , класична і сучасна музика входила в коло дитячих інтересів у тому ж 

ранньому віці, коли входить у це коло розумна і добра книжка.  

Ось у такий здатності безпосереднього впливу і полягає особлива і не 

замінима сила мистецтва, яка виховує моральні, духовні, етичні якості 

підростаючого покоління, що є складовими громадянського виховання 

студентів мистецьких дисциплін.  

Виховуючи сьогоднішнього школяра вчителі мистецьких дисциплін 

формують майбутнє. Яким воно буде? Одні намагаються визначити його 

контури, спираючись на закони розвитку економіки, науки і техніки. Другі 
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малюють це майбутнє, віддаючись вільному льоту своєї фантазії. Треті мріють 

про нього і бачать його у своїх мріях таким, яким їм хочеться його побачити.  

А воно, це майбутнє, поруч із нами, навколо нас! Погляньте на наших 

дітей, підлітків, на нашу молодь. Якими ми їх виховаємо, якими вони виростуть 

– таким і буде це майбутнє. В ім’я цього майбутнього вчителі мистецьких 

дисциплін зобов’язані насамперед активізувати все те, що допомагає 

формуванню духовного світу підростаючого покоління. Громадянському 

вихованню в ньому належить велика вирішальна роль. 

На превеликий жаль у наші часи можна нерідко почути в 

загальноосвітніх школах таку фразу: «Ми зобов’язані виховувати у дітей 

почуття обов’язку, а без музики вони проживуть!» Страшні ці слова – «Без 

музики проживуть!» Убога, але далекосяжна думка закладена в них.  

Проживуть без музики – значить проживуть без літератури, без 

живопису, без театру – словом, проживуть без мистецтва. Але ж мистецтво – це 

частина духовної культури людини, причому не просто «можлива», чи навіть 

«бажана», а обов’язкова частина.  

У виховну силу мистецтва, у його здатність виховувати і благотворно 

впливати на людину, на її духовний світ, викликати в ній добре почуття завжди 

вірили найкращі передові письменники, музиканти і художники. Так само 

дивились на мистецтво, так само розуміли його гуманістичну спрямованість і 

великі вчені, філософи, видатні громадські й політичні діячі – словом, усі ті, 

хто по справжньому замислювався над долею людства і хоч якоюсь мірою 

відчував себе відповідальним за цю долю.  

Громадянське виховання це перш за все – духовно-естетичне виховання. 

Галузь естетики, галузь прекрасного далеко не вичерпується мистецтвом, світ 

прекрасного поширюється на всі прояви людського життя, естетика найтісніше 

пов’язана з етикою, з моральністю людини, з її ідейністю.  

Світ прекрасного найтісніше пов’язаний мало не з усіма галузями 

діяльності людини від її ранніх дитячих років. І якщо першокласник зрозуміє і 

відчує, що пляма в зошиті – це не тільки погано, але й некрасиво, він надалі в 



 70 

будь-який своїй роботі прагнутиме краси. А це дуже важливо: адже красивим є 

все досконале, все доцільне, все гармонійне, все добре зроблене.  

Недооцінка естетичного виховання як однієї із складових громадянського 

виховання полягає у тому, що мистецтво ще нерідко розглядається як заняття 

головним чином тих, хто обрав його своєю професією. А насправді мистецтво 

існує для кожної людини, для всіх людей. І тут мова йде про мистецтво у 

всьому його багатстві, у всіх його формах і жанрах, від найпростіших до 

найскладніших. Так. Говорячи про музику, ми повинні мати на увазі не тільки 

пісню чи легку музику, а й оперу і симфонію тощо.  

В системі естетичного виховання, та й у всьому нашому житті музика 

порівняно з літературою перебуває, можна сказати, на становищі пасередниці. 

Як, наприклад, ви поставитеся до старшого школяра, якщо він не зможе 

відповісти на питання, хто такий Т. Шевченко? Очевидно, сприймете це як 

рідкісний і дуже сумний приклад некультурності. Ну, а якщо ваше запитання 

буде не про Т. Шевченка, а, скажімо про М. Лисенка? Чи не з’явиться «рятівна» 

відмовка, що він мовляв, не музикант і тому «має право» цього не знати? Але 

він і не літератор! Можливо, йому на цій підставі і Т. Шевченка знати не 

обов’язково?  

Чи можна уявити собі, щоб школяр раптом заявив, що він не збирається 

бути ні письменником, ні поетом і тому читати книжки і ходити на уроки 

літератури не збирається. А от випадки, коли учні приблизно в такому дусі 

визначають своє ставлення до музики і музичних занять, трапляються. 

Які ж вимоги можна поставити до майбутніх учителів музичного 

мистецтва у галузі духовно-естетичного виховання? По-перше, необхідно 

відчувати, розуміти і безустанно перевіряти на своєму світосприйманні, що 

прекрасне оточує нас скрізь, а не тільки в мистецтві. Мистецтво живе в цьому 

світі прекрасного в житті, що оточує нас, народжуючись з нього, 

переплітаючись з ним, і, в свою чергу, впливаючи на нього.  

Погляньте довкола. Ось ви на березі Чорного моря. Придивіться і 

прислухайтеся до нього. Що таке море? Для людини, позбавленої здатності 
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відчувати справжню красу життя, море – це тільки «водний шлях» або «пляж», 

придатний чи непридатний для купання… А для інших людей море – це й 

дивовижна, вічно мінлива краса природи, це палкі гімни, звернені до моря, і 

вражаючи своєю яскравістю музичні поеми Римського-Корсакова «Садко» і 

«Шахерезада», і темпераментні живописні полотна Айвазовського…  

Якщо майбутні вчителі музичного мистецтва будуть бачити і відчувати 

навколишнє життя – вони без великих зусиль навчать цього своїх вихованців. 

Треба повірити, що мистецтво – велика цінність, яка прикрашає життя 

людини, облагороджує її, збагачує її духовний світ. Майбутні вчителі 

музичного мистецтва повинні любити не тільки хороші книжки, а й живопис, 

скульптуру, серйозну музику. Завдяки цьому їм вдасться заронити в юні душі 

зерно такої ж любові до мистецтва, яка буде збагачувати їхнє власне життя, 

зігрівати їхні душі. 

Зв’язок естетичного виховання з вихованням моральним був помічений у 

давні часи, і саме цей зв’язок підкреслювали філософи, які завжди стояли на 

передових позиціях, педагоги-вихователі, просвітителі. «Музика здатна 

впливати на етичний бік душі; і оскільки музика володіє такою властивістю, 

очевидно, її треба зробити одним з предметів виховання молоді», – стверджував 

у своєму трактаті Аристотель ще в ІV сторіччі до нашої ери.  

Підводячи підсумки, наведемо приклад із минулого, коли 

всесвітньовідомий невропатолог, психолог, глибокий знавець людської душі, 

академік В. Бехтєрєв закінчив свою доповідь «Про значення музики в 

естетичному вихованні дитини з перших днів її життя», яку він зробив на 

засіданні психоневрологічного інституту в 1914 році, такими словами: «Я 

переконаний, що від детальної розробки питання про музичне виховання з 

раннього дитячого віку залежить естетичне, а отже, і моральне виховання 

людської особистості». 

 

Контрольні запитання та завдання: 
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1. Виділіть основні вимоги щодо впровадження гуманістичної 

парадигми мистецького навчання. 

2. Які чинники впливають на забезпечення національної основи 

мистецької освіти? 

3. Розкрийте сутність народної педагогіки в системі громадянського 

виховання учнів. 

4. Визначте музично-естетичні чинники у громадянському вихованні 

учнів. 

5. Наведіть кращі зразки творчості українських композиторів, як 

вагомих чинників у громадянському вихованні учнів.  

6. Проаналізуйте значення музичного мистецтва в системі 

громадянського виховання учнів. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Проаналізуйте основні чинники гуманістичної парадигми 

мистецького навчання. 

2. Підберіть вокальні твори гуманістичного спрямування, які б 

становили основу громадянського виховання. 

3. Народознавство як додаткове джерело знань на уроках музичного 

мистецтва. Визначте принципи українського народознавства. 

4. Підберіть інструментальні твори гуманістичного спрямування, які б 

становили основу громадянського виховання. 

 

Практичне заняття № 3 

Музично-естетичні чинники громадянського виховання учнів 

План 

1. Музичне мистецтво як суспільне явище. 

2. Зміст і завдання естетичного виховання. 

3. Національна основа мистецької освіти. 

4. Гуманістична парадигма мистецького навчання. 
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5. Сутність народної педагогіки в системі громадянського виховання. 

Література: 

1. Виховання громадянина : Психолого-педагогічний і народознавчий 

аспект : [навч.-метод. посіб.] / П. Р. Ігнатенко, В. Л. Поплужний, Н. І. Косарєва, 

Л. В. Крицька. – К. : ІЗМН, 1997. – 252 с. 

2. Національне виховання учнів засобами українського народознавства / 

За ред. Р. П. Скульского. – Івано-Франківськ, 1995. – 180 с. 

3. Охріменко І. В. Виховання учнів старших класів на національно-

культурних традиціях українського народу / Полтавський держ. пед. ін-т 

ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1999. – 195 с. 

4. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання 

мистецьких дисциплін) / Г. М. Падалка. – К. : Освіта України, 2008. – 274 с. 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань: 

1. Моральна, політична та правова культура, почуття власної гідності, 

внутрішньої свободи і водночас вболівання за суспільні ідеали, за пріоритети 

держави, благо свого народу і його дружні взаємини у світовому співтоваристві 

складають: 

а) національність особистості; 

б) громадянськість особистості; 

в) моральність особистості; 

г) правосвідомість особистості. 

2. Усвідомлення кожним громадянином своїх прав і обов’язків по 

відношенню до держави, суспільства, почуття відповідальності за її стан – це 

  а) громадянське виховання; 

  б) національне виховання; 

  в) громадянськість; 

  г) патріотизм. 

3. Серед зазначених завдань яке не є завданням громадянського 

виховання: 
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а) формування політичної та правової культури; виховання поваги 

до Конституції України, законодавства, державної мови;  

б) визнання й забезпечення в реальному житті прав людини як 

гуманістичної цінності; 

в) уміння визначати форми та способи своєї участі в житті 

суспільства, бути обізнаним у способах соціального захисту; 

г) утвердження особистості та формування поваги до таких 

цінностей як чесність, любов, терпіння. 

4. Патріотична самосвідомість, громадянська відповідальність, знання 

української мови, Конституції України, прийнятих правових норм, моральна 

вихованість, гуманність – це основні компоненти 

  а) національної свідомості; 

  б) громадянськості; 

  в) патріотичних проявів; 

  г) громадянського виховання. 

5. Цілеспрямований науково обґрунтований організаційно-педагогічний 

вплив на волю, свідомість і почуття з метою формування й розвитку суспільно 

важливих громадянських якостей – це 

а) громадянське виховання учнів; 

б) громадянська підготовка суспільства; 

в) громадянське формування молоді; 

г) громадянське становлення країни. 

6. Одне з головних громадянських почуттів: 

  а) правосвідомість; 

  б) гуманність; 

  в) відповідальність; 

  г) патріотизм. 

7. Серед зазначених складників яке не є складником громадянської 

вихованості: 

  а) екологічна вихованість; 
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  б) гуманність; 

  в) людська вихованість; 

  г) патріотизм. 

8. Система ідей і поглядів на людину як на найвищу цінність: 

  а) гуманізм; 

  б) громадянськість; 

  в) гуманність; 

  г) моральна вихованість. 

9. Висновки учня про рівень сформованості в нього відповідних якостей 

у порівнянні їх з певним еталоном, про позитивні й негативні моменти – це 

  а) громадянська самооцінка особистості; 

  б) громадянське самопізнання особистості; 

  в) громадянське самоусвідомлення особистості; 

  г) громадянське самоствердження особистості. 

10. Формування громадянськості як інтегративної якості особистості, що 

дозволяє людині усвідомити себе юридично, соціально, морально й політично 

дієздатною, – це 

  а) національне виховання; 

  б) патріотичне виховання; 

  в) громадянське виховання; 

  г) державне виховання. 

11. Серед зазначених аспектів який не є аспектом громадянськості учнів: 

  а) теоретико-пізнавальний; 

  б) мотиваційно-емоційний; 

  в) діяльнісно-поведінковий; 

  г) методико-технологічний.  

12. Глибоке усвідомлення своєї приналежності до певної держави, 

почуття громадянської гідності, відповідальності й обов’язку, здатність рішуче 

відстоювати суспільно-державні цілі в складних ситуаціях – це 

  а) громадянська культура; 
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  б) етнічне самоусвідомлення; 

  в) моральна культура; 

  г) громадсько-патріотичне самоусвідомлення. 

13. Аспект громадянськості учнів, що включає в себе групу вищих 

особистісних почуттів (правових, національних, патріотичних, екологічних, 

гуманістичних), в яких відображається ставлення громадян України до своєї 

державної спільноти, її життєдіяльності й перспектив розвитку – це… 

  а) теоретико-пізнавальний; 

  б) мотиваційно-емоційний; 

  в) діяльнісно-поведінковий; 

  г) методико-технологічний. 

14. Дослідники виділяють два поняття патріотизму: 

  а) громадський та етнічний; 

  б) політичний та моральний; 

  в) громадський та національний; 

  г) конституційний та етнонаціональний. 

15. Серед зазначених рис яка не є рисою поведінки громадянського 

виховання учнів: 

  а) дружба з іншими народами; 

  б) повага до звичаїв, культури інших країн і народів; 

  в) гідне ставлення до себе, як до поважної особистості; 

  г) любов до Батьківщини, примноження традицій свого народу, 

дбайливе ставлення до історичних пам’яток, традицій, звичаїв 

України, прагнення до зміцнення честі та гідності своєї держави, 

мужності, готовності захищати Батьківщину. 

16. Патріотизм, правосвідомість, політична освіченість, моральність 

особистості, трудова активність – це складові 

  а) етнічного самоусвідомлення; 

  б) національного виховання; 

  в) громадянської культури; 



 77 

  г) громадянського виховання. 

17. Серед зазначених умов яка не є умовою формування громадянськості 

учнів: 

  а) використання творів народної творчості, дотримання традицій 

українського народу; 

  б) індивідуальний підхід, який передбачає вміння педагога бачити у 

кожному учневі недоліки, не визнавати за ним право на власну 

думку, погляди, захоплення, інтереси тощо; 

  в) підвищення рівня професійної компетентності педагогів у сфері 

громадянського виховання школярів; 

  г) гуманізація і демократизація педагогічної взаємодії для 

забезпечення позитивного емоційного стану учнів. 

18. Етапи патріотичного виховання: 

  а) науковий та конкретно історичний; 

  б) культуропровідності та гуманізації; 

  в) конституційний та етнонаціональний; 

  г) етнічне самоусвідомлення та громадсько-патріотичне 

самоусвідомлення. 

19. Серед зазначених критеріїв який не є критерієм громадянської 

вихованості учнів: 

  а) громадянсько-патріотична вмотивованість, спрямованість; 

  б) розвиненість громадянських якостей; 

  в) громадянська активність; 

  г) громадянська впевненість. 

20. Сукупність правових поглядів людей, що відбивають їхню оцінку 

чинного права, існуючого суспільного державного ладу, а також відповідність 

дій, учинків окремих громадян нормам права – це 

  а) політична освіченість; 

  б) правосвідомість; 

  в) конституційна освіченість; 
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  г) правова культура. 

21. Серед зазначених напрямів який не є напрямом реалізації змісту 

громадянського виховання учнів: 

  а) демократизація, гуманізація та гуманітаризація освітнього 

процесу навчальних закладів; 

  б) застосування індивідуального підходу у освітній роботі з учнями 

різних вікових груп; 

  в) підвищення ефективності фахової підготовки й перепідготовки 

батьків, у т.ч. щодо готовності до громадянського виховання учнів; 

  г) вивчення, аналіз і оптимальне втілення світового педагогічного 

досвіду громадянського виховання школярів. 

22. Знання про типи держав, політичні організації й інституції, принципи, 

процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему – це 

  а) політична освіченість; 

  б) конституційна освіченість; 

  в) громадянська освіченість; 

  г) правосвідомість. 

23. Процес формування фахівця для певної сфери діяльності, оволодіння 

ним певним родом занять, професією – це 

  а) професійна обізнаність; 

  б) професійна підготовка; 

  в) професійне самовдосконалення; 

  г) професійна самопідготовка. 

24. Серед зазначених підходіїв який не є підходом концепції 

громадянського виховання особистості: 

  а) науковий та конкретно історичний; 

  б) етнічний; 

  в) діяльнісний та системний; 

  г) особистісно орієнтований. 
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25. Інтегрована особистісна якість, що характеризується певним 

емоційно-ціннісним ставленням педагога до освітньої діяльності з музичних 

дисциплін, наявністю у педагога психолого-педагогічних, фахових, 

музикознавчих і методичних знань, музично-виконавських умінь, навичок і 

досвіду реалізації виховних можливостей засобів мистецтва в громадянському 

вихованні учнівської молоді, а також – спрямованістю на професійне 

самовдосконалення – це 

  а) готовність майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

патріотичного виховання учнів; 

  б) готовність майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

естетичного виховання учнів; 

  в) готовність майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

музичного виховання учнів; 

  г) готовність майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів. 

26. Серед зазначених принципів який не є принципом виховання 

громадянина України: 

  а) гуманізм та демократія; 

  б) інтеркультурність; 

  в) комплексність і міждисциплінарна інтегрованість; 

  г) доступність і емоційність. 

27. Тлумачення «Сукупність високорозвинених моральних якостей 

суб’єкта, що передбачає політичну зрілість, правову свідомість, почуття 

патріотизму, усвідомлення себе як повноправного члена соціальної спільноти, 

країни» – означає термін: 

  а) громадянськість; 

  б) громадянське виховання; 

  в) громадянин; 

  г) патріот. 
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28. Серед зазначених функцій яка не є функцією професійної підготовки 

вчителя музичного мистецтва: 

  а) гуманно-демократична; 

  б) світоглядно-орієнтаційна; 

  в) організаційно-комунікативна; 

  г) творчо-перетворювальна. 

29. Яка вимога не відповідає впровадженню гуманістичної парадигми 

мистецького навчання: 

  а) застосування у процесі навчання творів, зміст яких сповнено 

гуманістичного смислу; 

  б) стимулювання критично-оцінного ставлення студентів до 

мистецтва, вільне його виявлення; 

  в) створення позитивного емоційного забарвлення процесу 

навчання; 

  г) самоствердження студента, розвиток у нього самовпевненості. 

30. Функція професійної підготовки вчителя музичного мистецтва, яка 

виявляється у креативному застосуванні цінних ідей у конкретних педагогічних 

умовах, у критичному осмисленні й активізації творчих підходів студентів до 

життєдіяльності, дозволяє стимулювати активність майбутнього вчителя 

музичного мистецтва, планувати способи створення його особистісно-

розвивального середовища називається: 

  а) праксеологічна; 

  б) світоглядно-орієнтаційна; 

  в) організаційно-комунікативна; 

г) творчо-перетворювальна. 
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КРЕДИТ 2. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ  УМОВИ  

ПІДГОТОВКИ  МАЙБУТНЬОГО  ВЧИТЕЛЯ  МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА  ДО  ГРОМАДЯНСЬКОГО  ВИХОВАННЯ  УЧНІВ 

  

Тема 1. Умови удосконалення педагогічної майстерності майбутніх 

учителів музичного мистецтва 

 

На думку провідних педагогів сучасності, взаємодія основних 

об’єктивних чинників (соціально-економічні, родинно-побутові, умови набуття 

практичного досвіду, якість навчання, суспільна потреба у фахівцях цього 

профілю) та суб’єктивних чинників (мотивація, потреба, спрямованість на 

досягнення освітньої мети, здібності та якості особистості, її компетентність, 

креативність, комунікативність) дозволяє створити сприятливі умови для 

удосконалення процесу підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва. 

Умова, як філософська категорія, віддзеркалює універсальні зв’язки 

речей із тими чинниками, завдяки яким вона виникає й існує. Особливістю 

умови є те, що вона сама по собі, без діяльності людини не може перетворитися 

на нову дійсність, продукувати її, вона лише створює можливість нової речі як 

зумовленої. Активним, діяльнісним чинником впливу умов на спосіб існування 

певної речі є людина як суб’єкт діяльності [70, с. 703]. С. Рубінштейн 

наголошував, що при поясненні будь-яких психічних явищ особистість є 

воєдино пов’язаною сукупністю внутрішніх умов, через які відбуваються усі 

зовнішні впливи [54, с. 241]. У тлумачному словнику української мови 

зазначено, що умова – це «необхідна обставина, яка робить можливим 

здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь» [39, с. 632]. 

Умови – це цілеспрямовано створені чи використовувані обставини навчання, 

що забезпечують можливість досягнення його результативності [44, с. 160]. 
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Педагогічними умовами, на думку багатьох учених, можна вважати 

обставини, від яких залежить і на основі яких відбувається цілісний 

продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що 

опосередковується активністю особистості [13, с. 291]. 

Організаційно-педагогічні умови, як різновид педагогічних умов, 

залежать від особливостей організації освітнього процесу. Б. Чижевський 

указує, що організаційно-педагогічні умови відображають функціональну 

залежність суттєвих компонентів педагогічного явища від комплексу об’єктів 

(речей, їх станів, процесів, взаємодій) у різних  

виявах [73, с. 82]. З урахуванням різних трактувань педагогічних умов 

видатними науковцями, під організаційно-педагогічними умовами доцільно 

розуміти характеристику змістової та процесуально-діяльнісної взаємодії 

суб’єктів навчального процесу. 

Серед організаційно-педагогічних умов ефективного формування 

громадянськості доцільно виділити такі:  

– використання творів народної творчості, дотримання традицій 

українського народу; 

– наповнення змісту навчального матеріалу громадянським 

компонентом; 

– підвищення рівня професійної компетентності педагогів у сфері 

громадянського виховання школярів; 

– гуманізація і демократизація педагогічної взаємодії для забезпечення 

позитивного емоційного стану учнів; 

– індивідуальний підхід, який передбачає вміння педагога бачити у 

кожному учневі особистість, визнавати за ним право на власну думку, погляди, 

захоплення, інтереси тощо. 

Сучасні психологи, розкриваючи залежність розвитку особистості від 

соціальних умов, підкреслюють, що людина – не пасивний об’єкт впливу 

середовища, а активна, діяльна істота, тому зовнішні умови діяльності, 

зовнішні впливи визначають психічний розвиток людини не прямо, а 
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переломлюючись через її особистість, життєвий досвід, індивідуальні психічні 

особливості й діяльність. Від внутрішньої позиції людини залежить її 

сприйнятливість до одних впливів і несприйнятливість до інших.  

Отже, ефективність підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

до громадянського виховання учнів визначається не лише зовнішніми умовами 

– професійною компетентністю науково-педагогічного складу закладів вищої 

освіти, активізацією різних видів музично-педагогічної, суспільно корисної, 

громадянської діяльності студентів, формами й методами навчання тощо, а й 

внутрішніми чинниками, зумовленими індивідуальністю самих студентів.  

До основних організаційно-педагогічних умов якісної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів 

під час навчання у музично-педагогічних закладах вищої освіти відносимо:  

– удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічного 

складу; 

– підвищення рівня громадянськості майбутніх учителів музичного 

мистецтва у процесі навчання; 

– стимулювання їх до громадянського самовдосконалення.  

