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ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

 

Здійснення завдань у галузі музичної освіти підростаючого покоління 

загальноосвітньої школи вимагає серйозної уваги до підготовки тих, хто 

завтра прийде в школу, хто покликаний запалити вогонь любові до музики в 

серці кожної дитини. Без перебільшення можна сказати, що повноцінне й 

досконале музично-естетичне виховання вчителів – ключ до піднесення 

музичної культури мас. 

Музичне мистецтво як важлива складова світового полікультурного 

простору завдяки універсальності його інтонаційно-образної мови, що кодує і 

передає зрозумілу для різних народів смислову інформацію, дає змогу 

сучасній молоді вступати в діалог з різними культурами, розширювати таким 

чином свій власний духовний світ. 

Безпосереднє здійснення завдань музичної освіти й виховання залежить 

від учителя, рівня і якості його кваліфікації. Через це підготовка педагогів-

музикантів загальноосвітнього профілю набуває такого великого значення в 

наші дні. 

На уроках музики, по-перше, вона здійснюється в гуманному ставленні 

до дітей – співробітництві вчителя з учнями. Повага до дітей виявляється в 

умінні володіти як фронтальним, так і дидактичним спілкуванням, тобто 

спілкуванням з конкретним учнем. «Проте сутність педагогічного бачення 

дитини не в тому, щоб виявити порушення дисципліни, а в шанобливому 

ставленні учителя до дитячих захоплень»[2, с. 138]. 

У процесі навчальної діяльності у школярів розвиваються здібності, 

мислення, мовлення, пам'ять та інші психічні функції. Як зазначає 
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пристосування як форма взаємодії і співробітництва між людьми, а вже потім 

– як форма індивідуального пристосування, як психологія особистості[1]. 

Суттєвим для музичного навчання є методологічне положення про 

необхідність міжособистісного контакту вчителя й учнів, який має 

ґрунтуватися на рівноправності учасників навчального процесу. Уміння 

вислухати учня, стати на його позицію, вважати такою ж самоцінною, як і 

власну, є необхідною умовою занять музикою, створення творчої атмосфери 

на уроці. 

Учитель загальноосвітньої школи повинен бути організатором творчої 

діяльності учнів, спрямовувати свою діяльність у ричище постійного 

творчого пошуку. У системі підготовки вчителя музики чи не найперше 

місце належить питанням його творчого розвитку. 

Готовність майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної 

художньо-педагогічної діяльності ми можемо визначити за такими 

напрямками: цілісне ставлення до професії вчителя; знання об’єкта 

професійної діяльності; бачення змісту навчальної дисципліни як частини 

музичної культури; оволодіння системою конструювання змісту навчального 

предмета; творча самостійність; потреба у самовихованні. 

Отже, основними компонентами, які складають фундамент професійної 

підготовки вчителя музики загальноосвітньої школи, є його громадсько-

політична активність, педагогічна майстерність, музична культура, 

професійне становлення. 

Розвиток цих якостей учителя має здійснюватися в тісному 

взаємозв’язку та систематично в процесі його підготовки. 
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