Виходячи з вище сказаного, розглянемо основні особливості зазначених 

умов. 

Педагогічна майстерність це сукупність розвиненого психолого-

педагогічного мислення, професійних знань, умінь, навичок і емоційно-

вольових засобів виразності, розвинених високоморальних (у т.ч. патріотичних, 

громадянських) властивостей особистості, що дозволяють викладачеві творчо й 

ефективно вирішувати освітні завдання. Від рівня професійної кваліфікації 

викладачів мистецьких навчальних закладів багато в чому залежить не тільки 

рівень готовності студентів до громадянського виховання школярів, а й 

загальна професійна підготовка їх як майбутніх учителів музичного мистецтва. 

У сучасних умовах демократизації, гуманізації та гуманітаризації дуже 

гострою є потреба у зміні стилю взаємин між педагогом і учнем. Отже, 

зростають вимоги до рівня й якості освітньої діяльності, зокрема – до рівня 
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педагогічної майстерності майбутнього вчителя. Справжній педагог-«майстер» 

повинен не тільки досконало знати свою справу, якісно навчати й виховувати 

дітей, а й бути справжнім громадянином-патріотом. Існує справедливе 

твердження, що педагогічна діяльність – не тільки праця, а ще й мистецтво. 

Педагогічна майстерність не є природженою або успадкованою якістю, вона 

формується і розвивається під час педагогічної діяльності шляхом 

цілеспрямованих наполегливих зусиль людини щодо вироблення у себе 

необхідних педагогічних властивостей. 

Серед причин недостатнього рівня готовності значної кількості 

випускників музично-педагогічних закладів вищої освіти до професійної 

діяльності в цілому і до громадянського виховання учнів зокрема найчастіше 

називають такі: недостатня психолого-педагогічна підготовленість як в 

теоретичному, так і в практичному плані; відсутність якісного добору 

педагогічних кадрів; а також – недостатній рівень патріотичних і 

громадянських якостей, небажання удосконалювати й на практиці 

застосовувати літературну українську мову тощо. 

Основними шляхами удосконалення педагогічної майстерності майбутніх 

учителів є:  

– поглиблення психолого-педагогічних і методичних знань; 

– активізація освітньої та громадянської діяльності; 

– педагогічне і громадянське самовиховання й самоосвіта. 

Найбільш прийнятними формами поглиблення психолого-педагогічних і 

методичних знань майбутніх учителів є: 

– самостійна робота з вивчення наукової та спеціальної літератури; 

– науково-практичні, теоретичні, методичні конференції, семінари, 

вебінари, тренінги тощо; 

– участь у проведенні майстер-класу; 

– огляди, обговорення статей сучасних наукових видань; 

– підготовка і обговорення рефератів, рецензій, анотацій;  

– вивчення й узагальнення досвіду найкращих педагогів; 
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– аналіз освітньої, культурно-масової діяльності студентів; 

– організація і проведення різноманітних культурно-виховних заходів 

(тематичних вечорів, концертів з нагоди подій державного значення тощо); 

– вивчення й аналіз досвіду патріотичної та громадянської діяльності 

інших закладів освіти різних рівнів; 

– участь у плануванні й організації заходів виховної роботи; 

– участь в роботі наукового товариства студентів; 

– заняття в системі підвищення кваліфікації. 

Не менш важливим напрямком удосконалення педагогічної майстерності 

майбутніх учителів є активізація освітньої та громадянської діяльності. У 

сучасних умовах успіх у педагогічній діяльності неможливий без постійної 

цілеспрямованості, пошуку більш ефективних методів і засобів навчання та 

виховання, вияву патріотизму, активної громадянської позиції. Об’єктивною 

необхідністю сучасної життєдіяльності усіх без винятку закладів освіти 

України є творчий підхід до методики навчання й виховання майбутніх 

учителів. 

Без активного творчого ставлення до педагогічної діяльності жоден 

учитель не в змозі досягти успіху, бути авторитетом для учнів. Необхідно вміти 

не тільки глибоко усвідомлювати цілі та завдання підготовки учнів, не тільки 

знайти й зосередити навчальний матеріал, виразно і логічно його викласти, але 

й установити сприятливі комунікативні зв’язки, викликати в учнів бажання 

самостійно набути нових знань, спрямувати їх повсякденну навчальну і 

громадянську діяльність у відповідності до отриманих знань, умінь і навичок. 

Основними шляхами активізації, підвищення рівня громадянськості 

майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі навчання є: 

– цілеспрямоване і систематичне опанування новітніх науково-

педагогічних, суспільно-політичних, культурно-виховних та інших знань. 

– стимулювання освітньої та громадянської діяльності майбутніх 

учителів; 
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– самоспонукання студентів до педагогічного та громадянського 

самовдосконалення. 

Вельми дієвими стимулами освітньої та громадянської діяльності 

студентів можуть бути: 

– цілеспрямована, науково обґрунтована організація освітнього процесу 

у ЗВО; 

– забезпечення належного рівня моральних і матеріальних умов освітньої 

роботи; 

– моральні і матеріальні заохочення майбутніх педагогів за конкретні 

успіхи у педагогічній та громадянській діяльності; 

– адміністративно-дисциплінарне стимулювання; 

– самостимулювання педагогів. 

Стимулювання лише тоді має високу ефективність, підвищує активність 

педагогічної та громадянської діяльності майбутніх педагогів, сприяє 

розвиткові творчості, удосконаленню форм, методів навчання й виховання 

студентів, коли має диференційований характер, тобто коли враховують 

особливості особистості кожного педагога, умови застосування того чи іншого 

стимулу.  

Удосконалення педагогічної майстерності майбутніх учителів музичного 

мистецтва неможливе без педагогічного та громадянського самовдосконалення. 

Який би компонент педагогічної культури ми не брали, коли йдеться про шляхи 

формування тих чи інших якостей педагога, будь-які рекомендації обов’язково 

звертаються до самовдосконалення його особистості, до самовиховання та 

самоосвіти.  

Освітнє та громадянське самовдосконалення майбутніх учителів може 

здійснюватись у двох взаємопов’язаних формах: самовихованні й самоосвіті. 

Основними функціями зазначеного самовдосконалення є: пізнавальна 

(накопичення, набуття відповідних знань); орієнтувальна (визначення свого 

місця і ролі у педагогічному колективі, його суспільному житті); аналітична 

(вивчення передового педагогічного досвіду, аналіз результатів своєї освітньої 
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та громадянської діяльності); коригувальна (усунення виявлених недоліків 

зазначеної діяльності); розвивальна (розвиток педагогічних якостей і суспільно 

корисних властивостей). 

Отже, зміст педагогічного та громадянського самовдосконалення 

майбутніх учителів музичного мистецтва утворюють такі складники: 

самостійна робота студентів щодо самоаналізу й самооцінки власних 

педагогічних якостей, психолого-педагогічних знань, умінь і навичок; 

моніторинг своєї суспільно корисної (громадянської) діяльності; розробка 

відповідної програми самовдосконалення; самокоригування своєї діяльності 

щодо навчання та виховання. 

Основними етапами педагогічного та громадянського самовдосконалення 

майбутніх учителів музичного мистецтва є такі: 

1) опанування студентами методиками педагогічного та громадянського 

самовдосконалення; 

2) надання студентам допомоги у створенні програм, планів зазначеного 

самовдосконалення, стимулювання цієї діяльності з боку науково-

педагогічного складу кафедри; 

3) систематичний контроль і самоконтроль результатів освітньої та 

громадянської діяльності студентів для своєчасного коригування. 

 

Контрольні запитання та завдання: 

1. Дайте визначення поняття «умова» з позиції філософії, психології та 

педагогіки. 

2. Охарактеризуйте основні педагогічні умови формування 

громадянської культури учнів. 

3. Визначте зовнішні умови ефективності підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 

4. Дайте визначення поняття «педагогічна майстерність». 

5. Розкрийте основні шляхи удосконалення педагогічної майстерності 

майбутніх учителів музичного мистецтва. 
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6. Охарактеризуйте основні функції самовдосконалення. 

7. Які складники утворюють зміст педагогічного та громадянського 

самовдосконалення педагогів мистецьких дисциплін.  

8. Проаналізуйте основні етапи педагогічного та громадянського 

самовдосконалення майбутніх учителів музичного мистецтва. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Знайдіть у науково-методичній літературі та проаналізуйте статті 

присвячені удосконаленню педагогічної майстерності вчителів музичного 

мистецтва. 

2. Визначте основні організаційно-педагогічні умови якісної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 

3. Виділіть основні шляхи активізації освітньої та громадянської 

діяльності викладачів із залученням студентів. 

4. Складіть кодекс заповідей педагога-музиканта-вихователя-

громадянина. 

5. Виділіть найбільш прийнятні форми поглиблення психолого-

педагогічних і методичних знань учителів музичного мистецтва. 

6. Розробіть методичну модель батьківських зборів громадянського 

спрямування. 

7. Проведіть анкетування викладачів з метою вивчення їхнього досвіду 

щодо підготовки майбутніх учителів до громадянського виховання учнів 

(анкету подано в додатку А). 

 

Практичне заняття № 1 

Умови удосконалення педагогічної майстерності майбутніх  

учителів музичного мистецтва 

План 

1. Умова як філософська, психологічна та педагогічна категорія. 

2. Сутність поняття «педагогічна майстерність». 
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3. Основні елементи педагогічної майстерності. 

4. Шляхи удосконалення педагогічної майстерності майбутніх учителів 

музичного мистецтва. 

Література: 

1. Загребельна Л. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх менеджерів 

у економічних навчальних закладах // Сучасні інформаційні технології та 

інноваційні методики навчання у підготовці фіхівців: методологія, теорія, 

досвід, проблеми: зб. наук. праць / Л. В. Загребельна; редкол. : І. А. Зязюн 

(голова) [та ін.]. – Київ-Вінниця : Планер, 2005. – Вип. 8 – 547 с. 

2. Козир А. В. Професійна майстерність учителів музики : теорія і 

практика формування в системі багаторівневої освіти : [монографія]. – К. : 

Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 380 с. 

3. Орлов В. Ф. Професійне становлення майбутніх учителів мистецьких 

дисциплін : теорія і технологія. – К. : Наукова думка, 2003. – 263 с. 

4. Чижевський Б. Г. Організаційно-педагогічні умови становлення ліцеїв 

в Україні / Б. Г. Чижевський. – К. : Інститут педагогіки АПН України, 1996. – 

249 с. 

 

 

Тема 2. Підвищення рівня громадянськості студентів музично-

педагогічних закладів освіти у процесі навчання 

 

Щоб успішно здійснювати складну і благородну виховну місію 

формування особистості національно свідомих громадян України, вихователь 

має бути не лише сам непохитно переконаний у правильності та праведності, у 

великому державницькому сенсі цієї місії, але й володіти глибокими знаннями, 

що стосуються національних проблем, досконало оперувати ними і, що 

найголовніше – уміти переконувати вихованців, їх батьків у тому, що тільки 

громадяни-патріоти, національно свідомі, духовно багаті люди здатні стати 
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володарями своєї долі, своєї держави й завдяки цьому жити повноцінним – як 

духовно, так і матеріально – життям [3, с. 44–45]. 

Робота вчителя музичного мистецтва має велике соціальне значення – 

разом із усім педагогічним колективом навчального закладу він повинен 

сформувати основні, у тому числі громадянські, якості особистості школярів, 

їхній світогляд, мислення, смаки, характер, залучити молоде покоління до 

найкращих досягнень світової та вітчизняної культури. Музичній освіті й 

вихованню в цьому процесі належить вирішальна роль: 

– музичне виховання є масовим і доступним, оскільки музика оточує 

людину з перших років її життя; 

–  музичне мистецтво безпосередньо емоційно впливає на найпотаємніші 

почуття особистості, підпорядковує її своєму настрою; 

– музичне мистецтво розвиває розумові здібності учнів, активує 

мислення, допомагає виробляти у них суспільно значущі поняття і судження; 

– впливаючи на внутрішній світ дітей, музика формує ставлення до 

навколишньої дійсності, моральні принципи й переконання, отже є засобом 

ідейного, патріотичного, громадянського виховання. 

Для того, щоб бути здатним здійснювати якісне громадянське виховання, 

потрібно самому бути справжнім громадянином. Громадянські цінності 

ґрунтуються на визнанні гідності людей і знаходять своє застосування в 

демократичних суспільствах. Це права і свободи людини, обов’язки перед 

іншими людьми, ідеї соціальної гармонії, повага до закону тощо [71, с. 241–

242].  

Головним показником вихованості людини як громадянина є 

громадянськість – інтегративна якість особистості за такими аспектами: 

а) світоглядний (знання, переконання, ціннісні орієнтації й інші); 

б) поведінковий (норми, спрямованість, установки, вчинки й інші); в) оцінний 

(якісний стан моральної, політичної, правової самосвідомості; стиль мислення; 

пізнавальні оцінки, їх характер, зміст, ступінь істини, логіка доказів та інші); 
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г) культурний (культура почуттів, взаємин, поведінки, форми, зміст і характер 

самодіяльної творчості й інші).  

У Концепції громадянської освіти в Україні громадянськістю називають 

духовно-моральну цінність, світоглядно-психологічну характеристику людини, 

зумовлену її державною самоідентифікацією, усвідомленням належності до 

конкретної країни. З цим пов’язані більш чи менш лояльне ставлення людини 

до встановлення у державі порядків, законів, інституцій влади, почуття власної 

гідності, знання і повага до прав людини, чеснот громадянського суспільства, 

готовність і вміння додержувати власних прав та обов’язків. 

Громадянське виховання підростаючого покоління має надзвичайно 

велике значення. Школа робить свій внесок у формування майбутніх громадян 

нашої Батьківщини. Ідеологічною основою патріотичного, громадянського 

виховання у сучасній школі є духовно-моральнісні цінності народу. Сутність 

такого виховання полягає у формуванні й розвитку в учнівської молоді 

національної свідомості, заснованій на гуманістичних духовних цінностях 

народу України.  

Щоби виховати в учнів громадянськість, учитель, перш за все повинен 

озброїти їх знаннями про закони й права людини, про єдність свободи вибору й 

відповідальності, виробити в них уміння володіти методологією творчого 

перетворення суспільства, включити їх в активну громадську діяльність, 

сформувати навички самоосвіти. Для цього вчитель повинен бути справжнім 

професіоналом. Розвиток професійних якостей майбутнього вчителя – це 

тривалий і безперервний процес, який продовжується все педагогічне життя. У 

контексті сучасної парадигми освіти майбутній учитель музичного мистецтва – 

це особистість, яка володіє музично-педагогічним досвідом та індивідуальними 

якостями, які в сукупності надають можливість реалізовуватись у сфері 

професійної діяльності. 

Для того, щоб у подальшій професійній діяльності повноцінно й 

ефективно через музику впливати на формування й розвиток громадянських 

якостей в учнів, громадянськість і патріотизм повинні стати частиною етичної 
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культури особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва. Вивчення 

світової і вітчизняної художньої культури, зокрема музичного мистецтва, 

дозволяє в реальному музично-педагогічному процесі залучити майбутніх 

учителів музичного мистецтва до культури різних народів і країн, зміцнити 

властиву українському народові толерантність, попередити вияви національної 

дискримінації й екстремізму. Для цілеспрямованого розвитку громадянсько-

патріотичних якостей у майбутніх учителів музичного мистецтва необхідно 

упроваджувати в освітню практику різні форми організації музичної діяльності 

і творчості студентів: конкурси патріотичної пісні, тематичні концерти, вечори, 

літературно-музичні композиції. Ефективною формою поширення духовних 

цінностей і патріотичних ідей є спільна концертна діяльність викладачів 

педагогічних закладів вищої освіти і майбутніх учителів.  

 Основними напрямками підвищення рівня громадянськості студентів 

закладів вищої освіти є їх теоретична підготовка щодо сутності і змісту 

громадянських якостей і відповідна соціально-педагогічна робота з ними з 

урахуванням передового досвіду.  

Розвиток громадянськості майбутніх фахівців у закладах вищої освіти 

здійснюється при дотриманні таких педагогічних умов [8, с. 4]:  

– забезпечення інтеграції гуманітарного, суспільного, правового і 

психолого-педагогічного знання у змісті освітнього процесу ВНЗ;  

– орієнтація викладачів ВНЗ на педагогічну модель формування 

громадянськості студентської молоді;  

– мотивація громадянського, правового, суспільно-політичного 

самовиховання;  

– включення в освітній процес ВНЗ педагогічних технологій підготовки 

майбутніх фахівців як громадян демократичного суспільства і правової 

держави;  

– реалізація суб’єктної громадянської позиції студентської молоді через 

групову й індивідуальну суспільно-політичну діяльність у волонтерський рух.  
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Процес формування громадянськості включає кілька етапів 

(діагностичний, організаційно-педагогічний, аналітико-рефлексивний, 

самоідентифікаційний і самокоригувальний), і забезпечується системою 

ефективних методів (переконання, наслідування, вправа, тренування, 

стимулювання й контроль) та інноваційних форм (молодіжний рух, соціально-

політичні клуби, волонтерські акції, що ініціюють громадянські дії студентів. 

У сучасних музично-педагогічних закладах вищої освіти студенти мають 

широкі можливості щодо залучення до громадської діяльності: 

– самоврядування в групі (староста, культорг, профорг, фізорг та ін.); 

– участь у студентських і молодіжних громадських акціях; 

– участь в організації та проведенні концертів у ЗВО; 

– участь в органах студентського самоврядування закладу; 

– участь у масових міських громадських акціях; 

– участь в організації та проведенні концертів на рівні міста та області; 

– участь у діяльності студентських і молодіжних громадських об’єднань 

(у т. ч. міжнародних); 

– участь у обласних, регіональних, всеукраїнських і міжнародних 

мистецьких конкурсах і фестивалях; 

– участь у діяльності інших міських, обласних, всеукраїнських і 

міжнародних громадських об’єднань. 

Для того, щоб зазначені можливості були ефективно реалізовані, 

викладачам у закладах вищої освіти доцільно активізувати таку діяльність: 

– налагодити роботу з громадянського виховання; 

– провести роз’яснювальну роботу серед майбутніх викладачів 

музичного мистецтва про діяльність громадських об’єднань; 

– надати допомогу студентам в організації акцій (передусім 

інформаційну та організаторську); 

– стимулювати (у т. ч. власним прикладом); 

– організувати зустрічі студентів із громадськими діячами; 

– брати участь у громадських акціях разом зі студентами та ін. 
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Оскільки структуру громадянськості [3, с. 25–36] складає значна 

сукупність елементів (моральні, світоглядні цінності, патріотизм, національні 

свідомість і самосвідомість, трудова, правова, екологічна, валеологічна 

культура, культура мовлення, естетична вихованість, інтелектуальні цінності та 

ін.), то і шляхи, форми й методи її удосконалення є численними й 

різноманітними:  

– залучення студентів до спільної діяльності з викладачами у соціальних 

проектах ЗВО, факультету, кафедри; 

– проведення занять у неформальній обстановці, у формі групових 

обговорень, семінарів, колоквіумів на задану тему; 

– відвідування філармонічних концертів; 

– участь у концертах і різноманітних освітніх заходах у своєму та інших 

ЗВО, школах, гімназіях, ліцеях, дитячих садках тощо; 

– участь у концертній та інших видах благодійної діяльності в 

найближчих містах і селах; 

– участь у вокально-інструментальному супроводі релігійних заходів; 

– опанування пісенного й інструментального репертуару сучасних 

українських композиторів, а також – усіх видів і жанрів народної музичної 

творчості, фольклору (родинно-побутових пісень, ліричних, календарно-

обрядових пісень, жартівливих пісень, дум тощо), в тому числі і дитячого 

(колискових пісень, забавлянок, закличок, лічилок, скоромовок, ігор т.д.); 

– туристсько-краєзнавча діяльність, у т.ч. походи, під час яких 

проводяться психологічні тренінги і сумісні обговорення з коротким оглядом 

історії і традицій рідного краю; 

– проведення обговорень з метою формування адекватних уявлень про 

власні права і обов’язки, про владу і владні відносини в системі соціальних 

інститутів (сім’я, навчальні заклади тощо); 

– участь у заходах міського, обласного рівня, спрямованих на вирішення 

суспільних проблем; 



 95 

– підготовка і систематичні виступи студентів із доповідями, 

повідомленнями на науково-практичних та інших конференціях, семінарах, 

засіданнях факультетів, кафедр, загальних і міжкафедральних зборах тощо; 

– вивчення й узагальнення досвіду найкращих студентів і педагогів; 

– ознайомлення студентів із результатами адаптації випускників ВНЗ до 

професійної діяльності; 

– якісна підготовка, організація, проведення й методичний супровід 

педагогічної практики студентів; 

– активна участь студентів у проведенні культурно-виховних заходів 

(тематичних вечорів, концертів з нагоди подій державного значення тощо); 

– вивчення й аналіз студентами досвіду патріотичної та громадянської 

діяльності інших закладів освіти різних рівнів; 

– залучення студентів до планування і проведення заходів виховної 

роботи; 

– активізація участі студентів у роботі наукового товариства, значне 

підвищення якості наукових робіт, боротьба з інтернетним плагіатом. 

Отже, до основних завдань музично-педагогічних закладів вищої освіти 

доцільно включити: 

1) розвиток у майбутніх учителів музичного мистецтва громадянських 

компетентностей; 

2) розробка й обґрунтування моделі громадянського виховання (мета, 

завдання, зміст, етапи, організаційно-педагогічні умови, шляхи, критерії, 

показники, рівні); 

3) упровадження в навчальний процес ЗВО спеціально розроблених 

курсів, спрямованих на розвиток громадянськості майбутніх учителів 

музичного мистецтва; 

4) доповнення змісту гуманітарних і спеціальних навчальних дисциплін 

матеріалом громадянського характеру. 

 

Контрольні запитання та завдання: 
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1. Проаналізуйте роль музичного мистецтва у формуванні 

громадянських якостей особистості. 

2. Охарактеризуйте основні аспекти громадянськості. 

3. Визначте умови розвитку громадянськості майбутніх учителів 

музичного мистецтва. 

4. Розкрийте етапи процесу формування громадянськості майбутніх 

учителів музичного мистецтва. 

5. Виділіть основні шляхи залучення до громадської діяльності 

майбутніх учителів музичного мистецтва. 

6. За рахунок яких форм роботи доцільно активізувати громадську 

діяльність майбутніх учителів музичного мистецтва. 

7. Визначте основні шляхи, форми й методи удосконалення 

громадянськості майбутніх учителів музичного мистецтва. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Знайдіть у науково-методичній літературі та проаналізуйте статті 

присвячені підвищенню рівня громадянськості майбутніх учителів музичного 

мистецтва. 

2. Розробити сценарій тематичного концертного заходу з 

громадянського виховання. 

3. Опрацювати наукові джерела та представити декілька визначень 

поняття «громадянськість» сучасними вченими. 

4. Визначте громадянську спрямованість уроків музичного мистецтва. 

5. Виділіть основні завдання музично-педагогічних ЗВО з підвищення 

рівня громадянськості майбутніх учителів музичного мистецтва. 

6. Розробити методичну модель музично-виховного заходу з 

громадянськості. 

 

Практичне заняття № 2 

Підвищення рівня громадянськості студентів музично-педагогічних 
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закладів освіти у процесі навчання 

План 

1. Громадянськість як інтегративна якість особистості. 

2. Основні напрямки підвищення рівня громадянськості майбутніх 

учителів музичного мистецтва. 

3. Педагогічні умови розвитку громадянськості майбутніх учителів 

музичного мистецтва. 

4. Етапи формування громадянськості майбутніх учителів музичного 

мистецтва. 

5. Громадська діяльність студентів у музично-педагогічних закладах 

вищої освіти. 

6. Шляхи, форми та методи удосконалення громадянськості майбутніх 

учителів музичного мистецтва. 

Література: 

1. Боришевський М. Й. Національна самосвідомість у громадянському 

становленні особистості : [наук.-метод. посіб.] / М. Й. Боришевський. – К., 2000. 

– 64 с. 

2. Рудь М. В. Формування громадянських якостей старшокласників у 

навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи (в умовах 

полікультурного регіону) : дис... канд. пед. наук : 13.00.05 / Рудь Марія 

Валентинівна. – Луганськ, 2002. – 248 с. 

3. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : [навч. посіб.] / М. М. Фіцула. 

– К. : «Академвидав», 2006. – 352 с. 

 

 

Тема 3. Громадянське самовдосконалення майбутніх учителів 

музичного мистецтва 

 

Сучасний український ідеал виховання – всебічно, гармонійно розвинена 

особистість, національно свідома й соціально активна, людина з високою 
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громадянською відповідальністю, з глибокими духовними, громадянськими, 

патріотичними почуттями, здатна до неперервного розвитку і вдосконалення 

[26 с. 446]. Особистісне, професійне, громадянське самовиховання, 

самонавчання, самоосвіта, саморозвиток студента – шлях до його всебічного 

самовдосконалення. Позитивні результати самостійної роботи щодо 

самовдосконалення студентів у процесі фахової підготовки у закладах вищої 

освіти визначають можливості їх особистісної і професійної адаптації, 

показники здоров’я і якості життя, емоційне благополуччя, сприяють 

формуванню справжнього патріота і громадянина.  

Основні ідеї сучасної гуманістичної педагогіки полягають у всілякому 

підтриманні вроджених прагнень людини до самоактуалізації – розвитку своїх 

природних здібностей, пошуку сенсу свого буття і життєтворчості. Можна 

висловити думку, що компетентність і самоактуалізація це запорука успішного 

процесу розвитку особистості вчителя, що взаємодоповнюють і 

взаємозумовлюють одна одну.  

Самоактуалізація повинна бути успішною, ефективною, і тільки за цієї 

умови вона реалізує ту сутність, що міститься в її визначенні. З іншого боку, і 

ефективна діяльність – це діяльність людини в інтересах самої людини, 

суспільства, це духовний, гуманістично спрямований потенціал, що є умовою 

реалізації вищих світоглядних, смисложиттєвих потреб людини. Без цієї умови 

самоактуалізація може втратити свій позитивний сенс, не реалізувати своєї ролі 

спонукальної сили людської діяльності. А. Маслоу з цього приводу вказує, що 

спонуки до постійної реалізації власного потенціалу зустрічаються лише у 1% 

населення. Люди, зазначає він, нічого не знають про його існування, не 

розуміють користі від самовдосконалення, зменшують свої шанси до 

самоактуалізації, між тим як потреби у реалізації власного потенціалу є 

найвищими в ієрархії потреб [32]. 

Слід зазначити, що такий підхід тісно пов’язаний з акмеологічним 

підходом. «Акме» – вершина професіоналізму, компетентності, стабільності і 

надійності досягнутих результатів. Отже, саморозвиток в акмеологічному 
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значенні – це шлях до досягнення вершин професіоналізму, компетентності, 

набуття сталих звичок до самовдосконалення і самоактуалізації, що і є 

основними чинниками «акме». Для того, щоб ці чинники були успішними, 

потрібні сильні спонукальні причини. Розвинуті здібності до педагогічної 

професії, компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва у своїй 

справі і є тією основою, метамотивом професійної діяльності, що забезпечує 

успіх у реалізації завдань педагогічної освіти. 

Проблема самовдосконалення особистості завжди була в полі зору 

психолого-педагогічних досліджень. Ідеї щодо важливості та необхідності 

самовдосконалення особистості висловлювали філософи, педагоги, відомі 

громадські діячі: М. Квінтіліан, Я. Коменський, М. Коцюбинський, Дж. Локк, 

А. Макаренко, Т. Мор, Платон, Ж-Ж. Руссо, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, 

К. Ушинський та інші. 

Питання змісту, завдань, теоретичних і методичних засад організації 

самовдосконалення особистості фахівця розглядали у своїх дослідженнях 

сучасні вчені: А. Калініченко, О. Кучерявий, В. Оржеховська, О. Пєхота, 

В. Радул, Г. Селевко, В. Семиченко, І. Середа, З. Слєпкань та інші.  

У тлумачних словниках дефініція «самовдосконалення» трактується як 

свідома діяльність, спрямована на якомога повнішу реалізацію себе як 

особистості, яка припускає наявність ясно усвідомлених цілей, ідеалів, 

особистісних смислів, пов’язана з певним рівнем самосвідомості, критичного 

мислення, здатності та готовності до самовизначення, самовираження, 

саморозкриття; як систематична та свідома діяльність людини, спрямована на 

вироблення в собі бажаних фізичних, розумових, моральних, естетичних 

якостей, позитивних рис волі й характеру, усунення негативних звичок тощо. 

Отже, необхідність у самовдосконаленні виникає тоді, коли особистістю 

досягнуто певного рівня самосвідомості й самопізнання, сформовано здатність 

до самоаналізу й самооцінки, усвідомлено необхідність узгодження власних 

особистих якостей поведінки вимогам суспільства. 
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О. Кучерявий визначив професійне самовдосконалення як усвідомлений 

процес здійснення майбутнім педагогом сукупності творчих дій, спрямований 

на оволодіння інтегральною готовністю до педагогічної діяльності та 

готовністю до самовдосконалення [27, с. 9]. І. Середою доведено, що 

самовдосконалення не лише система спеціальних методів і прийомів, а й 

організація способу життя людини з метою досягнення високого рівня 

особистісного й професійного розвитку [58, с. 7]. А. Калініченко підкреслює, 

що метою цієї планомірної роботи є усунення негативних і формування 

позитивних якостей у відповідності до соціальних норм, цілей та інтересів 

особистості. Самовиховання (як основа самовдосконалення) – процес 

становлення особистості, в якому відбувається зміцнення суб’єкта виховання; 

співвідноситиме соціально-культурний зразок з власною поведінкою сам 

вихованець, – зауважує З. Слєпкань [60, с. 32]. 

Важливим аспектом підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

до громадянського виховання учнів є педагогічне стимулювання їх до 

громадянського самовдосконалення. Громадянським самовдосконаленням 

майбутніх учителів музичного мистецтва слід називати їх систематичну 

професійну й громадянську самоосвіту, самовиховання, саморозвиток і 

внутрішню психологічну готовність до громадянського виховання учнів.  

Основними умовами активності майбутніх педагогів у громадянському 

самовдосконаленні мають бути такі: 

1. Високий рівень компетентності викладачів у сфері теорії 

громадянського самовдосконалення. 

2. Створення ситуацій внутрішнього прийняття студентами як 

самооцінки знань про зміст професіограми педагога. 

3. Педагогічне забезпечення переходу інтересу студентів до 

громадянського самовдосконалення з рівня зацікавленості ним до найвищого – 

практичного втілення. 

4. Формування особистісного смислу самовдосконалення. 
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5. Творче використання керівниками педагогічної практики способів 

оцінювання. 

6. Педагогічне забезпечення використання студентами методик 

комплексного застосування засобів самовдосконалення. 

7. Високий рівень стимулювання викладачами процесу якісних 

перетворень у свідомості та самосвідомості студентів потреби в 

громадянському самовдосконаленні. 

Педагогічне стимулювання громадянського самовдосконалення 

майбутніх учителів музичного мистецтва потребує вдало організованої 

виховної роботи у вищій педагогічній школі, що має чітко поставлені цілі та 

відповідає основним етапам її здійснення. 

На основі досліджень сучасних вітчизняних педагогів і психологів можна 

визначити такі основні етапи в педагогічній організації громадянського 

самовдосконалення студентської молоді.  

Перший етап – усвідомлення студентами ролі самовдосконалення в 

розвитку й формуванні оцінки власної особистості, розширення їхього 

ціннісно-мотиваційного поля. 

Другий етап – збагачення змісту виховного компонента педагогічних 

дисциплін концепціями розвитку особистості, технологіями самовдосконалення 

й життєтворчості, визначення мети й розробка програми громадянського 

самовдосконалення.  

Третій етап – організація практичної діяльності студентів, запровадження 

інтерактивно-рефлексивних форм і методів стимулювання громадянського 

самовдосконалення. 

Четвертий етап – ознайомлення студентів із методами самоконтролю, 

самоаналізу та самозвіту, формування досвіду громадянського 

самовдосконалення шляхом створення особистісно-професійних автопортретів, 

щоденників самовдосконалення, програм життєтворчості та ін. 

Однією з найнеобхідніших умов позитивного впливу на розвиток будь-

яких якостей особистості, безумовно, є прагнення самої особистості до цього. 
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Ефективність підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів значно підвищується, якщо студенти свідомо, 

цілеспрямовано намагаються опанувати не лише психолого-педагогічні і фахові 

музичні знання, вміння і навички, але й засвоїти сутність і зміст громадянських 

якостей і прагнуть брати активну участь у суспільно важливій роботі – у 

громадській діяльності тощо. Громадянське самовдосконалення є суспільно й 

особистісно необхідною умовою становлення студентів як майбутніх педагогів.  

Керівна роль науково-педагогічного складу закладів вищої освіти полягає 

у тактовному спонуканні студентів до громадянської активності й 

самовдосконалення у цьому напрямку, у вивченні й урахуванні у цьому процесі 

індивідуальних особливостей майбутніх учителів музичного мистецтва, у 

допомозі спланувати зазначену діяльність, у керівництві формуванням у 

студентів організаторських умінь і навичок, у подоланні труднощів, що можуть 

виникнути у процесі виконання громадських доручень тощо. Одним із 

найважливіших завдань викладачів є створення таких умов, за яких би студенти 

відчували задоволення від своєї громадянськості, від того, що вони своїми 

вчинками, поведінкою приносять радість людям, творять добро, зміцнюють 

державні засади України. Уся система методів навчання і виховання у закладах 

вищої освіти (бесіди, лекції, диспути, громадська діяльність тощо) має бути 

спрямована на стимулювання розвитку самосвідомості студентів, на 

самовдосконалення. 

Основними шляхами підвищення ефективності стимулювання майбутніх 

учителів до громадянського самовдосконалення є такі: 

– обґрунтоване переконання студентів (через наведення реальних 

прикладів діяльності учителів, ознайомлення з відгуками на випускників тощо) 

у гострій необхідності оволодіння якісними знаннями щодо громадянського 

виховання учнів для майбутньої професійної діяльності; 

– створення викладацьким складом, кураторами груп під час проведення 

навчальних занять, педагогічної практики, під час повсякденного життя 
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студентів необхідних умов, за яких вони були б вимушені прагнути до 

громадянського самовдосконалення; 

– систематичний аналіз, підведення підсумків суспільно корисної 

діяльності студентів з об’єктивним оцінюванням рівня їх громадянськості; 

– систематичні підведення підсумків освітньої та громадської діяльності 

майбутніх учителів, визначення й повідомлення їм індивідуального рівня 

громадянської вихованості; 

– різнобічне заохочення студентів за успіхи у громадянській діяльності. 

Стимулювання до громадянського самовдосконалення суттєво 

вирізняється від інших напрямів педагогічної діяльності, оскільки, студентів 

необхідно коректно спонукати до нього, уникаючи адміністративних методів, 

надмірної вимогливості та контролю. Відповідно, основними завданнями 

педагогів є: 

– створення сприятливих умов для самовдосконалення; 

–  популяризація громадянськості; 

–  належна консультативна допомога майбутнім учителям музичного 

мистецтва щодо підготовки їх до майбутньої педагогічної діяльності.  

В умовах активного впровадження інформаційних технологій 

забезпечуються значно ширші можливості для залучення молоді до самостійної 

пізнавальної діяльності, опанування знань, аналізу інформації, критичного 

мислення. Послуговуючись комп’ютерними комунікаціями, вони самостійно 

формують свої погляди на державні та міжнародні суспільні події, досліджують 

і узагальнюють їх. Відповідно, студентам необхідно забезпечити доступ до 

інформаційних банків даних у різних куточках світу, спонукати до обговорення 

суспільних проблем. Така форма самоосвіти потребує особливої уваги та 

професійної допомоги педагогів (розповсюдження інформації, її кількість і 

якість не кожен і не завжди спроможний об’єктивно оцінити й уніфікувати).  

Отже, стратегічними напрямами виховної діяльності науково-

педагогічного складу ЗВО щодо попередження негативних наслідків у 
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формуванні громадянської позиції та в громадянському самовдосконаленні 

майбутніх учителів музичного мистецтва є такі:  

– консультативна педагогічна допомога студентам; 

–  інструктування про важливість дотримання правил інформаційної 

безпеки під час добору знань у всесвітній мережі; 

–  попередження про актуальність інформаційних технологій, які, 

впливаючи на світосприйняття, обмежують безпосереднє міжособистісне 

спілкування.  

Відтак, громадянське самовдосконалення видозмінюється і стає 

неухильною основою для формування громадянської позиції студентської 

молоді. Його організацією в умовах мистецьких навчальних закладів слід 

передбачати таку реалізацію змісту, форм і методів громадянської самоосвіти, 

за якої кожен студент міг би пізнати та глибоко усвідомити сутність 

громадянських цінностей. Необхідно активізувати механізми самопізнання та 

об’єктивної самооцінки кожного студента щодо власних громадянських 

орієнтацій, свого місця і ролі в громадському житті.  

Важливим етапом у процесі громадянського самовдосконалення є 

визначення майбутніми вчителями музичного мистецтва ставлення до себе, як 

до громадян, досягнення ними такого рівня самореалізації, який відповідає 

змісту усталених принципів життєдіяльності в громадянському суспільстві. 

Згодом, упродовж подальших років, опанований в юності досвід утвердження 

громадянської позиції буде успішно екстрапольовано не лише на професійну, а 

й на різні сфери життєдіяльності особистості педагогів.  

 

Контрольні запитання та завдання: 

1. Розкрийте сутність понять «сучасний український ідеал виховання», 

«акмеологічний підхід», «громадянське самовдосконалення майбутніх учителів 

музичного мистецтва». 

2. Дайте визначення сутності дефініції «самовдосконалення». 
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3. Визначте умови активності майбутніх педагогів у громадянському 

самовдосконаленні. 

4. Охарактеризуйте основні етапи в педагогічній організації 

громадянського самовдосконалення майбутніх учителів музичного мистецтва. 

5. За рахунок яких форм і методів роботи підвищиться ефективність 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського 

виховання. 

6. Визначте основні шляхи підвищення ефективності стимулювання 

майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського 

самовдосконалення. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Опрацювати наукові джерела та представити декілька визначень 

понять «стимулювання» та «самовдосконалення» сучасними вченими. 

2. Ознайомитись з теорією мотивації і стимулювання за А. Маслоу [32]. 

Результати аналізу представити у вигляді доповіді.  

3. Підготуватись до дискусії «Стимулювання до громадянського 

самовдосконалення». 

4. Визначте основні завдання педагога щодо стимулювання майбутніх 

учителів музичного мистецтва до громадянського самовдосконалення. 

5. Розробити проект-презентацію «Стимулювання майбутніх учителів 

музичного мистецтва до громадянського самовдосконалення». 

 

 

Практичне заняття № 3 

Громадянське самовдосконалення майбутніх учителів музичного 

мистецтва 

План 

1. Самоактуалізація як вроджене прагнення людини.  

2. Поняття саморозвитку в акмеологічному підході. 
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3. Сутність дефініції «самовдосконалення». 

4. Умови активності майбутніх учителів музичного мистецтва у 

громадянському самовдосконаленні. 

5. Етапи організації громадянського самовдосконалення. 

6. Шляхи підвищення ефективності громадянського самовдосконалення 

майбутніх учителів музичного мистецтва. 

7. Завдання педагогів в процесі громадянського самовдосконалення 

майбутніх учителів музичного мистецтва. 

8. Напрямами виховної діяльності в громадянському самовдосконаленні 

майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Література: 

1. Главацька О. Л. Основи самовиховання особистості : [навч.-метод. 

посіб.] / О. Л. Главацька. – К. : Кондор, 2008. – 206 с. 

2. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : [навч. посіб.] / 

А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с. 

3. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб.: Питер, 2013. – 

352с. 

4. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : 

[навч. посіб.] / З. І. Слєпкань. – К. : Вища шк., 2005. – 239 с. 

 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань: 

1. Знання сутності та змісту громадянсько-виховних заходів, явищ, 

процесів, усвідомлення закономірностей їх здійснення, доцільності проведення 

учителем музичного мистецтва є: 

  а) професійно-педагогічна спрямованість на громадянсько-виховну 

діяльність; 

  б) професійно-педагогічна спрямованість на громадську діяльність; 

  в) професійно-педагогічна спрямованість на музично-виховну 

діяльність; 
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  г) професійно-педагогічна спрямованість на компетентнісно-

виховну діяльність. 

2. Серед зазначених умов яка не є умовою забезпечення національної 

основи мистецької освіти? 

а) національна культура як основне джерело формування художніх 

цінностей учнівської молоді; 

б) послідовне історико-теоретичне вивчення національного 

мистецтва, систематизація його розвитку з практичним охопленням, 

усвідомленням образної суті, переживанням творів мистецтва у всій 

багатогранності його розвитку; 

в) фрагментарне засвоєння окремих, довільно обраних викладачем 

творів, часткове охоплення окремих складових національної 

мистецької культури; 

г) залучення учнів до усвідомленого відтворення національних 

ознак мистецтва у спробах власної творчої діяльності, формування 

в учнів особливої художньо-естетичної відповідальності за якість 

виконання і розповсюдження кращих зразків творчості 

національних композиторів, художників, поетів. 

3. Спосіб набуття студентами педагогічного досвіду на основі 

безпосередньої участі у освітньому процесі називається: 

а) навчальна практика; 

б) виховна практика; 

в) педагогічна практика; 

г) студентська практика. 

4. Розширення музично-естетичного досвіду, набуття початкового 

досвіду створення інтонаційно-художніх образів у процесі власної творчості 

вчителя музичного мистецтва є завданням: 

  а) виховної роботи; 

  б) самостійної роботи; 

  в) організаційної роботи; 
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  г) навчальної роботи. 

5. Навчити студентів здійснювати освітню роботу зі школярами з 

урахуванням їхніх вікових й індивідуальних особливостей, опираючись на 

знання фахових методик, психології, педагогіки є завданням: 

  а) навчальної практики; 

  б) педагогічної практики; 

  в) виховної практики; 

  г) студентської практики. 

6. Серед завдань яке не є завданням перспективного плану з виховної 

роботи майбутніх учителів музичного мистецтва? 

  а) забезпечити всебічний розвиток особистості майбутнього 

вчителя музичного мистецтва, здійснювати його громадянське, 

національне, моральне, трудове, естетичне і фізичне виховання; 

  б) розвивати інтерес до обраної професії вчителя музичного 

мистецтва, бажання працювати, потребу у музично-творчій 

самореалізації; 

  в) з метою професійного зростання залучати майбутніх учителів 

музичного мистецтва до ремонтних робіт в навчальному закладі та 

гуртожитку; 

  г) розвивати творчу особистість з глибоко усвідомленою 

громадянською позицією, системою наукових знань, готовою до 

вибору свого місця в житті; 

7. У вихованні майбутніх учителів музичного мистецтва на молодших 

курсах приділити особливу увагу їх адаптації до умов вузівського навчання, 

надавати їм допомогу в оволодінні культурою розумової праці, методами 

самостійної роботи є завданням: 

  а) перспективного плану з самостійної роботи; 

  б) перспективного плану з педагогічної практики; 

  в) перспективного плану з відпочинку; 

  г) перспективного плану з виховної роботи. 
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8. Система цілеспрямованих виховних заходів, яка є невід’ємною 

складовою частиною освітнього процесу з метою створення умов для 

інтелектуального, духовного, творчого та фізичного розвитку особистості учнів 

у вільний від навчання час, підготовки їх до суспільної і культурної діяльності; 

набуття соціального досвіду – це: 

  а) самостійна роботи; 

  б) виховна робота; 

  в) організаційна робота; 

  г) навчальна робота. 

9. Серед умов яка не є умовою реалізації виховної роботи вчителя 

музичного мистецтва? 

  а) вміння виявляти музичні здібності у дітей різного віку; 

  б) вміння виявляти спосіб індивідуального музичного сприйняття; 

  в) вміння виявляти схильність до науково-дослідної діяльності; 

  г) вміння виявляти особистісний творчий потенціал, особистісні 

якості. 

10. Який підхід передбачає опанування культури та мистецтва рідного 

краю з максимальним використанням виховного потенціалу художньо-

естетичного середовища? 

  а) мистецтвознавчий; 

  б) краєзнавчий; 

  в) культурознавчий; 

  г) правознавчий. 

11. Складна діяльність педагога-музиканта, спрямована на виховання 

школярів, формування в них емоційно-позитивного і діяльнісного ставлення до 

музики, свідомого її сприймання, розуміння характеру і логіки її розвитку, 

навичок музично-творчої діяльності є: 

  а) музично-мистецтвознавча діяльність; 

  б) музично-краєзнавча діяльність; 

  в) музично-естетична діяльність; 
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  г) музично-правознавча діяльність. 

12. Серед шляхів який не є шляхом застосування індивідуалізації 

громадянського виховання учнів у системі позаурочної виховної роботи 

учителів музичного мистецтва? 

  а) стимулювання самостійного вибору школярами напрямів і форм, 

які найбільшою мірою відповідають їх потребам у громадянському 

самовизначенні; 

  б) залучення до суспільно корисної діяльності всіх учнів з 

урахуванням динаміки змін їхніх інтересів і потреб, індивідуальних 

здібностей кожного; 

  в) забезпечення відповідності педагогічних умов вимогам розвитку 

громадянської активності учнів; 

  г) розширення досвіду групової діяльності всіх учнів з урахуванням 

інтересів і потреб, загальних здібностей більшості. 

13. Найважливішою особистісною і професійною рисою вчителя є: 

  а) любов до професії; 

  б) любов до мистецтва; 

  в) любов до дітей; 

  г) любов до людей. 

14. Майбутній учитель музичного мистецтва повинен: 

  а) уміло залучати школярів до музичного мистецтва, роблячи це в 

цікавій для них формі; 

  б) ураховувати особливості музичного й психологічного сприйняття 

дітей різного віку; 

  в) добре грати на музичних інструментах, чуйно акомпанувати, 

уміти користуватися сучасною аудіо- і відеовідтворювальною технікою; 

  г) всі варіанти вірні. 

15. Особлива форма духовного засвоєння результатів пізнання, процесу 

відображення діяльності, яка характеризується усвідомленням їх істинності – 

це: 
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  а) знання; 

  б) думки; 

  в) почуття; 

  г) враження. 

16. Серед завдань яке не є завданням організації виховної роботи 

вчителем музичного мистецтва? 

  а) навчальне; 

  б) розвивальне; 

  в) виховне; 

  г) розважальне. 

17. Принципом аналізу практичних ситуацій і критеріями оцінки 

результативності дій, які здійснює майбутній учитель музичного мистецтва є: 

  а) знання; 

  б) думки; 

  в) почуття; 

  г) враження. 

18. Психологічний компонент системи знань: 

  а) диференціально-психологічний (знання про особливості 

засвоєння навчальної інформації конкретними учнями у 

відповідності з індивідуальними та віковими характеристиками); 

  б) соціально-психологічний (знання про особливості навчально-

пізнавальної та комунікативної діяльності навчальної групи і 

конкретного учня в ній, особливості взаємовідносин учителя з 

класом, закономірності спілкування); 

  в) аутопсихологічний (знання про переваги та недоліки власної 

діяльності, особливості своєї особистості та її характерні якості); 

  г) всі варіанти вірні. 

19. Який рівень готовності майбутнього вчитель музичного мистецтва до 

здійснення громадянського виховання є високим? 

  а) репродуктивно-творчий; 
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  б) творчо-модернізувальний; 

  в) репродуктивний; 

  г) музично-репродуктивний. 

20. Ефективність діяльності педагога з формування в учнів громадянської 

позиції є: 

а) рівень громадянської вихованості учнів школи; 

б) професійна, громадянська зрілість педагога; 

в) методичний інструментарій впливу на особистість; 

г) всі варіанти вірні. 

21. Проблему підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів не потрібно розглядати з підходу: 

  а) особистісного; 

  б) діяльнісного; 

  в) компетентнісного; 

  г) музичного. 

22. Серед завдань яке не є завданням педагогічної практики уроків 

музичного мистецтва? 

  а) поглибити і закріпити музично-теоретичні знання студентів; 

  б) навчити студентів виконувати функції адміністрації закладу, 

працювати з трудовим колективом, проводити індивідуальну 

виховну роботу з батьками; 

  в) сформувати у студентів уміння спостерігати й аналізувати 

освітній процес; 

  г) розвивати у студентів повагу до музично-педагогічної професії, 

виховувати національні, патріотичні, моральні, естетичні якості, 

стимулювати прагнення до вивчення спеціальних і педагогічних 

дисциплін та вдосконалення власних педагогічних здібностей. 

23. Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів передбачає таку форму активності студента, за 
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якої він досягає свідомо поставлених цілей, що постають унаслідок виникнення 

певних потреб особистості з позицій якого підходу? 

  а) особистісного; 

  б) діяльнісного; 

  в) компетентнісного; 

  г) музичного. 

24. Сукупність особистісних, психологічних і професійних особливостей 

вчителя, що охоплюють мотиваційну, змістово-процесуальну та дієво-

оперативну сферу педагогічної діяльності, яка дає йому змогу успішно 

реалізовувати цілі гуманістичного виховання називається: 

  а) готовність до громадянського виховання; 

  б) готовність до гуманістичного виховання; 

  в) готовність до музичного виховання; 

  г) готовність до національного виховання. 

25. Необхідна обставина, яка робить можливим здійснення, створення, 

утворення чого-небудь або сприяє чомусь називається: 

  а) згода; 

  б) принцип; 

  в) аспект; 

  г) умова.  

26. Обставини, від яких залежить і на основі яких відбувається цілісний 

продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що 

опосередковується активністю особистості називають: 

  а) педагогічними згодами; 

  б) педагогічними принципами; 

  в) педагогічними аспектами; 

  г) педагогічними умовами. 

27. Характеристику змістової та процесуально-діяльнісної взаємодії 

суб’єктів навчального процесу називають: 

  а) організаційно-педагогічними згодами; 
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  б) організаційно-педагогічними принципами; 

  в) організаційно-педагогічними аспектами; 

  г) організаційно-педагогічними умовами. 

28. Серед умов яка не є умовою якісної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів? 

  а) удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічного 

складу; 

  б) підвищення рівня громадянськості майбутніх учителів музичного 

мистецтва у процесі навчання; 

  в) активізація громадсько-політичної діяльності; 

  г) стимулювання їх до громадянського самовдосконалення. 

29. Сукупність розвиненого психолого-педагогічного мислення, 

професійних знань, умінь, навичок і емоційно-вольових засобів виразності, 

розвинених високоморальних (у тому числі патріотичних, громадянських) 

властивостей особистості, що дозволяють викладачеві творчо й ефективно 

вирішувати освітні завдання називається: 

  а) педагогічна спрямованість; 

  б) педагогічна майстерність; 

  в) педагогічна досконалість; 

  г) педагогічна витривалість. 

30. Удосконаленням педагогічної майстерності викладацького складу є: 

  а) поглиблення психолого-педагогічних і методичних знань; 

  б) активізація освітньої та громадянської діяльності викладачів із 

залученням студентів; 

  в) педагогічне і громадянське самовиховання й самоосвіта 

викладачів; 

  г) всі варіанти вірні. 
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КРЕДИТ 3 

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНЬОГО  ВЧИТЕЛЯ  МУЗИЧНОГО  МИСТЕЦТВА  

ДО  ГРОМАДЯНСЬКОГО  ВИХОВАННЯ  УЧНІВ 

 

Тема 1. Основні критерії, показники та рівні готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів 

 

Висновки та засади теоретичних досліджень проблеми підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності (І. Бужина, 

Л. Волик, Т. Іванова, І. Казанжи, М. Козак, Л. Кондрашова, С. Лавриненко, 

О. Макарова, Л. Мацук, О. Мороз, І. Парасюк, С. Паршук, Д. Пащенко, 

А. Хоменко, О. Ярошенко та ін.) дають можливість визначити структурні 

компоненти готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів, що знаходяться у взаємозв’язку та 

взаємозалежності: 

1. Когнітивний компонент, який включає знання нормативно-правової та 

теоретичної бази громадянської освіти учнів загальноосвітніх шкіл; знання 

сучасних тенденцій та особливостей організації освітнього процесу в 

початковій школі; усвідомлення психолого-педагогічних особливостей 

навчання та виховання учнів; розуміння специфіки та особливостей 

громадянського виховання учнів. Критерії сформованості: нормативно-

правовий, спеціально-теоретичний, спеціально-технологічний. 

2. Мотиваційно-ціннісний компонент – індивідуальні особливості 

майбутніх учителів музичного мистецтва, їхні ціннісні орієнтації, наявність 

мотивів здійснювати громадянське виховання учнів. Передбачає сформованість 

настанов до громадянськості, лідерства, аналізу, інноваційності, 

самовдосконалення, креативності. Критерії сформованості: особистісно-

ціннісний, почуттєво-емоційний, мотиваційно-орієнтаційний. 
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3. Діяльнісний компонент передбачає сформованість умінь і навичок 

щодо організації процесу громадянського виховання в початковій школі; 

ідентифікувати психолого-педагогічні особливості навчання учнів та врахувати 

їх у професійній діяльності; створювати умови, що сприятимуть підвищенню 

ефективності процесу громадянського виховання; використовувати різні 

форми, методи й прийоми в роботі з громадянського виховання відповідно до 

навчальних потреб, мети, завдань; реалізовувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію. 

Критерії сформованості: практико-перетворювальний, діяльнісно-виховний, 

оцінювально-регулятивний. 

Виявлення рівнів сформованості компонентів готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до здійснення громадянського виховання учнів 

науковці пропонують проводити за певними методиками, що включають в себе 

тестові завдання, самооцінні карти, критерії оцінки діяльності студентів під час 

педагогічної практики. Блок методик для виявлення ступеня сформованості 

компонентів готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів представлено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Методики для визначення ступеня сформованості компонентів готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва  

до громадянського виховання учнів 

 

№ 

з/п 

Компоненти 

готовності 

Критерії 

сформованості 

Шляхи 

діагностування 

1. Когнітивний Нормативно-

правовий 
Тестові завдання  

Спеціально-

теоретичний 

Тестові завдання з теорії 

громадянського виховання. 

Самооцінка 

Спеціально-

технологічний 
Тестові завдання  

2. Мотиваційно-

ціннісний 
Особистісно-

ціннісний 

Тест для визначення рівня сформо-

ваності громадянських якостей (за 

П. Ігнатенком, В. Поплужним [4]). 

Методика „Ціннісні орієнтації” 

(М. Рокич [49]) 

Почуттєво- Тест для діагностики громадянської 



 117 

емоційний самосвідомості (за П. Ігнатенком, 

В. Поплужним [4]) 

Мотиваційно-

орієнтаційний 
Опитувальник 

3. Діяльнісний 
Практико-

перетворювальний 

Технологія аналізу виховного 

аспекту уроку (за Н. Островерховою 

[42]) 

Діяльнісно-

виховний  
Аналіз виховного заходу 

Оцінювально-

регулятивний 

Практична діяльність.  

Тестові завдання 

 

Охарактеризуємо зазначений блок методик. 

Когнітивний компонент характеризують такі критерії: нормативно-

правовий, спеціально-теоретичний і спеціально-технологічний. Так, 

нормативно-правовий передбачає знання нормативно-правових документів, що 

регламентують роботу вчителя музичного мистецтва в напрямку 

громадянського виховання учнів, обізнаність з основними положеннями 

вказаних документів. Такими документами є Конституція України [20], Закони 

України «Про освіту» [16], «Про загальну середню освіту» [15], «Про вищу 

освіту» [14], програма «Основні орієнтири виховання учнів 1–12 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» [41], Концепція громадянського 

виховання особистості в умовах розвитку української державності [21], 

Концепція національного виховання [22], Концепція «Нова українська школа» 

[38], Державний стандарт початкової загальної освіти [11], Державний стандарт 

базової і повної загальної середньої освіти [10], Програма для середньої 

загальноосвітньої школи: 1–4 класи [50]. 

Сформованість когнітивного компонента за нормативно-правовим 

критерієм доцільно вивчати з використанням тестових завдань, що 

представлено в додатку Б.  

Сформованість когнітивного компонента за спеціально-теоретичним 

критерієм доцільно вивчати з використанням наступних тестових завдань: 

1. Розкрийте сутність і взаємозв’язок понять «громадянське виховання», 

«громадянськість», «громадянська освіта», «громадянська компетентність». 
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2. Які з наведених висловлювань найбільш повно відбивають сутність 

громадянського виховання: 

– форма соціальної самоідентифікації та самореалізації; 

– формування громадянських рис особистості учня; 

– формування громадянських цінностей в освіті; 

– формування соціальної відповідальності; 

– формування загальноєвропейського мислення й відкритості миру; 

– плюралізм культур, толерантне ставлення до відмінностей; 

– розв’язання проблем суспільного життя; 

– розвиток базових соціальних компетентностей; 

– розвиток гідності, громадянської самосвідомості; 

– виховання внутрішньої свободи людини; 

– засіб захисту індивідуальних і суспільних прав та свобод; 

– формування самосвідомості через прийняття відповідальної позиції; 

–  активне залучення до процесу прийняття рішень на всіх рівнях; 

– розвиток в учнів навичок соціального співробітництва на власному 

досвіді; 

– інше. 

3. Що конкретизує мету громадянського виховання? Оберіть і поясніть: 

– організаційні форми виховної роботи; 

– система завдань; 

– критерії оцінювання; 

– принципи виховання; 

– інше. 

4. Оберіть із запропонованого списку принципи, на яких базується 

виховання громадянина: 

– науковість; 

– гуманізм та демократія; 

– самоактивність і саморегуляція; 

– емоційність навчання; 
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– системність; 

– міцність знань, умінь і навичок; 

– комплексність і міждисциплінарна інтегрованість; 

– виховання здорової дитини; 

– наступність і безперервність; 

– наочність; 

– культуровідповідність; 

– інтеркультурність; 

– доступність і дохідливість викладання; 

– диференціація навчального процесу; 

– інше. 

5. Наведіть приклади форм організації позакласної та позашкільної 

роботи, спрямованої на громадянське виховання учнів. 

 

 

 

 

 

 
 

6. Дайте визначення понять «неформальний молодіжний рух», 

«молодіжна субкультура». У чому полягає різниця між формальними та 

неформальними групами, які функціонують у шкільному колективі? 

7. Наведіть приклади молодіжних громадських організацій у залежності 

від головних напрямів діяльності: 

– молодіжні організації, зорієнтовані на вирішення політичних проблем; 

– молодіжні організації, зосереджені на вирішенні соціальних проблем; 

– молодіжні організації, що займаються вивченням історії, фольклору,         

етнографії народів України; 

– молодіжні благодійні організації; 

– релігійні молодіжні організації; 

Форми 

проведення 
 

 

масові групові індивідуальні 
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– дитячі громадські організації. 

8. Які типи молодіжних субкультур виділяють за особливостями 

діяльності та впливом на молодіжне середовище? 

9. Використовуючи запропоновані словосполучення, складіть схему. 

 

 

 

 

 

 

 

– робота в парах; 

– мікрофон; 

– технології інтерактивного навчання; 

– дебати; 

– громадські слухання; 

– інтерактивні технології колективно-групового навчання; 

– акваріум; 

– імітаційні ігри; 

– метод ПРЕС; 

– технології опрацювання дискусійних питань; 

– суд prose; 

– мозковий штурм; 

– інтерактивні технології кооперативного навчання; 

– робота в малих групах; 

– дискусія; 

– дерево рішень; 

– технології ситуативного моделювання; 

– неперервна шкала думок; 

– карусель; 

– сase-метод. 
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10. Складіть перелік ключових слів стосовно проблеми громадянського 

виховання. 

Сформованість когнітивного компонента за спеціально-технологічним 

критерієм доцільно вивчати з використанням наступних тестових завдань: 

1. Які інноваційні технології громадянського виховання Ви знаєте? 

2. Виховання громадянина має бути спрямованим на розвиток...,...,...,... 

3. Заповніть таблицю відмінностей у прогнозуванні та проектуванні 

процесу громадянського виховання: 

 Прогнозування Проектування 

Мета    

Результат    

Оцінка    

4. Визначте рівні реалізації змісту громадянської освіти: 

 І. План громадянської освіти 

 ІІ.... 

 ІІІ.... 

 IV. Конкретна методика формування громадянських рис особистості 

5. Перелічіть ознаки громадянської ідентифікації. 

6. Назвіть форми демократичної організації навчання. 

7. Визначте послідовність етапів проведення професійних ігор: 

 а) проведення гри; 

 б) аналіз, обговорення та оцінка результатів; 

 в) підготовка учасників ігор; 

 г) вивчення ситуацій, інструкцій, постанов. 

8. До якої групи належать методи організації діяльності та суспільної 

поведінки? 

а) привчання, приклад, вправи, заохочення, покарання; 

б) громадська думка, створення виховних ситуацій, ритуали, вимога, 

привчання, доручення, вправи; 

в) змагання, бесіда, лекція, диспут, громадська думка; 
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г) створення виховних ситуацій, спостереження, вправи, змагання; 

д) правильної відповіді немає. 

9. Які методи й прийоми слід використовувати для залучення батьків до 

співпраці у сфері громадянського виховання? 

10. Запропонуйте свою програму залучення батьків до громадської 

діяльності. 

Велику увагу слід приділити з’ясуванню мотиваційно-ціннісного 

компонента готовності майбутніх учителів музичного мистецтва, оскільки 

система ціннісних орієнтацій визначає змістовий бік спрямованості особистості 

та складає основу її ставлення до навколишнього світу, інших людей, самої 

себе, підґрунтя світогляду та життєвої активності. Доцільно використовувати 

при цьому методику «Ціннісні орієнтації» М. Рокича [49], що базується на 

прямому ранжуванні переліку термінальних та інструментальних цінностей.  

Тест для визначення рівнів сформованості громадянських якостей, 

запропонований П. Ігнатенком та В. Поплужним [4, c. 238–239] представлен в 

таблиці 3.2 передбачає оцінку громадянських якостей за п’ятибальною шкалою 

(0, 1, 2, 3, 4), причому 4 бали вважаються високим рівнем, 3 – достатнім, 2 – 

середнім, 1 – початковим, 0 означає – відсутність якості й наявність 

протилежної – антигромадянської.  

Таблиця 3.2 

Тест для визначення рівня сформованості  

громадянських якостей особистості 

 

N 

з/п 

Громадянські 

якості 

Бали Антигромадянські якості 

4 3 2 1 0 

1. Прихильність до державних 

інтересів 
     Егоїстичність інтересів 

2. Демократичність      Авторитарність 

3. Суспільна ініціативність      Суспільна пасивність 

4. Гуманістичність      Мізантропія 

5. Етнічність      Зденаціоналізованість 

6. Державна патріотичність      Державна нігілістичність 

7. Громадянська 

відповідальність 
     Громадянська 

безвідповідальність 
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8. Громадянська 

дисциплінованість 
     Громадянська 

недисциплінованість 

9. Громадянська самосвідомість, 

політичність 
     Аполітичність 

10. Почуття громадянського 

обов’язку 
     Громадянська необов’язковість 

11. Громадянська мужність      Громадянська покірність 

12. Прихильність до вселюдських 

цінностей 

     Національна обмеженість 

13. Національна гідність      Комплекс меншовартості, 

ницість 

14. Готовність захищати Батьків-

щину військовими засобами 

     Угодовство, слабовілля 

15. Терпимість до представників 

інших етносів 
     Ксенофобія 

16. Піклування про державну 

мову, піднесення її престижу 
     Нехтування державною 

мовою, байдуже чи негативне 

ставлення до неї 

17. Екофілія, піклування про 

природу 
     Агресивність до природи, 

екофобія 

18. Приязнь до громадянських 

обрядів 

     Неприязнь до громадянських 

обрядів 

19. Повага до національних 

традицій 
     Скепсис, нехтування 

національ-ними традиціями 

20. Правосвідомість      Схильність до правових відхи-

лень у діяльності та поведінці 

21. Державницький оптимізм      Державний песимізм 

22. Почуття місцевого 

патріотизму 
     Зневага до свого місця 

проживання 

23. Відданість справі 

українського державотворення 
     Антипатія до справи 

українського державотворення 

24. Громадянська активність      Громадянська мімікрія, 

ригідність 

25. Громадянська вірність      Громадянська зрадливість 

26. Філантропічність      Скупість 

27. Політична воля      Безвільність 

 

Тест для діагностики громадянської самосвідомості, розроблений 

П. Ігнатенком та В. Поплужним [4, c. 240–242] (представлений у додатку В), 

спрямований на визначення сформованості в особистості одного з трьох 

комплексів: громадянський індиферизм (відповідає середньому рівню), 

громадянська самосвідомість (відповідає достатньому рівню), громадянський 
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патріотизм (відповідає високому рівню). Тест складається з 16 запитань, кожне 

з яких передбачає один із трьох варіантів відповіді. 

Мотиваційно-орієнтаційний критерій вивчається за допомогою 

опитувальника, до якого ввійшли твердження:  

1. Мені подобається займатися виховною діяльністю. 

2. Беру активну участь у громадському житті. 

3. Мені подобається керувати колективом учнів.  

4. Отримую задоволення від роботи з дітьми. 

5. Головною метою виховної роботи в школі є виховання громадянина.  

6. Виконуючи обов’язки вчителя музичного мистецтва, я 

самоутверджуюся. 

7. Мені приємно бачити результат власної виховної діяльності. 

8. Вважаю себе готовим займатися громадянським вихованням, оскільки 

я сам є громадянином своєї країни.  

Для початкового рівня характерно прийняття тверджень за номерами 3 та 

6, середньому рівню відповідають твердження за номерами 4 та 7, для 

достатнього характерні номери 1, 2, 4, 7, для високого – 1, 2, 4, 5, 7, 8. 

Оскільки діяльнісний компонент передбачає сформованість умінь і 

навичок організовувати процес громадянського виховання в початковій школі, 

увагу слід приділити питанням реалізації виховних аспектів уроків музичного 

мистецтва та виховних заходів. 

Доцільно використовувати технологію аналізу виховного аспекту уроку 

Н. Островерхової [42]. Методика й технологія спостереження та аналізу 

виховного аспекту спрямована на виявлення та оцінку таких параметрів: 

– доцільність постановки виховної мети уроку в цілому та проміжних 

цілей виховання на окремих етапах уроку з урахуванням змісту навчального 

матеріалу; 

– раціональна інтеграція на уроці основних компонентів системи 

всебічного виховання особистості (морального, розумового, економічного, 

естетичного та ін.); 
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– мотиваційна установка на особистісно орієнтований підхід до 

виховання учнів на уроці та шляхи його реалізації; 

– виявлення та реалізація виховного потенціалу змісту навчального 

матеріалу у співставленні з виховними цілями й завданнями уроку; 

– оптимальність вибору принципів виховання учнів та шляхів їх 

реалізації на уроці; 

– ефективність вибору та реалізації методів, форм і засобів виховного 

впливу на учнів у процесі навчання на уроці; 

– психолого-педагогічне управління процесом виховання, 

самовиховання, самовдосконалення учнів на уроці; 

– контроль, самоконтроль, корекція виховання учнів на уроці [42, с. 249–

250]. 

Технологічну картку спостереження й аналізу виховного аспекту уроку 

на основі описаних вище оцінних параметрів подано в додатку Ґ. 

Під час проведення студентами виховного заходу параметрами для його 

оцінки визначено такі: 

– тема заходу (актуальність і вмотивованість, відповідність віковим 

особливостям та інтересам учнів, участь учнів у виборі теми); 

– форма проведення заходу (доцільність обраної форми, відповідність 

психофізіологічним особливостям школярів, урахування можливостей участі 

всіх учнів); 

– мета заходу (чіткість, конкретність, спрямованість на підвищення 

рівнів вихованості учнів); 

– підготовка заходу (наявність плану підготовки до проведення заходу, 

конкретність доручень учням, усвідомлення учнями мети заходу, змісту 

організаторської діяльності в процесі підготовки, їх прав та обов’язків); 

– активність і спрямованість школярів (створення робочої групи чи 

органу самоврядування, вибір та якість оформлення); 

– проведення заходу (гуманність і демократичність взаємин учасників 

заходу, точність і організованість початку, естетичність оформлення, 
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змістовність заходу, доцільність вибору методів і прийомів, роль педагога в 

проведенні заходу, зацікавленість і дисциплінованість учнів, наявність 

елементів дискусії про хід проведення заходу, раціональне використання 

наочності й ТЗН, спрямованість заходу на розвиток особистості та підвищення 

загальнокультурного рівня розвитку); 

– загальні висновки (досягнення, мети, реалізація розвивальних, 

виховних і пізнавальних можливостей заходу, ставлення учнів до заходу, 

ступінь їх задоволення).  

Оцінювально-регулятивний критерій діяльнісного компонента передбачає 

здатність оцінювання власної практичної діяльності та здатність регулювати її в 

процесі здійснення на уроці та в позаурочний час. Для високого рівня 

сформованості оцінювально-регулятивного критерію характерне співпадання 

самооцінки проведеного уроку або виховного заходу з оцінкою викладача та 

адекватність власної реакції на цю оцінку. Для достатнього рівня характерною є 

розбіжність у самооцінці й оцінці діяльності педагогом в 1–2 бали та 

усвідомлення власних помилок із адекватною реакцією на них. Середній рівень 

сформованості оцінювально-регулятивного критерію характеризують 

розбіжність у 3–4 бали, часткове усвідомлення своїх помилок і часткова 

здатність адекватно реагувати на висловлені зауваження. Початковому рівневі 

властиві розбіжність у самооцінці й оцінці діяльності педагогом у 5 і більше 

балів, нездатність адекватно реагувати на критику та зауваження. 

Загальними рівнями готовності майбутніх учителів музичного мистецтва 

до громадянського виховання учнів слід уважати такі:  

початковий – часткова здатність реалізувати знання, уміння й навички 

організації громадянського виховання учнів, відсутність настанов і мотивації до 

здійснення громадянського виховання учнів;  

середній – фрагментарна здатність утілювати теоретичні знання 

та відтворювати на практиці відомий досвід організації громадянського 

виховання учнів, часткова сформованість настанов і мотивації до здійснення 

громадянського виховання учнів;  
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достатній – сформованість громадянських якостей та розвиток 

позитивної мотивації до громадянського виховання учнів, здатність утілювати 

теоретичні знання, вміння й навички громадянського виховання учнів, 

відтворювати на практиці та переносити в нові умови отриманий досвід 

організації громадянського виховання учнів;  

високий – сформована здатність творчо підходити до здійснення 

громадянського виховання учнів, уміння створити власну систему організації 

громадянського виховання на основі теоретичного та практичного досвіду 

роботи вчителів музичного мистецтва.  

Шкалу оцінювання загальних рівнів готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів: високого (В), 

достатнього (Д), середнього (С), початкового (П) за відповідними 

компонентами та критеріями подано в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Шкала оцінювання загальних рівнів готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів  

 

Компоненти Критерії 

Рівні 

В Д С П 

Бали 

Когнітивний Нормативно-правовий 4 3 2 1 

Спеціально-теоретичний 4 3 2 1 

Спеціально-технологічний 4 3 2 1 

Мотиваційно-

ціннісний 

Особистісно-ціннісний 4 3 2 1 

Почуттєво-емоційний 4 3 2 1 

Мотиваційно-орієнтаційний 4 3 2 1 

Діяльнісний Практико-перетворювальний 4 3 2 1 

Діяльнісно-виховний 4 3 2 1 

Оцінювально-регулятивний 4 3 2 1 

Максимальна кількість балів 36 27 18 9 

 

Кількісну та якісну характеристики загальних рівнів готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів подано в 

таблиці 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Характеристика рівнів готовності майбутніх учителів  

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів 

 

№ 

з/п 

Рівень 

готовності 

Кількісна 

характеристика 
Якісна характеристика рівня 

1. Високий 
28 – 36 

балів 

Сформована здатність творчо 

підходити до здійснення 

громадянського виховання учнів, 

уміння створити власну систему 

його організації на основі 

теоретичного та практичного 

досвіду роботи вчителів музичного 

мистецтва  

2. 
Достатній 

рівень 

19 – 27 

балів 

Сформованість громадянських 

якостей та розвиток позитивної 

мотивації до виховної роботи, 

здатність утілювати знання, вміння, 

навички громадянського виховання, 

відтворювати на практиці досвід 

організації громадянського 

виховання учнів  

3. 
Середній 

рівень 

10 – 18 

балів 

Фрагментарна здатність утілювати 

теоретичні знання та відтворювати 

на практиці досвід організації 

громадянського виховання учнів, 

часткова сформованість настанов і 

мотивації до його здійснення 

4. 
Початковий 

рівень 

0 – 9 

балів 

Часткова здатність реалізувати 

знання, уміння й навички 

організації громадянського 

виховання учнів, відсутність 

настанов і мотивації до здійснення 

громадянського виховання 

 

За виведеною формулою можна вирахувати коефіцієнт рівня готовності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 

max

321321321

N

СССВВВААА
К

гот


 ,   де      

Кгот – коефіцієнт готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва 

до громадянського виховання учнів; 
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А1 – бал за сформованість нормативно-правового критерію когнітивного 

компонента; 

А2 – бал за сформованість спеціально-теоретичного критерію 

когнітивного компонента; 

А3 – бал за сформованість спеціально-технологічного критерію 

когнітивного компонента; 

В1 – бал за сформованість особистісно-ціннісного критерію мотиваційно-

ціннісного компонента; 

В2 – бал за сформованість почуттєво-емоційного критерію мотиваційно-

ціннісного компонента; 

В3 – бал за сформованість мотиваційно-орієнтаційного критерію 

мотиваційно-ціннісного компонента; 

С1 – бал за сформованість практико-перетворювального критерію 

діяльнісного компонента; 

С2 – бал за сформованість діяльнісно-виховного критерію діяльнісного 

компонента; 

С3 – бал за сформованість оцінювально-регулятивного критерію 

діяльнісного компонента; 

Nmax – максимально можлива сума балів. 

Отже, за результатами розрахунків ми можемо визначити, який загальний 

коефіцієнт готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів.   

 

Контрольні запитання та завдання: 

1. Визначте структурні компоненти готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів та критерії їх 

сформованості. 

2. Охарактеризуйте когнітивний компонент готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 
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3. Охарактеризуйте мотиваційно-ціннісний компонент готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 

4. Охарактеризуйте діяльнісний компонент готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 

5. Обґрунтуйте якісну характеристику загальних рівнів готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Опрацювати нормативно-правові документи, що регламентують 

роботу вчителя музичного мистецтва в напрямку громадянського виховання 

учнів. Законспектувати основні положення. Підготуватись до дискусії. 

2. Ознайомитись з методикою «Ціннісні орієнтації» М. Рокича [49]. 

Законспектувати основні положення. Підготуватись до дискусії. 

3. Опрацювати роботу П. Ігнатенко, В. Поплужного та ін. «Виховання 

громадянина: психолого-педагогічний і народознавчий аспект» [4]. 

Законспектувати основні положення. Підготуватись до дискусії. 

4. Ознайомитись з технологією аналізу виховного аспекту уроку  

Н. Островерхової [42]. Законспектувати основні положення. Підготуватись до 

дискусії. 

 

Практичне заняття № 1–2 

Визначення основних критеріїв, показників та рівнів готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів 

План 

1. Структурні компоненти готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до громадянського виховання учнів. 

2. Формування когнітивного компоненту готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 

3. Формування мотиваційно-ціннісного компоненту готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 
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4. Формування діяльнісного компоненту готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 

5. Визначення загального рівня готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 

6. Визначення коефіцієнту рівня готовності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 

Література: 

1. Виховання громадянина : Психолого-педагогічний і народознавчий 

аспект : [навч.-метод. посіб.] / П. Р. Ігнатенко, В. Л. Поплужний, Н. І. Косарєва, 

Л. В. Крицька. – К. : ІЗМН, 1997. – 252 с. 

2. Практическая психодиагностика. Методика и тесты : [учеб. пособ. / 

ред. сост. Д. Я. Райгородский]. – Самара : Издательский Дом «Бахра – М», 2004. 

– 672 с. 

3. Островерхова Н. М. Аналіз уроку : концепції, методики, технології / 

Н. М. Островерхова. – К. : Фірма «ІНКОС», 2003. – 352 с. 

 

 

Тема 2. Модель підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до громадянського виховання учнів 

 

Моделювання як перспективний метод наукового пошуку ґрунтується на 

побудові системи, що дає адекватне відображення предмета дослідження. Цей 

метод дозволяє одержати нову цілісну інформацію про сам предмет 

дослідження, уможливлює виділення в ньому цілісних систем і вивчення їх 

функціонування як єдиного цілого.  

Побудова та забезпечення функціонування моделі підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів (рис. 3.1) 

передбачає врахування сучасних тенденцій реформування системи освіти 

України, а саме:  
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Рис. 3.1 Модель підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів 

Принципи: 
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суттєву зміну вимог до організації процесу професійної підготовки майбутніх 

педагогів до музично-виховної діяльності, організацію освітнього процесу з 

позицій особистісного, діяльнісного і компетентнісного підходів.  

Схарактеризуємо принципи побудови моделі підготовки майбутнього 

вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання учнів: 

1. Принцип гуманізації спрямовує освітній процес на пріоритетний 

розвиток загальнокультурних і загальнолюдських якостей майбутніх учителів, 

орієнтований на вдосконалення та вільний творчий розвиток особистості в 

системі суспільних відносин. 

2. Дотримання принципу персоналізації створює умови партнерства для 

особистісного спілкування викладачів і студентів. 

3. Принцип індивідуалізації освітнього процесу передбачає таку 

організацію системи взаємодії між викладачами та студентами, що ґрунтується 

на врахуванні індивідуальних особливостей, духовного світу, музичних 

вподобань, нахилів та інтересів майбутніх учителів музичного мистецтва, 

сприяє розвитку їхніх музично-пізнавальних інтересів. Унаслідок цього 

забезпечується максимальна продуктивна робота студентів на всіх етапах 

професійної підготовки. 

4. Принцип диференціації є способом реалізації індивідуалізації 

освітнього процесу в умовах студентської групи. 

5. Принцип діалогізації аудиторної й позааудиторної роботи передбачає 

обговорення різних поглядів, спільний пошук істини у формі діалогу. 

6. Принцип інтенсифікації передбачає впровадження в освітній процес 

прогресивних педагогічних технологій, нових методів і активних засобів, що 

забезпечують постійне підвищення якості підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва. Основними елементами інтенсифікації навчання (за 

І. Трайньовим) є такі: 

– чітка загальна цілеспрямованість усього педагогічного процесу, а 

також кожного з його етапів; 

– підвищення мотивації; 
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– доступність знань; 

– підвищення результативності педагогічного процесу за одиницю часу; 

– розробка й упровадження методів, що активізують діяльність 

студентів; 

– упровадження інформаційних педагогічних технологій; 

– розвиток самоосвіти, ініціативи і самостійності майбутніх учителів; 

– використання методів ігрового навчання [67, с. 5–7]. 

7. Дотримання принципу оптимізації уможливлює досягнення 

поставленої мети, завдань, виявляється у створенні навчального середовища, 

сприятливого для набуття знань, умінь і навичок здійснення громадянського 

виховання учнів. Основними елементами оптимізації освітнього процесу є такі: 

– раціональна організація освітнього процесу; 

– застосування системного підходу; 

– забезпечення „конкретності істини”; 

– виділення ключових моментів у педагогічній діяльності й спирання на 

них; 

– урахування психологічних чинників (динамічність особистості, її 

інтелект, гнучкість й оригінальність мислення та інші психомоторні 

показники); 

– притаманність студентам проблемно-пошукового стилю педагогічного 

мислення; 

– урахування реальних навчальних можливостей; 

– використання системи методів оптимізації педагогічного процесу [67, 

с. 8–10]. 

Розглянемо функції моделі підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до громадянського виховання учнів. 

1. Діагностична: 

– діагностика інтересів, нахилів, музичних вподобань і здібностей, та 

інших індивідуальних особливостей; 
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– діагностика успішності оволодіння студентами навчальною 

інформацією; 

– діагностика готовності майбутніх учителів до громадянського 

виховання учнів. 

2. Виховна: 

– проведення заходів, спрямованих на формування громадянської 

зрілості студентів, формування певних особистісних якостей; 

– вплив на соціальний статус окремих членів студентської групи; 

– організація адекватних міжособистісних взаємин. 

3. Ціннісно-мотиваційна: 

– спрямування освітньої роботи на формування у студентів цінностей 

демократичного суспільства; 

– закладання основ майбутньої гуманістичної педагогічної діяльності; 

– формування мотивації до здійснення громадянського виховання учнів. 

4. Комунікативно-консолідаційна: 

– організація продуктивної взаємодії з усіма суб’єктами освітнього 

процесу на засадах кооперації та рівноправної співпраці й співтворчості; 

– організація середовища, що сприятиме формуванню комунікативної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва.  

5. Організаційно-координаційна: 

– організація та регуляція взаємоузгодженої діяльності суб’єктів 

освітнього процесу.  

6. Орієнтаційна: 

– спрямованість освітнього процесу у вищому навчальному закладі на 

розширення досвіду майбутніх учителів, розвиток компетентності (базової, 

професійної, спеціальної) за рахунок включення особистості в продуктивну 

діяльність. 
 

Як було обґрунтовано вище, основними організаційно-педагогічними 

умовами якісної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів є такі:  
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– удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічного 

складу; 

–  підвищення рівня громадянськості майбутніх учителів музичного 

мистецтва у процесі навчання; 

– стимулювання їх до громадянського самовдосконалення.  

З урахуванням мети, принципів, функцій, відповідних організаційно-

педагогічних умов визначено аналітико-прогностичний, проективно-

підготовчий, моделювально-формувальний і результативно-порівняльний етапи 

підготовки майбутніх учителів до громадянського виховання учнів.  

Охарактеризуємо їх. 

І-й етап – аналітико-прогностичний – спрямований на вивчення 

фактичного стану готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів, аналіз потенційних можливостей і 

прогнозування результатів роботи. Основними стадіями цього етапу є такі: 

1) ознайомлення та вивчення навчальної групи (діагностика інтересів, 

нахилів, музичних вподобань і здібностей та інших індивідуальних 

особливостей; з’ясування мотиваційних аспектів навчання у вищому 

навчальному закладі); 

2) визначення стану готовності майбутніх учителів до громадянського 

виховання учнів; 

3) аналіз потенційних можливостей студентів; планування групової та 

індивідуальної музично-виховної роботи; 

4) прогнозування здійснення процесу підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів, з урахуванням 

обов’язкових показників засвоєння нової інформації майбутніми вчителями: 

– оцінка параметрів якості засвоєння навчальної інформації студентами; 

– встановлення кінцевого стану параметрів якості засвоєння інформації; 

– обрання інтенсивних методів і засобів досягнення цілей; 

– розрахунок необхідного часу; 

– співставлення необхідного та реально наявного часу; 
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– приведення у відповідність мети занять і наявного часу для досягнення 

встановлених цілей; 

– планування подальших заходів для досягнення кінцевої мети. 

ІІ-й етап – проективно-підготовчий – спрямований на проектування та 

планування організаційних заходів щодо підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. Стадіями цього етапу 

є: 

1. Проектування і створення ціннісно-мотиваційного середовища, що 

уможливлює простір для самовизначення, саморозвитку й самовдосконалення 

студентів шляхом організації діяльності центру музично-виховної роботи зі 

студентами; 

Організація діяльності центру музично-виховної роботи зі студентами 

передбачається на кафедрі музичного мистецтва, що здійснює підготовку 

майбутніх учителів музичного мистецтва. Підґрунтям цієї роботи є основні 

положення Конституції України [20], Закону України «Про освіту» [16], 

Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку 

української державності [21], Загальної декларації прав людини [12], Конвенції 

ООН про права дитини [19], педагогічна спадщина видатних вітчизняних і 

зарубіжних педагогів, композиторів, музикантів. 

Діяльність центру музично-виховної роботи як складової частини 

системи освітньої роботи спрямовано на підготовку фахівців, які мають 

активну соціальну позицію, громадянську відповідальність, уміють творчо 

розвивати національні традиції, досягати самовираження у професійній 

музичній діяльності, усвідомлюють необхідність дотримання принципів 

загальнолюдської моралі (гуманності, патріотизму, справедливості, 

працелюбності, доброчинності тощо).  

Напрямами роботи центру виховної роботи є такі:  

– музичне виховання (удосконалення професійної підготовки); 

– правове виховання (формування правової культури); 

– громадянське виховання (розвиток громадянських почуттів); 
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– моральне виховання (прищеплення й розвиток моральних почуттів, 

переконань); 

– художньо-естетичне виховання (формування естетичних поглядів, 

смаків); 

– трудове виховання (формування творчої, працелюбної особистості); 

– фізичне виховання (утвердження здорового способу життя як 

невід’ємного елементу загальної культури особистості); 

– екологічне виховання (формування екологічної культури особистості). 

Організаційними формами цієї роботи є такі: бесіди, диспути, на яких 

планується обговорювати прочитані книги, переглянуті концерти, вистави та 

телепередачі; зустрічі з творчими людьми, які є взірцем моральної краси та 

вірності ідеалам свого народу. Необхідним є проведення заходів морально-

правового спрямування з метою формування в майбутніх учителів музичного 

мистецтва правосвідомості й громадянської відповідальності за свої дії й 

учинки. 

Пріоритетним напрямом роботи центру музично-виховної роботи є 

індивідуальний підхід до виховання особистості студентів, стимулювання 

внутрішніх здібностей до громадянського самовдосконалення. 

Основними завданнями центру музично-виховної роботи є:  

– виховання поваги до національної та державної символіки, історичного 

минулого країни;  

– ознайомлення з традиціями та звичаями українського народу, 

надбаннями народної педагогіки з питань виховання підростаючого покоління;  

– залучення студентів до організації та проведення конкурсів, акцій, 

рейдів тощо;  

– професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва у 

позааудиторній роботі;  

– надання допомоги педагогічному колективу навчального закладу в 

упровадженні активних форм роботи з молоддю;  
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– проведення культурно-освітньої роботи серед молоді та інших верств 

населення. 

2. Планування діяльності студентського музично-краєзнавчого гуртка, що 

надасть можливість створення ціннісно-мотиваційного освітнього простору. 

Завдання студентського музично-краєзнавчого гуртка: розвиток і 

зміцнення інтересу студентів до музично-краєзнавчої діяльності; формування 

громадянськості майбутніх учителів музичного мистецтва; формування 

мотивації до використання краєзнавчих знань в професійній діяльності 

засобами музейної музичної педагогіки; розвиток громадсько-суспільної 

активності студентів через ознайомлення з розмаїттям музично-культурної 

спадщини регіону, історичними фактами, музично-ігровою творчістю, 

декоративно-прикладним мистецтвом; вивчення досягнень земляків у різних 

сферах життя (особливо в музичній); активізація пізнавальної діяльності 

студентів; формування національної гордості за свій край, сприяння конкретним 

виявам життєвих позицій та ідеалів. Орієнтовне планування роботи 

студентського музично-краєзнавчого гуртка на навчальний рік подано у таблиці 

3.5. 

Таблиця 3.5 

План роботи  

студентського музично-краєзнавчого гуртка 

 

№ 

з/п 
Назва заходу Термін Результат 

1. Організаційні збори. Порядок денний: 

1. Обговорення плану роботи гуртка. 

2. Уточнення складу членів гуртка. 

Вересень План роботи  

гуртка 

2. Відвідування Обласного краєзнавчого 

музею. Музейне заняття „Мій рідний 

край – моя історія жива” 

Жовтень Ведення  

записів 

3. Укладання угоди з музеєм про співробіт-

ництво з питань науково-методичної та 

Листопад Угода 
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організаційно-просвітницької, музично-

виховної діяльності 

4. Відвідування експозиції краєзнавчого 

музею 

Листопад  

5. Складання та захист музичних проектів, 

присвячених святкуванню дня Святого 

Миколая 

Грудень Захист  

проектів 

6. Підготовка мультимедійного проекту 

музично-краєзнавчого конкурсу „Моя 

маленька музична батьківщина” 

Лютий-

квітень 

Презентація  

проекту 

7. Дослідницька діяльність із проблеми 

„Розвиток музичної освіти” 

Протягом 

року 

Матеріали на па-

перових та елек-

тронних носіях 

8. Дослідницька діяльність із проблеми 

застосування музейної музичної 

педагогіки в роботі зі школярами 

Протягом 

року 

Матеріали на па-

перових та елек-

тронних носіях 

 

Орієнтовний перелік тематичних екскурсій із використанням музейних 

експонатів: 

Історико-краєзнавчий напрямок 

1. Стародавні пам’ятники археології на теренах області. 

2. Первіснообщинний лад на території краю. 

3. Трипільська культура півдня України. 

4. Античні пам’ятники на території. 

5. Античні монети як історичне джерело. 

6. Антична міфологія та археологічний матеріал. 

7. Скіфські лучники. 

8. Маленьким дітлахам про козаків. 

9. Заснування нашого міста. 

10. Вулиці розповідають. 
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11. Цікаві куточки старого міста. 

12. Соціально-економічний розвиток України в І половині ХІХ ст. 

13. Кримська війна. 

14. Історія культури рідного краю. 

15. На живописних полотнах. 

16. Архітектура України. 

17. Україна в період Революції та громадянської війни. 

18. Соціально-економічний стан після закінчення війни (поч. 20-х рр. 

ХХ ст.). 

19. Становлення народного господарства у період НЕПу (1921–1928 

рр.). 

20. Колективізація та голодомор (1929–1933 рр.). 

21. Суспільно-політичне життя на території області (1936–1939 рр.) 

22. Культура у 20–30-ті рр. ХХ ст. 

23. Освіта в міжвоєнний період. 

24. Література (20-30-ті рр. ХХ ст.). 

25. Особливості розвитку музичного мистецтва в міжвоєнний період. 

26. Мода та час (напрямки в моді 20-х-30-х рр. ХХ ст.). 

27. Україна у ІІ Світовій війні. 

28. Підпілля в роки Великої Вітчизняної війни. 

29. Вони визволяли наш край. 

30. Відбудова народного господарства у 1945–1954 рр. 

31. Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків (за часів незалежності 

України). 

32. Освіта у ІІ пол. ХХ ст. (історія провідних навчальних закладів). 

33. Історія шкільного приладдя малятам. 

34. Ми – маленькі українці. 

35. Рідна мова. 

36. Українська державна символіка. 

37. Мій край на карті світу. 
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38. Історія спорту. 

39. Література. 

40. Театральне життя. 

41. Музична культура. 

42. Історія українських народних інструментів. 

43. Культура 60–80-х рр. ХХ ст. 

44. Рід мій хліборобський. Сучасне сільське господарство. 

45. Історія храмів міста. 

46. Православна церква (історія православ’я). 

47. Воєнне духовенство (ХVІІІ–ХХ ст.). 

Народознавство та етнографія 

1. Український традиційний одяг. 

2. «Я візьму той рушник …». 

3. Ремесла та промисли області. 

4. Зимові народні свята та обряди. 

5. «Раз хрещенським вечорком …» (традиції народних гадань). 

6. Святий Миколай – покровитель дітей. 

7. Стрітення. 

8. Весняні народні свята. 

9. «Барвиста писанка». 

10. Вербна неділя. Великдень. 

11. Свято матері. 

12. Літні та осінні народні свята. 

13. Народна символіка. 

14. До дня народження Т.Г.Шевченка. 

15. Т.Г.Шевченко у творчості народних майстрів. 

16. Хліб наш насущний. 

17. Усе про іграшку. 

18. Народження дитини. 

19. Подорож у давню українську хату. 
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20. Декоративно-ужиткове мистецтво. 

21. Українські народні казки про тварин. 

22. Мамина школа медицини та гігієни. 

23. Лікувальні рослини та їх цілющі властивості. 

24. «Ходить гарбуз по городу». 

25. Ішли степом чумаки. 

26. Український куманець (гончарство). 

27. Усна народна творчість. 

28. З історії міжнаціональних відносин на. 

29. Рідна мова (до дня рідної мови). 

 

3. Обрання форм і методів організації аудиторної та позааудиторної 

роботи зі студентами, що відповідають поставленій меті й завданням, з 

урахуванням інтересів, нахилів, музичних вподобань і здібностей студентів. 

 Визначимо основні складники підвищення ефективності підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів: 

– наявність конкретних цілей для кожного етапу освітнього процесу; 

– збереження позитивної пізнавальної мотивації групи студентів 

протягом навчального року; 

– своєчасна розробка теоретичної і практичної бази до початку 

наступного етапу навчання; 

– постійна робота з морально-психологічної підготовки студентів до 

навчальної і практичної діяльності; 

– визначення головною метою освітнього процесу всебічний 

гармонійний розвиток особистості майбутнього вчителя [67]. 

4. Проектування діяльності центру науково-дослідної роботи студентів 

(НДРС) на кафедрі музичного мистецтва. Мета організації цього центру – 

виявлення обдарованої молоді, всебічний розвиток музично-творчих здібностей 

та дослідницьких умінь майбутніх учителів музичного мистецтва. Завдання 

центру науково-дослідної роботи студентів: розвиток у майбутніх учителів 
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музичного мистецтва нахилів до пошуково-дослідницької діяльності; 

формування схильності до творчого вирішення професійних завдань; набуття 

вмінь і навичок застосування дослідницьких методів для розв’язання 

практичних завдань навчання та виховання. 

5. Проектування аудиторної роботи, розробка навчально-методичного 

комплексу (відповідного тематичного веб-сайту, дисципліни «Підготовка 

вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання», методичних 

посібників тощо), де ми врахували різноманітність видів навчальної інформації 

та цілі її засвоєння [59]. Таблиця 3.6 демонструє існуючі види навчальної 

інформації та цілі її засвоєння 

Таблиця 3.6 

Види навчальної інформації та цілі її засвоєння 

 

№ 

п/п 

Види навчальної 

інформації 
Цілі засвоєння 

1. Факт, явище 1. Зафіксувати в пам’яті. 

2. Пояснити. 

3. Використати на практиці 

2. Процес 1. Запам’ятати характер перебігу. 

2. Пояснити. 

3. Передбачити. 

4. Створити умови для його перебігу або 

попередження (зупинки) 

3. Закон, 

закономірність 

1. Зафіксувати в пам’яті й відтворити формулювання. 

2. Навести приклади виявлення. 

3. Самостійно розкрити 

4. Метод 1. Знати назву. 

2. Знати сутність. 

3. Вміти використати в типових (стандартних) 

ситуаціях. 
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4. Вміти переносити в нетипову ситуацію. 

5. Створити самостійно 

5. Поняття 1. Пам’ятати визначення. 

2. Вміти розрізняти суттєві необхідні й достатні 

ознаки. 

3. Вміти підводити об’єкт під поняття, що вивчається. 

4. Вміти самостійно давати визначення 

 

6. Розробка плану проведення кураторських годин. Орієнтовну тематику 

кураторських годин для студентів ІV курсу подано в таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 

Орієнтовна тематика кураторських годин для студентів 

 

№ 

з/п 
Тема кураторської години Дата проведення 

1. Адаптаційний тренінг „Новий навчальний рік” Вересень (1-й тиждень) 

2. Життєвий проект особистості Вересень (2-й тиждень) 

3. Мистецтво життєтворчості Жовтень (1-й тиждень) 

4. Як стати успішною людиною Жовтень (2-й тиждень) 

5. Навчання як складова життєвого успіху Листопад (1-й тиждень) 

6. Я – громадянин Листопад (2-й тиждень) 

7. Тренінг „Готуємось до сесії” Грудень (1-й тиждень) 

8. Від громадянина-вчителя музичного мистецтва 

– до громадянина-учня 

Грудень (2-й тиждень) 

9. Роль першого вчителя музичного мистецтва у 

формуванні особистості 

Січень (2-й тиждень) 

10. Наші добрі справи Лютий (1-й тиждень) 

11. Самовдосконалення як чинник розвитку 

особистості 

Лютий (2-й тиждень) 

12. Людське „Я”. Вияви характеру Березень (1-й тиждень) 
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13. Самопізнання як компонент самовиховання Березень (2-й тиждень) 

14. Громадянське самовдосконалення педагога-

вихователя 

Квітень (1-й тиждень) 

15. Кодекс педагога-вихователя Квітень (2-й тиждень) 

16. Круглий стіл (підсумковий) Травень (2-й тиждень) 

 

7. Планування роботи студентського психологічного клубу. Метою його 

функціонування є створення освітнього та виховного середовища, що сприяє 

громадянському самовдосконаленню (самовизначенню, самопізнанню, 

саморозвитку та самовихованню) майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Завдання студентського психологічного клубу:  

– організація психологічної освіти із застосуванням різноманітних форм і 

методів роботи, здебільшого соціально-активних; 

– створення умов для самопізнання себе як особистості й формування 

потреби в самореалізації;  

– створення умов для продуктивної комунікації та спілкування, 

атмосфери дружньої взаємодопомоги та співпраці; 

– реалізація творчих здібностей членів клубу як особистостей і як 

педагогів-музикантів. 

Робота студентського психологічного клубу передбачає психологічне 

інформування (підбір літератури, бесіди про прочитане, перегляд й 

обговорення фільмів, концертів і відеоматеріалів); вирішення актуальних 

особистісних, соціальних та моральних проблем шляхом індивідуального 

консультування, групової дискусії, комунікативних алгоритмів і моделей, 

мозкового штурму та інших інтерактивних методів; проведення тренінгів як 

найбільш ефективного і перспективного методу соціально-психологічного 

навчання та виховання. 

Орієнтовну тематику засідань студентського психологічного клубу на 

навчальний рік представлено в таблиці 3.8. 
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Таблиця 3.8 

Орієнтовна тематика засідань  

студентського психологічного клубу 

 

№ 

з/п 
Тема засідання Термін 

1. 
Організаційне засідання. Визначення тематики 

засідань психологічного клубу 
Вересень 

2. Конфліктні ситуації: методи ефективної поведінки Жовтень 

3. Стрес: методи діагностики. Життєві кризи Листопад 

4. Основні форми захисту від стресів Грудень 

5. Як використовувати тілесноорієнтовані методи Січень 

6. Методи релаксації Лютий 

7. Арт-терапевтичні засоби індивідуальної роботи Березень 

8. Депресія Квітень 

9. 
Особливості роботи з молоддю, що перебуває в 

депресивному стані 
Травень 

 

8. Планування діяльності лабораторії виховання студентської молоді 

засобами театрального мистецтва, що передбачає роботу студентського 

музичного театру. Мета роботи лабораторії виховання студентської молоді 

засобами театрального мистецтва – всебічне сприяння професійному 

вихованню й творчому розвитку студентів у позанавчальний час та в 

позааудиторній виховній роботі. Завдання лабораторії:  

– активізувати творчий потенціал студентів засобами театрального 

мистецтва; 

– залучити студентів до самостійної творчої театрально-сценічної 

діяльності в позааудиторний час; 

– надати їм можливість продемонструвати свої акторські, музичні, 

режисерські, організаторські вміння у процесі театрально-сценічної роботи над 

різноманітними виставами та театралізованими заходами; 
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–  сприяти творчій реалізації студентів. 

ІІІ-й етап – моделювально-формувальний – сприятиме перетворенню 

об’єктів на результат, що відповідає меті, а саме – власне процес формування 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського 

виховання учнів.  

На цьому етапі безпосередньо відбувається підготовка майбутніх 

учителів до громадянського виховання учнів, а саме: формування особистості 

майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі аудиторної й 

позааудиторної роботи, впровадження відповідної дисципліни з використанням 

інтерактивних методів та інноваційних технологій роботи зі студентами, 

впровадження проектів громадської спрямованості в діяльність навчального 

закладу, організація процесу професійного самовдосконалення, організація 

педагогічної практики студентів. 

У позанавчальний час передбачається проведення виховної роботи з 

майбутніми вчителями музичного мистецтва шляхом організації діяльності 

центру музично-виховної роботи, студентського музично-краєзнавчого гуртка, 

центру науково-дослідної роботи студентів, проведення кураторських годин, 

студентського психологічного клубу і студентського музичного театру. 

Педагогічна практика як вагома складова частина підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів на 

моделювально-формувальному етапі спрямована на формування готовності 

здійснювати цей напрям виховної роботи.  

Основними завданнями педагогічної практики в контексті підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів є 

такі:  

– закріплення знань студентів із проблеми громадянського виховання 

учнів та навчання застосування їх у освітньому процесі;  

– допомога в усвідомленні важливості використання виховного 

потенціалу навчальних предметів школи;  
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– виконання окремих функцій учителя музичного мистецтва як 

вихователя, здійснення виховної роботи;  

– прищеплення любові до майбутньої педагогічної діяльності;  

– формування позитивних мотивів здійснення громадянського виховання 

учнів. 

Отже, аудиторна робота дозволяє вирішувати такі завдання: 

1. Формування технологічних знань про здійснення громадянського 

виховання учнів; поширення знань про організаційні форми, методи та 

прийоми громадянського виховання учнів; ознайомлення з інноваційними 

підходами організації громадянського виховання в загальноосвітній школі; 

стимулювання потреби в реалізації на практиці теоретичних знань. 

2. Розвиток пізнавальних умінь (педагогічна спостережливість, керування 

власними почуттями, винахідливість й оперативність); конструктивних умінь 

(складання планів роботи з громадянського виховання, розробка конспектів 

уроків музичного мистецтва та виховних заходів, планування та розробка 

батьківських зборів, вибір їх оптимального змісту; навчання визначати цілі та 

завдання роботи з громадянського виховання майбутніх учителів); 

комунікативних умінь (переборювання психологічних бар’єрів у спілкуванні, 

розвиток товариських якостей, навчання ораторського мистецтва), 

інформаційних умінь (пошук шляхів здобуття нової інформації та її обробка), 

організаторських умінь. 

3. Формування психолого-педагогічних знань і вмінь виховної роботи зі 

школярами під час проходження активної фази педагогічної практики. 

Формою узагальнення й систематизації психолого-педагогічних знань є 

написання контрольних робіт, рефератів, проведення студентської науково-

практичної конференції. 

Етап включає проведення заходів, спрямованих на формування 

громадянської зрілості студентів, формування певних особистісних якостей; 

вплив на соціальний статус окремих членів студентської групи; організацію 

адекватних міжособистісних взаємин. 
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Значної уваги слід приділити розробці студентами індивідуальних 

програм професійного і громадянського самовдосконалення (саморозвитку й 

самовиховання). За основу ми беремо орієнтовну програму професійного 

самовиховання студента в розвитку професійних умінь, запропоновану 

О. Главацькою [6].  

Програма професійного самовдосконалення ставить перед майбутніми 

педагогами завдання розвитку пізнавальних, конструктивних, комунікативних, 

інформаційних та організаторських умінь.  

Попередня робота включає проведення індивідуальних бесід, 

спостережень, опитування, надання студентам знань із теорії самовиховання, 

мотивацію самовдосконалення. 

Обов’язковим складником підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до громадянського виховання учнів є поточний моніторинг. 

На ІV-му етапі – результативно-порівняльному – необхідно порівняти 

отримані результати із поставленими завданнями, а саме:  

– визначити ступінь (рівень) сформованості когнітивного, мотиваційно-

ціннісного та діяльнісно-поведінкового компонентів готовності студентів до 

громадянського виховання учнів; 

– визначити умови і засоби внесення коректив у подальшу роботу. 

Усі структурні елементи моделі є взаємопов’язаними, знаходяться у 

закономірному взаємозв’язку і спрямовані на кінцевий результат – готовність 

майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів.  

 

Контрольні запитання та завдання: 

1. Охарактеризуйте принципи побудови моделі підготовки майбутнього 

вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 

2. Визначте та проаналізуйте функції моделі підготовки майбутнього 

вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 

3. Визначте етапи підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

до громадянського виховання учнів. 
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4. Охарактеризуйте основні стадії кожного з етапу підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 

5. Виділіть основні завдання аудиторної роботи з підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитись з роботою І. Трайньова «Конструктивна педагогіка» 

[67]. Законспектувати основні положення. Підготуватись до дискусії. 

2. Підготувати музично-краєзнавчий мультимедійний проект „Моя 

маленька музична батьківщина”. 

3. Ознайомитись з роботою В. Сквирського «Методичні вказівки з 

організації контролю якості засвоєння учнями навчальної інформації». 

Законспектувати основні положення. 

4. Підготувати творчу роботу «Закохані у свій музичний край». 

5. Ознайомитись з роботою О. Главацької «Основи самовиховання 

особистості» [6]. Законспектувати основні положення. Підготуватись до 

дискусії. 

6. Розробити орієнтовну тематику кураторських годин громадянського 

спрямування на наступний навчальний рік. 

7. Підготувати доповідь на тему «В. Сухомлинський очима майбутніх 

вчителів музичного мистецтва». 

8. Презентувати музично-театральний номер з улюбленого твору 

українського автора. 

9. Ознайомитись з планом підготовки та проведення рефлексивно-

рольової гри «Система позакласної музично-виховної роботи сучасної школи». 

Додаток Д. 

10. Підготуватись до розробки концепції системи позакласної музично-

виховної роботи сучасної школи. Зразок концепції представлено в додатку Е. 

11. Розробити орієнтовну тематику науково-дослідних робіт з 

громадянського виховання для учасників секції «Мистецтвознавство» МАН. 
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Практичне заняття № 3–4 

Модель підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів 

План 

1. Принципи побудови моделі підготовки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 

2. Функції моделі підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва 

до громадянського виховання учнів. 

3. Етапи підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів. 

4. Основні стадії кожного етапу підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. 

Література: 

1. Главацька О. Л. Основи самовиховання особистості : [навч.-метод. 

посіб.] / О. Л. Главацька. – К. : Кондор, 2008. – 206 с. 

2. Лабунець В. М. Інноваційні технології інструментально-виконавської 

підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва: теорія та методика: 

Монографія / Віктор Миколайович Лабунець. – Кам’янець-Подільський : 

Редакційно-видавничий відділ Кам’янець-Подільського державного 

університету імені Івана Огієнка, 2014. – 364 с. 

3. Трайнев И. В. Конструктивная педагогика : [учеб. пособ.] / 

И. В. Трайнев; под общей ред. В. Л. Матросова. – М. : ТЦ Сфера, 2004.  

– 320 с. 

 

 

Тестові завдання для самоконтролю знань: 

1. Головним показником вихованості людини як громадянина є: 

а) моральність; 

б) громадянськість; 
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в) духовність; 

г) толерантність. 

2. Всебічно, гармонійно розвинена особистість, національно свідома й 

соціально активна, людина з високою громадянською відповідальністю, з 

глибокими духовними, громадянськими, патріотичними почуттями, здатна до 

неперервного розвитку і вдосконалення є: 

а) сучасний український ідеал виховання; 

б) сучасний український ідеал навчання; 

в) сучасний український ідеал самовдосконалення; 

г) сучасний український ідеал стимулювання. 

3. Великодержавний національний егоїзм, доведений до презирства, 

ненависті до інших народів і націй; ворог людяності, миру, рівноправності й 

дружби представників різноманітних національностей називається: 

а) національна ідея; 

б) шовінізм; 

в) національний ідеал; 

  г) патріотизм. 

4. Що не є шляхом активізації освітньої та громадянської діяльності 

викладачів із залученням студентів? 

а) цілеспрямоване і систематичне опанування новітніх науково-

педагогічних, суспільно-політичних, культурно-виховних та інших 

знань; 

б) стимулювання освітньої та громадянської діяльності викладачів з 

боку керівництва ВНЗ; 

в) регулярні адміністративно-дисциплінарні покарання за умови 

несистематичної громадянської діяльності; 

  г) самоспонукання науково-педагогічного складу до педагогічного 

та громадянського самовдосконалення. 

5. Свідома діяльність, спрямована на якомога повнішу реалізацію себе як 

особистості, яка припускає наявність ясно усвідомлених цілей, ідеалів, 
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особистісних смислів, пов’язана з певним рівнем самосвідомості, критичного 

мислення, здатності та готовності до самовизначення, самовираження, 

саморозкриття; як систематична та свідома діяльність людини, спрямована на 

вироблення в собі бажаних фізичних, розумових, моральних, естетичних 

якостей, позитивних рис волі й характеру, усунення негативних звичок тощо 

називається: 

а) самопізнання; 

б) самовдосконалення; 

в) самоспонукання; 

г) самовираження. 

6. Кровно-сімейне об’єднання людей називається: 

а) менталітет; 

б) народність; 

в) етнос; 

  г) рід. 

7. Узагальнене вираження актуальних потреб певного національного 

співтовариства називається: 

а) національна ідея; 

б) національні цінності; 

в) національний ідеал; 

  г) національні інтереси. 

8. Усвідомлений процес здійснення майбутнім педагогом сукупності 

творчих дій, спрямований на оволодіння інтегральною готовністю до 

педагогічної діяльності та готовністю до самовдосконалення називається: 

а) професійне самопізнання; 

б) професійне самовдосконалення; 

в) професійне самоспонукання; 

  г) професійне самовираження. 

9. Серед функцій яка не є функцією освітнього та громадянського 

самовдосконалення педагогів? 
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а) пізнавальна; 

б) аналітична; 

в) розвивальна; 

г) фундаментальна. 

10. Усвідомлена нацією найбільш актуальна й перспективна мета, на 

шляху досягнення якої нація спроможна найбільш повно розкрити й реалізувати 

свої потенційні можливості, здійснити вагомий внесок у розвиток 

загальнолюдської цивілізації й зайняти гідне місце серед інших національних 

співтовариств планети називається: 

а) національна ідея; 

б) шовінізм; 

в) національний ідеал; 

  г) патріотизм. 

11. Процес становлення особистості як основи самовдосконалення, в 

якому відбувається зміцнення суб’єкта виховання називається: 

а) самоспонукання; 

б) самовиховання; 

в) самопізнання; 

г) самовираження. 

12. Важливим аспектом підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до громадянського виховання учнів є: 

а) педагогічне стимулювання; 

б) педагогічне становлення; 

в) педагогічне самоспонукання; 

г) педагогічне самовираження. 

13. Знання нормативно-правової та теоретичної бази громадянської освіти 

учнів загальноосвітніх шкіл; знання сучасних тенденцій та особливостей 

організації освітнього процесу в початковій школі; усвідомлення психолого-

педагогічних особливостей навчання та виховання учнів; розуміння специфіки 

та особливостей громадянського виховання учнів є характеристикою якого 
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структурного компонента готовності майбутніх учителів музичного мистецтва 

до громадянського виховання учнів? 

а) розвивальний; 

б) діяльнісний; 

в) мотиваційно-ціннісний; 

  г) когнітивний. 

14. Систематична професійна й громадянська самоосвіта, самовиховання, 

саморозвиток і внутрішня психологічна готовність майбутніх учителів 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів називається: 

а) громадянське самоспонукання; 

б) самовиховання самовираження; 

в) громадянське самовдосконаленням; 

г) громадянське становлення. 

15. Часткова здатність реалізувати знання, уміння й навички організації 

громадянського виховання учнів, відсутність настанов і мотивації до здійснення 

громадянського виховання учнів є характеристикою якого рівня готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів? 

а) початковий; 

б) середній; 

в) достатній; 

  г) високий. 

16. Стиль, метод мислення, у якому об’єднуються логічні й психологічні 

компоненти називається: 

а) менталітет; 

б) народність; 

в) етнос; 

  г) рід. 

17. Індивідуальні особливості майбутніх учителів музичного мистецтва, 

їхні ціннісні орієнтації, наявність мотивів здійснювати громадянське виховання 

учнів. Передбачає сформованість настанов до громадянськості, лідерства, 
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аналізу, інноваційності, самовдосконалення, креативності є характеристикою 

якого структурного компонента готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до громадянського виховання учнів? 

а) розвивальний; 

б) діяльнісний; 

в) мотиваційно-ціннісний; 

  г) когнітивний. 

18. Сформованість громадянських якостей та розвиток позитивної 

мотивації до громадянського виховання учнів, здатність утілювати теоретичні 

знання, вміння й навички громадянського виховання учнів, відтворювати на 

практиці та переносити в нові умови отриманий досвід організації 

громадянського виховання учнів є характеристикою якого рівня готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів? 

а) початковий; 

б) середній; 

в) достатній; 

  г) високий. 

19. Образ досконалого державного устрою в якому абстрактно-

узагальнена національна ідея набуває конкретної форми, відповідно до 

національних інтересів називається: 

а) національна ідея; 

б) шовінізм; 

в) національний ідеал; 

  г) патріотизм. 

20. Сформованість умінь і навичок щодо організації процесу 

громадянського виховання в початковій школі; ідентифікувати психолого-

педагогічні особливості навчання учнів та врахувати їх у професійній 

діяльності; створювати умови, що сприятимуть підвищенню ефективності 

процесу громадянського виховання; використовувати різні форми, методи й 

прийоми в роботі з громадянського виховання відповідно до навчальних 
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потреб, мети, завдань; реалізовувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію є 

характеристикою якого структурного компонента готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів? 

а) розвивальний; 

б) діяльнісний; 

в) мотиваційно-ціннісний; 

  г) когнітивний. 

21. Критерії сформованості діяльнісного компоненту: 

а) практико-перетворювальний, діяльнісно-виховний, оцінювально-

регулятивний; 

б) особистісно-ціннісний, почуттєво-емоційний, мотиваційно-

орієнтаційний; 

в) творчо-виховний, розвивально-пізнавальний, особистісно-

орієнтовний; 

  г) нормативно-правовий, спеціально-теоретичний, спеціально-

технологічний. 

22. Фрагментарна здатність утілювати теоретичні знання та відтворювати 

на практиці відомий досвід організації громадянського виховання учнів, 

часткова сформованість настанов і мотивації до здійснення громадянського 

виховання учнів є характеристикою якого рівня готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до громадянського виховання учнів? 

а) початковий; 

б) середній; 

в) достатній; 

  г) високий. 

23. З’являється в результаті консолідації племінних спілок, заміни кровно-

родових зв’язків територіально-господарськими як нова форма етнічної 

спільності називається: 

а) менталітет; 

б) народність; 
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в) етнос; 

  г) рід. 

24. Критерії сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту: 

а) практико-перетворювальний, діяльнісно-виховний, оцінювально-

регулятивний; 

б) особистісно-ціннісний, почуттєво-емоційний, мотиваційно-

орієнтаційний; 

в) творчо-виховний, розвивально-пізнавальний, особистісно-

орієнтовний; 

г) нормативно-правовий, спеціально-теоретичний, спеціально-

технологічний. 

25. Сформована здатність творчо підходити до здійснення громадянського 

виховання учнів, уміння створити власну систему організації громадянського 

виховання на основі теоретичного та практичного досвіду роботи вчителів 

музичного мистецтва є характеристикою якого рівня готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів? 

а) початковий; 

б) середній; 

в) достатній; 

  г) високий. 

26. Критерії сформованості когнітивного компоненту: 

а) практико-перетворювальний, діяльнісно-виховний, оцінювально-

регулятивний; 

б) особистісно-ціннісний, почуттєво-емоційний, мотиваційно-

орієнтаційний; 

в) творчо-виховний, розвивально-пізнавальний, особистісно-

орієнтовний; 

г) нормативно-правовий, спеціально-теоретичний, спеціально-

технологічний. 

27. Поняття, застосовуване для позначення сукупності існуючих у 
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суспільстві відносин, що не є державно-політичними; цивілізована сфера 

життєдіяльності суспільства, соціальних груп і окремих індивідів, що 

знаходиться поза впливом держави, її директування, регулювання, 

регламентації називається: 

а) громадянська держава; 

б) громадянське суспільство; 

в) громадянська релігія; 

г) громадянське об’єднання. 

28. Історично сформована стійка сукупність людей, які володіють 

спільним менталітетом, національною самосвідомістю й характером, 

стабільними особливостями культури, а також усвідомленням своєї єдності й 

відмінності від інших подібних утворень називається: 

а) менталітет; 

б) народність; 

в) етнос; 

  г) рід. 

29. Любов до батьківщини, відданість їй, прагнення своїми діями служити 

її інтересам називається: 

а) національна ідея; 

б) шовінізм; 

в) національний ідеал; 

  г) патріотизм. 

30. Сукупність соціально-матеріальних і духовно-культурних цінностей, 

що сповідує конкретна нація називається: 

а) національна ідея; 

б) національні цінності; 

в) національний ідеал; 

  г) національні інтереси. 
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ПІСЛЯМОВА 

Громадянське виховання є одним з основних засобів формування 

громадянської культури особистості, яка в сучасних суспільно-політичних, 

економічних, геополітичних умовах повинна формуватися не тільки на основі 

національної музичної культури, а й з урахуванням найкращих мистецьких 

досягнень усього людства. Завдання викладачів музично-педагогічних 

навчальних закладів полягає в тому, щоб розуміти студентів, бути з ними «в 

одній тональності». Для цього необхідно бути відвертими перед ними і собою, 

власним прикладом демонструвати найкращі якості патріота і громадянина 

України. 

Основними організаційно-педагогічними умовами якісної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів у 

процесі навчання у музично-педагогічних закладах вищої освіти є такі: 

удосконалення педагогічної майстерності майбутніх учителів музичного 

мистецтва, підвищення рівня громадянськості студентів, а також – стимулювання 

їх до громадянського самовдосконалення. Необхідно враховувати, що зазначені 

умови є тісно взаємопов’язаними та взаємозалежними. 

Громадянське виховання особистості здійснюється через системну 

організацію навчальної, соціальної та суспільно корисної діяльності, 

спрямованої на дотримання прав та обов’язків громадянина. Громадянськість 

як фундаментальна духовно-моральна якість, світоглядно-психологічна 

характеристика особистості базується на культурологічних засадах. 

Громадянське виховання учнів у сучасній школі здійснюється на засадах 

особистісного, системного та компетентнісного підходів відповідно до їх 

вікових та індивідуальних особливостей. 

Виховати громадянина спроможний лише той педагог, у якого 

сформована громадянськість як інтегративна якість. Громадянська зрілість 

передбачає відповідний рівень громадянської самосвідомості, світогляду, 

патріотизму, політичної та правової культури, соціальної активності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва. 
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Додаток А 
 

Анкета для викладачів 

Досвід підготовки майбутніх учителів до громадянського виховання учнів 

 

Шановний колего! 

В умовах реформування державної освітньої політики змінюються 

підходи до підготовки педагогічних кадрів. Унаслідок цього відбувається 

переорієнтація змісту й напрямів педагогічної освіти на засадах компетентнісно 

орієнтованого підходу. Запрошуємо Вас узяти участь в опитуванні з метою 

корегування організації освітньої роботи  зі студентами з урахуванням Ваших 

запитів і потреб. Організатори  та виконавці дослідження гарантують Вам 

конфіденційність. 

 

1. Чи згодні Ви з висловлюванням: «Підготовка майбутніх учителів до 

громадянського виховання учнів є важливим напрямом діяльності вищих 

педагогічних навчальних закладів»? 

o так 

o ні 

2. Чи потрібні, на Вашу думку, майбутньому вчителю знання щодо 

особливостей громадянського виховання учнів? 

o так 

o ні 

3. Як ви вважаєте, чи готові сьогодні випускники Вашого навчального закладу 

до громадянського виховання учнів? 

o так 

o ні 

o частково 

4. Яким, на Вашу думку, має бути результат підготовки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до громадянського виховання 

учнів?____________________________ 
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____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Перелічить найдоцільніші, з Вашої точки зору, організаційні форми та 

методи підготовки студентів до громадянського виховання учнів.__________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Чи спрямовується Ваша педагогічна діяльність на формування готовності 

студентів до громадянського виховання школярів? 

o так 

o ні 

o частково 

7. Як ви вважаєте, дисципліни, які Ви викладаєте, мають потенціал для 

формування готовності майбутніх учителів до громадянського виховання 

учнів? Чому? 

o так 

o ні  

o частково 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Як, на Вашу думку, перевірити сформованість готовності майбутніх 

учителів до громадянського виховання учнів? 

o студенти переказують зміст матеріалу 

o аналізують педагогічні ситуації 

o беруть участь у громадсько-практичній діяльності 

o інше_________________________________________________ 

9. Чи згодні Ви з висловлюванням: «Виховати громадянина здатний лише 

громадянин»? 

o так 

o ні 

10. Які риси характеру переважають сьогодні у студентів?_________________ 
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____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11. Які якості характеру повинні переважати в майбутніх учителів?_________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

12. Які заходи з громадянського виховання майбутніх учителів Ви провели 

(взяли участь) в цьому навчальному році? Перелічіть їхню тематику та 

кількість.__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

13. Проранжуйте за ступенем ефективності засоби підготовки майбутніх 

учителів до громадянського виховання учнів. 

o вивчення теоретичного матеріалу 

o виховна робота зі студентами 

o педагогічна практика 

o самоосвіта та самовиховання 

o моделювання педагогічних ситуацій 

o громадянське виховання майбутніх учителів 

o практичні та семінарські заняття 

o творчо-пошукова робота 

o інше_______________________________________________ 

o інше _______________________________________________ 

o інше _______________________________________________ 

Ваше прізвище, ім’я, по-батькові (за бажанням)_________________________ 

Фах за дипломом___________________________________________________ 

Педагогічний стаж__________________________________________________ 

Які дисципліни викладаєте?__________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Дуже вдячні Вам за співпрацю! Бажаємо натхнення і творчості! 
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Додаток Б 

Тестові завдання з теорії громадянського виховання 

 

Навчальний заклад__________________________________________________ 

Курс навчання______________________________________________________ 

 

Інструкція: оберіть правильні відповіді із запропонованих (позначте 

кружечком відповідні варіанти). 

 

1. Усвідомлення кожним громадянином своїх прав і обов’язків по 

відношенню до держави, суспільства, почуття відповідальності за її стан 

– це… 

а) громадянське виховання; 

б) національне виховання; 

в) громадянськість; 

г) патріотизм. 

2. Патріотична самосвідомість, громадянська відповідальність, знання 

української мови, Конституції України, прийнятих правових норм, 

моральна вихованість, гуманність – це основні компоненти… 

а) національної свідомості; 

б) громадянськості; 

в) патріотичних виявів; 

г) громадянського виховання. 

3. Одне з головних громадянських почуттів: 

а) правосвідомість; 

б) гуманність; 

в) відповідальність; 

г) патріотизм. 

4. Система ідей і поглядів на людину як на найвищу цінність: 

а) гуманізм; 
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б) громадянськість; 

в) гуманність; 

г) моральна вихованість. 

5. Формування громадянськості як інтегративної якості особистості, що 

дозволяє людині усвідомити себе юридично, соціально, морально й 

політично дієздатною, – це… 

а) національне виховання; 

б) патріотичне виховання; 

в) громадянське виховання; 

г) державне виховання. 

6. Глибоке усвідомлення своєї приналежності до певної держави, почуття 

громадянської гідності, відповідальності й обов’язку, здатність рішуче 

відстоювати суспільно-державні цілі в складних ситуаціях – це… 

а) громадянська культура; 

б) етнічне самоусвідомлення; 

в) моральна культура; 

г) громадсько-патріотичне самоусвідомлення. 

7. Дослідники виділяють два поняття патріотизму: 

а) громадський та етнічний; 

б) політичний та моральний; 

в) громадський та національний; 

г) конституційний та етнонаціональний. 

8. Патріотизм, правосвідомість, політична освіченість, моральність 

особистості, трудова активність – це складники… 

а) етнічного самоусвідомлення; 

б) національного виховання; 

в) громадянської культури; 

г) громадянського виховання. 

9. Етапи патріотичного виховання: 

а) науковий та конкретно історичний; 
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б) культуропровідності та гуманізації; 

в) конституційний та етнонаціональний; 

г) етнічне самоусвідомлення та громадсько-патріотичне 

самоусвідомлення. 

10. Сукупність правових поглядів людей, що відбивають їхню оцінку 

чинного права, існуючого суспільного державного ладу, а також 

відповідність дій, учинків окремих громадян нормам права – це… 

а) політична освіченість; 

б) правосвідомість; 

в) конституційна освіченість; 

г) правова культура. 

11. Знання про типи держав, політичні організації й інституції, принципи, 

процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему – це… 

а) політична освіченість; 

б) конституційна освіченість; 

в) громадянська освіченість; 

г) правосвідомість. 

12. У концепції громадянського виховання особистості визначені підходи: 

а) науковий та конкретно історичний; 

б) етнічний; 

в) діяльнісний та системний; 

г) особистісно орієнтований. 

13. Оберіть із запропонованого списку принципи виховання громадянина 

України: 

а) науковість; 

б) гуманізм та демократія; 

в) самоактивність і саморегуляція; 

г) емоційність; 

д) комплексність і міждисциплінарна інтегрованість; 

є) наступність і безперервність; 
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з) наочність; 

і) культуровідповідність; 

к) інтеркультурність; 

л) доступність; 

м) диференціація навчального процесу. 

14. Тлумачення «Сукупність високорозвинених моральних якостей 

суб’єкта, що передбачає політичну зрілість, правову свідомість, почуття 

патріотизму, усвідомлення себе як повноправного члена соціальної 

спільноти, країни» - означає термін: 

а) громадянськість; 

б) громадянське виховання; 

в) громадянин; 

г) патріот. 

Ключ: 

1. В 

2. Б 

3. Г 

4. А 

5. В 

6. А 

7. Г 

8. В 

9. Г 

10. Б 

11. А 

12. А, В, Г 

13. Б, В, Д, Є, І, К 

14. В 
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Додаток В 

 

Тест для діагностики громадянської самосвідомості особистості 

Зазначте в кожному питанні найприйнятніший для Вас варіант відповіді. 

1. Чи вважаєте Ви публічні вияви громадянських якостей членів 

колективу доречними й природними? 

А. Так, я вважаю ці вияви доречними й нормальними в будь-якій 

колективній життєдіяльності.  

Б. Такі вияви вносять фальш у життя колективу, тому я їх не схвалюю.  

В. Подібні вияви допустимі, але не повинні бути частими. 

2. Як Ви ставитесь до публічного засудження громадянської 

спрямованості вчинків людей? 

А. Вважаю, що така форма засудження корисна всім членам колективу, аби 

не забували про свої індивідуальні інтереси.  

Б. Даю рішучу відсіч подібним спробам.  

В. Не визнаю внутрішньо подібних засуджень. 

3. Чи вважаєте Ви, що для кращої громадянської ідентифікації необхідно: 

А. Володіти державною (українською) мовою. 

Б. Розуміти й трохи знати державну мову. 

В. Не звертати увагу на знання державної мови. 

4.  Як Ви ставитесь до психології українського етносу? 

А. Намагаюсь об'єктивно оцінювати його позитивні та негативні якості.  

Б. Як правило, афішую позитивні й замовчую негативні риси цього етносу.  

В. Більше помічаю негативні й менше – позитивні риси. 

5. Чи вважаєте Ви, що різноетнічний народ України за своїм психічним 

складом, менталітетом має переваги над іншими? 

А. Так, безумовно. 

Б. Дивлячись над якими. 

В. Не певен. 

6. Оцінюючи громадянина іншої держави в цілому негативно, чи 

намагаєтесь Ви знайти в нього хоча б якісь позитивні риси? 
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А. Так. 

Б. Ні, оскільки не бачу в цьому сенсу. 

В. Якщо погано його знаю, то намагаюсь. 

7. Негативно оцінюючи громадян іншої держави, чи намагаєтесь Ви 

дотримуватися «певної міри»? 

А. Так, намагаюсь підкреслити один найвиразніший національний «недолік». 

Б. Ні, я завжди кажу про всі недоліки даної нації.  

В. Намагаюсь говорити лише про ті недоліки, які виявляються саме тут і зараз. 

8.  Чи задумувались Ви над такими рисами українських громадян, які або 

недорозвинені, або відсутні взагалі, але дуже необхідні в умовах 

сьогодення? 

А. Так. 

Б. Ні, бо вважаю, що це справа спеціалістів або вищого керівництва.  

В. Недоліки бачу, але сказати сучасні вони чи ні важко. 

9.  Яка Ваша перша реакція на образу українських громадян? 

А. Намагаюсь одразу ж дати відсіч. 

Б. Образу переживаю мовчки, від відповіді намагаюсь ухилитись. 

В. Спочатку обдумаю відповідь, а потім уже реагую. 

10. Яким чином Ви реагуєте на критику Української держави? 

А. Визнаю критику, навіть коли вона не в усьому об'єктивна. 

Б. Критикую того, хто критикує державу, акцентуючи увагу на його 

етнічній та громадянській приналежності.  

В. Намагаюсь відвести критику. 

11. Чи важко Ви переносите образу себе як громадянина Української 

держави? 

А. Так. 

Б. Ні, не дуже. 

В. Зважаючи на те, від кого чую образу. 

12. Чи з'являється у Вас антипатія до людей, які допускають випади проти 

Української держави? 
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А. Так. 

Б. Дуже рідко. 

В. Так, коли ці випади необґрунтовані або дуже різкі й образливі.  

13. Як надалі Ви будуєте свої стосунки з людьми, які вчинили випади проти 

Української держави? 

А. При нагоді намагаюся їх «державно» образити доступними мені засобами.  

Б. Деякий час намагаюсь не вступати з ними в контакт. 

В. Як і раніше. 

14. Як Ви ставитесь до іноземних громадян, які критикують власну 

державу? 

А. Вважаю їх перекотиполем. 

Б. Ставлюсь як до нормального явища. 

В. Схвалюю, якщо ця держава не з авторитетних. 

15. Як Ви розцінюєте процес розбудови Української держави? 

А. Цей процес іде дещо сповільнено й непослідовно. 

Б. Розбудова відбувається нормально. 

В. У розбудові не спостерігається прогресу. 

16. Яке висловлювання з громадянського питання Вам є найближчим? 

А. Громадянська психологія — це те, що потрібно знати й постійно 

враховувати кожному. 

Б. Громадянська психологія має певну значущість, але її не треба 

перебільшувати. 

В. Громадянська психологія – це несуттєве явище. 
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Номер 

запитання 

Варіант відповідей, балів 

А Б В 

1 3 1 2 

2 1 3 2 

3 3 2 1 

4 2 3 1 

5 3 2 1 

6 2 3 1 

7 2 3 1 

8 3 1 2 

9 3 1 2 

10 1 3 2 

11 3 1 2 

12 3 1 2 

13 3 2 1 

14 1 3 2 

15 3 1 2 

16 3 2 1 

 

Комплекси: 

1. Громадянський індиферизм – 16–24 бали. 

2. Громадянська самосвідомість – 25–36 балів. 

3. Громадянський патріотизм – 37–48 балів.  
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Додаток Ґ 

Технологічна картка спостереження й аналізу виховного аспекту уроку 

Дата _______  Клас _______  Навчальний предмет __________________  Студент ___________________________ 

Мета спостереження й аналізу: ефективність реалізації виховного потенціалу змісту уроку 

Тема уроку  ______________________________________________________________________________________ 

Мета уроку  ______________________________________________________________________________________ 

Обладнання уроку _________________________________________________________________________________ 
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Додаток Д 

Рефлексивно-рольова гра 

«Система позакласної музично-виховної роботи сучасної школи». 

 Мета: розробка проекту програми розвитку перспективного плану 

роботи музично-виховної системи школи. 

Завдання: усвідомлення необхідності впровадження сучасних 

технологій проектування освітнього процесу; формування культури діалогу й 

співпраці; формування вміння працювати в команді.  

 Підготовка гри. Визначення кількості робочих груп, з’ясування їх 

призначення в ході проведення гри. Підготовка інформаційно-аналітичних 

матеріалів на допомогу учасникам гри. Розробка правил і сценарію гри. 

Вибір і підготовка лідерів груп. Оформлення наочності (діаграми, складені за 

результатами діагностики учнів та вчителів, що демонструють ступінь 

ефективності існуючої системи позакласної музично-виховної роботи 

школи). Розробка системи критеріїв оцінки діяльності учасників гри.  

План проведення рефлексивно-рольової гри 

1. Виступ ведучого з уточненням теми, цілей та завдань гри, її 

особливостей і значення для подальшого розвитку школи. 

2. Пояснення та прийняття правил і ходу роботи. 

3. Групова робота: „Негатив”, „Позитив”, „Експерти”. У перших двох 

групах учасники виконують ролі учнів, учителів, керівників та батьків. 

 І етап – рефлексивний: І група обговорює питання „Що не задовольняє 

в роботі школи з організації системи позакласної музично-виховної роботи?”. 

ІІ група обговорює можливі шляхи вдосконалення системи позакласної 

музично-виховної роботи сучасної школи, розробляє концепцію моделі 

системи позакласної музично-виховної роботи школи. 

 ІІ етап – експертний: лідери груп презентують напрацьовані матеріали 

експертам, які класифікують названі „негативи” та складають проблемний 

аналіз роботи школи, уточнюють цілі та завданя. Презентація своїх проектів. 

Підбиття підсумків, аналіз результатів гри, оцінка діяльності її учасників. 
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Додаток Е 

Концепція системи позакласної виховної роботи сучасної школи 

 

 Кредо «Виховання найкращих моральних заповітів і знання попередніх 

поколінь для того, щоб із дитини виробилася людина в найкращому значенні 

слова, найкраще фізично й інтелектуально пристосована до умов життя» 

              (С.Русова). 

 На сучасному етапі розвитку української школи важливими є такі ідеї: 

1. Ідея розвитку. Головний зміст педагогічного процесу – розвиток учня, 

його творчої індивідуальності в освітньому процесі. Ідея розвитку 

передбачає також удосконалення особистості педагогів та педагогічної 

системи в цілому. 

2. Ідея творчості. Творчість як універсальний механізм розвитку 

особистості, забезпечує її входження у світ культури й засвоєння нею 

способів існування в сучасному світі. З метою реалізації цієї ідеї 

створюється атмосфера, що стимулює суб’єктів освітнього процесу до 

творчості. 

3. Ідея співпраці ґрунтується на партнерських стосунках суб’єктів виховної 

системи. Спільна праця дітей і дорослих забезпечує творчу позицію 

кожного на всіх етапах колективної життєдіяльності: від мети – до оцінки 

результатів. 

4. Ідея відкритості. Школа відкрита для широких соціальних зв’язків із 

творчою інтелігенцією, представниками науки, громадських організацій, 

творчих об'єднань. Ідея відкритості полягає в тому, що не дитина 

адаптується до умов, а умови забезпечують її адаптацію. 

 Головним напрямом розвитку школи в сучасних умовах є створення 

цілісної виховної системи. Виховна система являє собою цілісний соціальний 

організм, який функціонує за умови взаємодії головних компонентів 

виховання і має такі інтерактивні характеристики, як спосіб життя колективу, 

його психологічний клімат.  
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 Виховна система школи охоплює весь педагогічний процес, 

об’єднуючи навчання, позакласну роботу дітей, різноманітну діяльність і 

спілкування за межами школи. При цьому вона повинна відповідати таким 

базовим проблемам, як гуманістичний стиль стосунків між усіма учасниками 

освітнього процесу; дисципліна й порядок; можливість вияву дитячої 

ініціативи та її підтримки з боку дорослих; демократичні принципи 

управління закладом. 

Виховну систему створюють усі учасники освітнього процесу: вчителі, 

діти, батьки. У процесі їх взаємодії формулюються цілі й завдання, 

визначаються шляхи реалізації, організовується практична діяльність. 

Мета позакласної виховної роботи сучасної школи 

– виховання свідомого громадянина України, який поважає історичне 

минуле свого народу й толерантно ставиться до культурних та національних 

надбань інших народів; 

– формування соціально активної, творчої особистості, здатної до 

самореалізації та самовдосконалення; 

– створення умов для соціалізації учнів, утвердження їх як 

особистостей. 

Завдання позакласної виховної роботи сучасної школи 

1. Формування свідомого ставлення дитини до свого здоров'я як 

основи розумового, фізичного, трудового й морального розвитку. 

2. Допомога учням у засвоєнні цінностей суспільства, в якому вони 

живуть, та способів самовизначення в ньому. 

3. Надання особистості можливостей вибору індивідуальної траєкторії 

розвитку й способу самореалізації. 

4. Організація виховного простору через органи учнівського 

самоврядування. 

 Реалізація мети виховання школярів можлива, якщо створити такі 

організаційно-педагогічні умови: організація позакласної діяльності учнів; 

забезпечення активності батьків у творчій діяльності своїх дітей, залучення їх 
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до проведення шкільних виховних заходів; розвиток співпраці між 

суб’єктами освітнього процесу. 

Зміст виховання 

 Виходячи з мети й завдань, у школі організовується таке виховне 

середовище, яке надає кожному учневі можливість вибору різних видів 

занять і творчої діяльності, а також відповідає особистим потребам. 

 Розумове, громадянське, моральне, правове, військово-патріотичне, 

екологічне, музичне, естетичне, фізичне, трудове виховання відбувається 

шляхом системної та систематичної організації інтелектуальної, пізнавальної, 

трудової, художньої, фізкультурно-оздоровчої та творчої діяльності. 

Основні принципи виховання 

– принцип гуманізації та демократизації; 

– принцип самореалізації особистості вчителя музичного мистецтва та 

учня в різних видах творчої діяльності; 

– принцип реалізації індивідуальних здібностей особистості через 

колективну творчу діяльність; 

– принцип ігрової діяльності як основної частини дозвілля школярів; 

– принцип культуровідповідності (забезпечення культурної спадщини 

поколінь); 

– особистісно орієнтований підхід (виховання самоцінності 

особистості, її духовності та суверенності). 

 Суб’єкти діяльності: учні, педагоги, батьки, громадські діячі, творчі 

працівники. 

Напрями реалізації завдань системи виховної роботи 

1. Інтелектуально-пізнавальний процес (інтелектуальні ігри, предметні 

тижні, тести на виявлення рівня розвитку пам'яті та уваги, турніри знавців). 

2. Удосконалення психічних процесів. Тести на розвиток креативності та 

виявлення мотивації до навчання. 

3. Формування ідеалів життя (ігри, тренінги, групові форми роботи, КІД, 

рольові ігри). 
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4. Робота з естетичного виховання (виставки, зустрічі, вікторини з 

поетичного та музичного мистецтва). 

5. Формування здорового способу життя (виховні години, бесіди, тренінги, 

ігри). 

6. Розвиток творчості учнів та їх соціалізація (вибори шкільного парламенту, 

конкурси, вечори, фестивалі). 

7. Навчальна діяльність (відвідування уроків, робота з педагогами, 

спостереження за учнями, рейтинг класів, психолого-педагогічний 

консиліум, залучення учнів до участі в шкільних олімпіадах). 

8. Робота з батьками (вибори батьківського комітету, ради школи, 

відвідування родини, проведення батьківських зборів, консультацій). 

9. Методична робота (консультації практичного психолога, робота в 

бібліотеці, огляд літератури, виступи на педрадах, вивчення нових 

технологій виховного процесу, участь у роботі методичного об’єднання 

класних керівників, діагностування виховного процесу). 

Форми виховання 

Процес виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм 

роботи, вибір яких залежить від змісту та визначених завдань, з урахуванням 

основних напрямів діяльності школярів, їх вікових особливостей. Серед них: 

– інформаційно-масові (інтелектуальні ігри, вечори, подорожі до джерел 

рідної культури, вивчення історії школи, створення книг, альманахів); 

– діяльнісно-практичні (творчі групи, огляди, конкурси, свята, екскурсії); 

– інтегративні (фестивалі, круглі столи з проблем традицій, політичної та 

правової культури, гуртки, КВК); 

– діалогічні (бесіди, міжрольове спілкування); 

– інтерактивні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота); 

– наочні (шкільний музей, виставки дитячої творчості, тематичні стенди). 

Методи роботи: лекції, відео лекторії, бесіди, місячники, анкетування, 

оформлення наочності, рекомендації учням, батькам, учителя музичного 

мистецтвам, класним керівникам, стимулювання обдарованих дітей 
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Традиційні заходи: дні мікрорайону, персональні творчі виставки 

учнів; зустрічі з випускниками школи, видатними людьми України; 

пошукова робота; мистецькі фестивалі; мітинги пам'яті; Шевченківські дні; 

кроки рідного краю; суспільна акція «Громадянин». 

Результати. Результатом роботи школи є випускник, у якого 

сформовано рівень соціальної зрілості, достатньої для забезпечення його 

самостійності в різноманітних сферах життєдіяльності. Це фізично, психічно, 

духовно здорова творча особистість із розвиненою потребою в самореалізації 

та самовдосконаленні, гуманістичним світоглядом та почуттям 

відповідальності за долю України, її народу, людства. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 

Готовність майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

громадянського виховання учнів – інтегрована особистісна якість, що 

характеризується певним емоційно-ціннісним ставленням педагога до 

освітньої діяльності з музичних дисциплін, наявністю у педагога психолого-

педагогічних, фахових, музикознавчих і методичних знань, музично-

виконавських умінь, навичок і досвіду реалізації виховних можливостей 

засобів мистецтва в громадянському вихованні учнівської молоді, а також – 

спрямованістю на професійне самовдосконалення.  

Громадянин – людина, яка ідентифікує себе з певною державою, де 

вона наділена відповідним юридичним статусом, що є підставою для 

користування певними правами й обов’язками.  

Громадянськість – духовно-моральна цінність, світоглядно-

психологічна характеристика людини, зумовлена її державною 

самоідентифікацією, усвідомленням приналежності до конкретної держави, з 

яким пов’язані більш або менш лояльні відносини людини з встановленим у 

державі порядком, законом, інститутом влади. Якість громадянськості 

включає почуття власної гідності, знання прав людини й поваги до них, 

готовність і уміння дотримуватися власних прав і обов’язків.  

Громадянські якості особистості – сукупність громадянських 

складових особистості, тезаурус її громадянськості.  

Основні (базові) громадянські якості: громадянська самосвідомість, 

почуття громадянської гідності, почуття громадянського обов’язку, почуття 

громадянської відповідальності, громадянська совість, громадянська 

мужність, громадянська діловитість.  

Більш повний перелік громадянських якостей: прихильність державним 

інтересам, демократичність, суспільна ініціативність, гуманістичність, 

етнічність, державна патріотичність, громадянська відповідальність, 

громадянська дисциплінованість, громадянська самосвідомість, політичність, 
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почуття громадянського обов’язку, громадянська мужність, прихильність до 

вселюдських цінностей, національна гідність, готовність захищати 

батьківщину військовими засобами, міжетнічна толерантність (терпимість до 

представників інших етносів), піклування про державну мову, піднесення її 

престижу, екофілія, піклування про природу, приязнь до громадянських 

обрядів, повага до національних традицій, правосвідомість, державницький 

оптимізм, почуття місцевого патріотизму (любов до місцевості проживання, 

її людей, культури), відданість справі українського державотворення, 

громадянська активність, громадянська вірність, філантропічність, політична 

воля. 

Індивідуально-особистісні “самості” у процесі громадянського 

становлення: “громадянська самосвідомість”, “громадянське 

самовизначення”, “громадянська самоорганізація”, “громадянська 

самореалізація”, “громадянське самоствердження”, “громадянські 

самоспостереження й самооцінка”. 

Держава – сукупність взаємозалежних устроїв і організацій, що 

здійснюють керівництво суспільством; це ланка політичної системи 

суспільства, що має владні функції і являє собою сукупність взаємозалежних 

закладів і організацій, які здійснюють керівництво суспільством. У 

соціально-педагогічному аспекті державу можна розглядати як чинник 

стихійної соціалізації. Вона здійснює відносно спрямовану соціалізацію своїх 

громадян, які належать до тих або інших статевих, вікових, соціально-

фахових, національно-культурних груп. Починаючи із середини XIX ст., 

однією з найважливіших функцій держави стає виховання. Сучасна 

цивілізована держава розвивається в рамках громадянського суспільства.  

Громадянська культура – відношення індивідів до інституцій 

держави і закладів влади; їхня законослухняність й громадянська критичність 

і самокритичність.  

Належить до сфери взаємодії населення, з одного боку, і влади – з 

іншого, що об’єктивно заперечує самому можливість протистояння між 
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зазначеними сторонами. Характеризується сприйняттям влади як суб’єкта, 

покликаного захищати інтереси й права громадян.  

Громадянська освіта – єдиний цілісний процес громадянського 

навчання й громадянського виховання, сукупним продуктом якого є 

необхідний рівень сформованості громадянських якостей особистості. 

Водночас і громадянське навчання, і громадянське виховання мають свої 

специфічні пріоритети в загальному процесі громадянського формування 

особистості.  

Громадянське виховання – 1) формування громадянськості як 

інтегрованої якості особистості, котра усвідомлює свої права й обов’язки 

щодо суспільства й держави; це залучення молоді до демократичної системи 

цінностей; формування індивідуального досвіду активних і відповідальних 

дій у демократичному суспільстві, що дає людині можливість відчувати себе 

морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною. Воно 

спрямоване виховувати у молодої людини високі моральні ідеали, почуття 

любові до своєї Батьківщини, потреби у служінні їй;  

2) процес формування громадянськості як інтегрованої якості 

особистості, наявність якої дає людині можливість почувати себе морально, 

соціально, політично та юридично життєздатною й захищеною. Покликано 

виховувати особистість чуйною до свого оточення, включати її в сферу 

громадського життя, у котрій права людини визнаються вирішальними. 

Феноменологія інтеркультурного національного виховання базується 

на таких поняттях, як: “рід”, “плем’я”, “народність”, “нація (народ)”, “етнос”.  

Основні завдання громадянського виховання:  

- формування політичної та правової культури; виховання поваги до 

Конституції України, законодавства, державної мови; 

- розвиток критичного мислення; 

- визнання й забезпечення в реальному житті прав людини як 

гуманістичної цінності; 

- усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, прав 
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людини та її громадянською відповідальністю; 

- формування національної свідомості, належності до рідної землі, 

народу; визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини; 

виховання почуття патріотизму, відданості у служінні Батьківщині; 

- утвердження гуманістичної моралі та формування поваги до таких 

цінностей як свобода, рівність, справедливість; 

- формування соціальної активності і професійної компетентності 

особистості на основі соціальних умінь: готовність до участі у процесах 

державотворення, здатність до спільного життя та співпраці у громадянському 

суспільстві, готовність взяти на себе відповідальність; 

- здатність розв’язувати конфлікти у відповідності з демократичними 

принципами, здатність до самостійного життєвого вибору на основі 

гуманістичних цінностей; формування працелюбності особистості, 

відповідальності за свої дії; 

- уміння визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства, 

бути обізнаним у способах соціального захисту; 

- формування інтеркультурного менталітету, сприйнятливості до 

культурного плюралізму, загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення 

до інших культур і традицій; 

- вироблення негативного ставлення до будь-яких форм насильства; 

активне попередження тенденцій до виявлення деструктивного націоналізму, 

виявів шовінізму, фашизму, месіанських налаштованостей. 

Громадянське виховання учнів – цілеспрямований науково 

обґрунтований організаційно-педагогічний вплив на їх волю, свідомість і 

почуття з метою формування й розвитку суспільно важливих громадянських 

якостей. 

Основними складниками громадянської вихованості є сформована 

національна самосвідомість, міжнаціональна толерантність, правова, 

екологічна і моральна вихованість, патріотизм, гуманність, достатній рівень 

володіння державною мовою і прагнення максимально нею користуватися. 
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Крім зазначених складників доцільно включити до змісту 

громадянського виховання учнів ще кілька важливих елементів: 

- громадянську самооцінку особистості – висновки учня про рівень 

сформованості в нього відповідних якостей у порівнянні їх з певним 

еталоном, про позитивні й негативні моменти; 

- громадянське самопізнання особистості – вивчення, аналіз, пізнання 

учнем своєї внутрішньої суті як громадянина, розробка програми 

самовдосконалення у цьому напрямку; 

- громадянське самоусвідомлення – усвідомлення учнем себе як 

громадянина, своєї громадянської суті, своїх характерних громадянських рис, 

своєї ролі в суспільстві тощо. 

Громадянське навчання – це навчання особистості того, як жити в 

умовах сучасної держави, як дотримуватися її законів. Одночасно процес 

громадянського навчання припускає й навчання людини “азам” 

громадянського демократичного товариства (протидія владі, якщо вона 

порушує громадянські права, уміння домогтися від влади здійснення 

правомірних потреб особистості й т. ін.). Воно також тісно пов’язане і з 

формуванням соціально-політичної компетенції особистості в громадській 

сфері, що передбачає насамперед політичну, правову й економічну 

освіченість особистості і її спроможність керуватися відповідними знаннями 

в умовах кардинальної перебудови суспільства.  

Громадянське самовдосконалення майбутніх учителів музичного 

мистецтва це їх систематична професійна й громадянська самоосвіта, 

самовиховання, саморозвиток і внутрішня психологічна готовність до 

громадянського виховання учнів.  

Основні умови активності майбутніх педагогів у громадянському 

самовдосконаленні: 

1. Високий рівень компетентності викладачів у сфері теорії 

громадянського самовдосконалення. 
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2. Створення ситуацій внутрішнього прийняття студентами як 

самооцінки знань про зміст професіограми педагога. 

3. Педагогічне забезпечення переходу інтересу студентів до 

громадянського самовдосконалення з рівня зацікавленості ним до найвищого 

– практичного втілення. 

4. Формування особистісного смислу самовдосконалення. 

5. Творче використання керівниками педагогічної практики способів 

оцінювання. 

6. Педагогічне забезпечення використання студентами методик 

комплексного застосування засобів самовдосконалення. 

7. Високий рівень стимулювання викладачами процесу якісних 

перетворень у свідомості та самосвідомості студентів потреби в 

громадянському самовдосконаленні. 

Громадянське суспільство (термін належить Гегелю) – поняття, 

застосовуване для позначення сукупності існуючих у суспільстві відносин, 

що не є державно-політичними; цивілізована сфера життєдіяльності 

суспільства, соціальних груп і окремих індивідів, що знаходиться поза 

впливом держави, її директування, регулювання, регламентації.  

Громадянське суспільство – це багаторівнева система, у сфері впливу 

якої лежить процес самопідкорення одних іншим. Головна мета зазначеного 

процесу – упорядкування взаємин держави й суспільства. Діалектика таких 

взаємин виглядає в такий спосіб: не держава зумовлює й визначає 

громадянське суспільство, а громадянське суспільство зумовлює й визначає 

діяльність держави. Громадянське суспільство, на відміну від держави, не 

може мати ніякої іншої форми свого існування, функціонування, крім 

демократичної. Чим більше розвинуте громадянське суспільство, тим більше 

воно прагне означити себе в рамках демократичної держави. У такому 

суспільстві панівне положення займає громадянин, а не держава.  

Існування громадянського суспільства, таким чином, націлене на 

приватне життя громадян, на функціонування вільного ринку, на 
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безперешкодне розширення духовних, релігійних, моральних і національних 

цінностей. У добровільно організованих асоціаціях і організаціях громадян у 

всьому розмаїтті вільно здійснюються їхні зв’язки (сімейні, общинні, 

економічні, культурні, релігійні й т. ін.).  

Найбільш значимо існування громадянського суспільства виявляється в 

громадянській культурі.  

Громадянськість – 1) (згідно з Концепцією громадянської освіти в 

Україні) – духовно-моральна цінність, світоглядно-психологічна 

характеристика людини, зумовлена її державною самоідентифікацією, 

усвідомленням належності до конкретної країни. З цим пов’язані більш чи 

менш лояльне ставлення людини до встановлення у державі порядків, 

законів, інституцій влади, почуття власної гідності, знання і повага до прав 

людини, чеснот громадянського суспільства, готовність і вміння 

додержувати власних прав та обов’язків; 

2) інтегративна якість особистості за такими аспектами: а) світоглядний 

(знання, переконання, ціннісні орієнтації й інші); б) поведінковий (норми, 

спрямованість, установки, вчинки й інші); в) оцінний (якісний стан 

моральної, політичної, правової самосвідомості; стиль мислення; пізнавальні 

оцінки, їх характер, зміст, ступінь істини, логіка доказів та інші); 

г) культурний (культура почуттів, взаємин, поведінки, форми, зміст і 

характер самодіяльної творчості й інші).  

Етнос (або нація) – історично сформована стійка сукупність людей 

(плем’я, народність, нація), які володіють спільним менталітетом, 

національною самосвідомістю й характером, стабільними особливостями 

культури, а також усвідомленням своєї єдності й відмінності від інших 

подібних утворень. Таким чином, етнос існує як стабільна система, що 

протиставляє собі інших людей за принципом “ми – вони”, “свої – чужі”, “ми 

не такі, як інші” й т. ін.  

Етнос, нація, народ сучасної України – це єдине соціальне ціле, 

оскільки її етноси мають однакові корені й минуле, схожі способи життя, 
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існують на одній спільній території, відчувають приналежність до єдиного 

історичного співтовариства. Тут існує і загальнонаціональна мета – побудова 

держави, що повинна об’єднати людей у єдиний український народ. 

Відбувається трансформація українського етносу в націю. Суто етнічна 

домінанта перестає бути абсолютною й абсолютизованою і значною мірою 

заміняється домінантою єдності – громадянської, державної. При цьому 

корінні українці не сприймають представників інших етносів як сторонній 

елемент і вважають їх рівноправними громадянами. Водночас, 

приналежність до українського народу представників різних етносів і 

етнічних груп не знищує їхньої етнічної самобутності.  

Менталітет (ментальність) – стиль, метод мислення, у якому 

об’єднуються логічні й психологічні компоненти. Для менталітету українців 

характерна єдність аналітичних і образних компонентів, що обґрунтовує його 

глибину (мудрість), винахідливість і практичність (реалістичність). 

Український менталітет тісно пов’язаний з мовою. Саме мова й мовлення 

дають можливість думці знайти відповідне оформлення й вираження у 

певних національних рамках.  

Народність (синонімічно – національність). З’являється в результаті 

консолідації племінних спілок, заміни кровно-родових зв’язків 

територіально-господарськими як нова форма етнічної спільності. Відповідно 

до європейських традицій дефініцію “народність” (національність) уживають 

щодо недержавних, проте достатньо цивілізованих і культурно розвинутих 

етносів.  

З розвитком економічних і культурних зв’язків народність 

трансформується в націю.  

Національна свідомість і самосвідомість являють собою 

усвідомлення особистістю себе як частини певної національної (етнічної) 

спільності й власної самооцінки з позицій носія національно-етнічних 

цінностей, що склалися в процесі тривалого історичного розвитку 
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національного співтовариства, його самореалізації як суб’єкта соціальної 

дійсності.  

Національне усвідомлення й самосвідомість українців найбільш 

яскраво представлені їхньою національною психологією і менталітетом.  

Національна ідея – усвідомлена нацією найбільш актуальна й 

перспективна мета, на шляху досягнення якої нація спроможна найбільш 

повно розкрити й реалізувати свої потенційні можливості, здійснити вагомий 

внесок у розвиток загальнолюдської цивілізації й зайняти гідне місце серед 

інших національних співтовариств планети.  

Для українців такою ідеєю в сучасний період історичного розвитку є 

ідея соборної незалежності Української державності.  

Національна ідея втілюється в національному ідеалі.  

Ідеологія національно-громадянського виховання припускає відповідне 

їй понятійне наповнення: “національна ідея”, “національний ідеал”, 

“національні інтереси”, “національні цінності” і так далі.  

Національний ідеал – образ досконалого державного устрою. Саме в 

ньому абстрактно-узагальнена національна ідея набуває конкретної форми, 

відповідно до національних інтересів.  

Національні інтереси – узагальнене вираження актуальних потреб 

певного національного співтовариства. Національні інтереси завжди націлені 

на зберігання або зміну того чи іншого етносу в системі міжнародних або 

внутрішньодержавних відношень. В умовах незалежності національні 

інтереси українства модифікувалися в державні.  

Національні інтереси й національний ідеал розвитку державності 

спираються на національні цінності.  

Національні цінності – це така сукупність соціально-матеріальних 

(демократія, гуманізм, свобода, соціальна заможність і т. ін.) і духовно-

культурних (принципи, погляди, моральні норми, традиції) цінностей, що 

сповідує конкретна нація. У своїй більшості національні цінності мають 
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загальнолюдський характер у специфічному його переломленні, тому що 

залежать від світосприймання, світорозуміння й інших особливостей нації.  

Ідеологію національних цінностей, підняту до рангу-рівня державної 

політики, прийнято називати національно-державною. Вона відбиває 

ціннісну ідейно-політичну доктрину держави, пронизує всі суспільні сфери, 

базується здебільшого на ідеях корінної нації, синтезуючи й об’єднуючи 

прогресивні платформи різноманітних рухів і партій.  

Національні цінності лежать в основі національної свідомості й 

самосвідомості особистості.  

Нація – це вища форма організації суспільства. Нація, як правило, 

зберігає й найменування народностей, проте територіальні рамки тих або 

інших можуть не збігатися. Народності, що виявилися розділеними на 

частини державними межами, можуть дати початок кільком національним 

утворенням. Можливо й таке, що у формуванні однієї нації брало участь 

декілька народностей. Дрібні, нечисленні народності, вступаючи в тісні 

контакти з іншими, більш розвинутими, втрачають власні особливості у 

сфері культури, побуту й поступово зливаються з іншими. Щоб стати нацією, 

народність повинна перетворитися з “етносу в собі” в “етнос для себе” 

(Е.Кант). Таке перетворення закінчується появою нової суверенної держави 

(Н.Макіавеллі). Маючи такий ефективний захист, як держава, народність 

перетвориться в націю з розвинутим почуттям власної національно-

державної гідності.  

Нація (народ) – вищий тип етносу. Народ, нація сучасної України – це 

єдине соціальне ціле, зумовлене історичною єдністю характеристик її 

етносів.  

Патріотизм (від грец. patris – батьківщина, вітчизна), любов до 

батьківщини, відданість їй, прагнення своїми діями служити її інтересам.  

Патріотизм – фундаментальне, складне й багатогранне інтегроване 

поняття, аналізоване на різноманітних рівнях: наукового пізнання 

(філософському, політологічному, правовому, етико-естетичному, 
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аксіологічному, психолого-педагогічному й т. ін.). З іншого боку, патріотизм 

– це один з найважливіших компонентів індивідуального, соціально-

групового й суспільного засобів життєдіяльності. У ньому на основі 

історичних, географічних, політичних, ідейних, культурних, соціальних 

чинників у духовному світі особистості відбивається особлива підструктура 

патріотичної спрямованості особистості, яка містить її відповідну сферу 

мотивацій і потреб, систему інтересів та ідеалів, світогляди й переконаність.  

Головна сутнісна сила патріотизму – це любов до батьків, рідних, свого 

роду й народу, поважне ставлення до батьківщини, зберігання й збільшення 

національних цінностей і святинь.  

Патріотизм у сучасній Україні – це та домінанта свідомості, що 

спрямовує її на служіння рідному народові, державі. Вона постійно 

поглиблює й удосконалює почуття усвідомлення етнічної єдності українців. 

У сучасному житті патріотизм здійснює активно-перетворювальну, творчу, 

регулятивну, інтегруючу, національно- й державотворчу функції, що 

забезпечують єдність етнічного й політичного громадянського українського 

співтовариства, його цілісність, стійкість і стабільність.  

Категорії громадянськості й патріотизму базуються й можуть бути 

зрозумілі в системі таких понять, як “громадянин”, “держава”, “громадянське 

суспільство”, “громадянська культура”.  

Педагогічна майстерність – сукупність розвиненого психолого-

педагогічного мислення, професійних знань, умінь, навичок і емоційно-

вольових засобів виразності, розвинених високоморальних (у т.ч. 

патріотичних, громадянських) властивостей особистості, що дозволяють 

викладачеві творчо й ефективно вирішувати освітні завдання. Від рівня 

професійної кваліфікації викладачів мистецьких навчальних закладів багато в 

чому залежить не тільки рівень готовності студентів до громадянського 

виховання школярів, а й загальна професійна підготовка їх як майбутніх 

викладачів музичного мистецтва. 
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Плем’я – етнічне утворення в зародковому вигляді; виникає одночасно 

з родом, оскільки поява останнього потребує постійних зв’язків (хоча б між 

двома родовими групами). Плем’я базується на спільному походженні родів, 

що входять до його структури, на кровноспоріднених зв’язках між його 

членами. Родоплемінна організація України не збереглася. Проте в пам’яті 

українців існують такі поняття, як “народ”, що походить від “рід”; “природа” 

– земля, що існує при “роді”; поетизація відповідних явищ: “Тяжко жити без 

роду-племені”, “Ой роде наш красний, роде наш прекрасний”.  

Рід – кровно-сімейне об’єднання людей. З виникненням роду 

завершується тривалий процес становлення людського суспільства. Рід 

з’явився тоді, коли соціальні відносини витіснили біологічні за своєю 

природою невпорядковані особистісні контакти.  

Українська національна психологія. Психологія українців як 

європейського народу близька до психології інших цивілізованих народів. 

Українська національна психологія, як і будь-яка інша, у якості свого 

природного компонента включає так звані архетипи, тобто специфічні для 

українців змістовно-ціннісні уяви-почуття, що передаються з покоління в 

покоління (наприклад, “Україна – Ненька”).  

Шовінізм – полярна діалектична протилежність патріотизму, тобто 

великодержавний національний егоїзм, доведений до презирства, ненависті 

до інших народів і націй; ворог людяності, миру, рівноправності й дружби 

представників різноманітних національностей.  



 201 

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

КРЕДИТ 1 КРЕДИТ 2 КРЕДИТ 3 

№ 1. Б № 1. А № 1. Б 

№ 2. В № 2. В № 2. А 

№ 3. Г № 3. В № 3. Б 

№ 4. Б № 4. А № 4. В 

№ 5. А № 5. Б № 5. Б 

№ 6. Г № 6. В № 6. Г 

№ 7. В № 7. Г № 7. Г 

№ 8. А № 8. Б № 8. Б 

№ 9. А № 9. В № 9. Г 

№ 10. В № 10. Б № 10. А 

№ 11. Г № 11. В № 11. Б 

№ 12. А № 12. Г № 12. А 

№ 13. Б № 13. В № 13. Г 

№ 14. Г № 14. Г № 14. В 

№ 15. В № 15. А № 15. А 

№ 16. В № 16. Г № 16. А 

№ 17. Б № 17. А № 17. В 

№ 18. Г № 18. Г № 18. В 

№ 19. Г № 19. Б № 19. В 

№ 20. Б № 20. Г № 20. Б 

№ 21. В № 21. Г № 21. А 

№ 22. А № 22. Б № 22. Б 

№ 23. Б № 23. Б № 23. Б 

№ 24. Б № 24. Б № 24. Б 

№ 25. Г № 25. Г № 25. Г 

№ 26. Г № 26. Г № 26. Г 

№ 27. В № 27. Г № 27. Б 

№ 28. А № 28. В № 28. В 

№ 29. Г № 29. Б № 29. Г 

№ 30. Г № 30. Г № 30. Б 

 


