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АНОТАЦІЯ 

Раструба Т. В. Розвиток особистісно орієнтованої музичної освіти дітей 

шкільного віку в Україні (остання чверть XX – початок XXI століття). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжин, 2019. – Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2019. 

 

Зміст анотації 

У дисертації здійснено цілісний науковий аналіз та представлено практичні 

рекомендації з проблеми розвитку особистісно орієнтованої музичної освіти дітей 

шкільного віку в Україні (остання чверть XX – початок XXI століття). Проведений 

теоретико-методологічний аналіз поняттєво-термінологічного апарату, 

актуалізовано й розкрито змістові характеристики базових дефініцій та їх 

специфічний зміст. Визначено ступінь вивчення проблеми особистісно 

орієнтованого навчання і виховання; виокремлено концептуальні положення та 

підходи особистісно орієнтованої парадигми; означено базові орієнтири та 

цінності; окреслено порівняльну характеристику ознак традиційної загальної 

освіти та особистісно орієнтованої. 

Вивчення генезису особистісної орієнтації в освіті зазначеного історичного 

періоду дозволило констатувати, що в історії педагогічної думки були спроби 

розглядати зміст освіти та форми навчальної діяльності з урахуванням потреб 

особистості. На основі узагальнення наукових здобутків із різних галузей знань 

було виявлено розмаїття підходів до категорії «особистість» та її розвитку. 

З’ясовано, що основною цінністю індивіда є духовний світ, який обумовлений 

соціальними факторами та формується під впливом культури й освіти.  

У роботі акцентується увага на тому, що в музичній педагогіці так само, як і у 

філософії, соціології, психології та загальній педагогіці поняття особистості, яке є 

ключовим в особистісній орієнтації, увиразнює найбільш істотні характеристики 
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конкретної людини з точки зору її культури, особливостей характеру, поведінки, 

індивідуальних проявів життєдіяльності. Але все ж таки педагогіка конкретизує 

граничне, філософське бачення особистості крізь призму реальних проявів 

діяльності та спілкування індивіда в царині навчання і виховання. Тому 

дослідження історичного генезису особистісної орієнтації в музичній освіті 

спрямовує саму освітню систему, її зміст та організаційні форми до суттєво іншого 

способу набуття знань, яке відображається в особистісно орієнтованому навчанні й 

вихованні та складає головний напрямок удосконалення освіти XXI століття.  

Проаналізовано теоретико-методологічні основи особистісно орієнтованого 

навчання і виховання; розкрито специфічний зміст основних понять. Окреслено 

ознаки особистісно орієнтованого підходу: суб’єкт-суб’єктне гуманне 

співробітництво всіх учасників навчально-виховного процесу; діагностично-

стимулюючий спосіб організації навчального процесу; діяльнісно-комунікативна 

активність учнів; проектування вчителем (а пізніше й учнями) індивідуальних 

досягнень дітей в усіх видах діяльності, сенситивних їх розвитку; врахування в 

змісті, методиках, системі оцінювання широкого діапазону особистісних потреб і 

можливостей дітей у здобутті якісної освіти. 

Актуалізовано поняттєво-категоріальний апарат дослідження, уточнено 

сутність поняття «особистісно орієнтована музична освіта», яку трактуємо як 

систему суб’єкт-суб’єктної взаємодії учня та вчителя, спрямовану на едукацію 

компонентів мистецького усвідомлення (сприйняття, уявлення, потреба, смак, 

ідеал та ін.) і творчих здібностей у процесі художньо-естетичної діяльності, коли 

активізуються особистісні функції, враховує суб’єктний досвід, стимулюються 

вираження особистісної позиції під час освоєння музичного мистецтва у результаті 

чого відбувається власне становлення особистості. 

Ретроспективний огляд історіографії особистісно орієнтованої мистецької 

освіти дітей шкільного віку дозволив з’ясувати, що особистісно орієнтоване 

музичне навчання і виховання виникло та розвивається як напрям гуманістичної 

педагогіки. Досліджуючи цю проблему встановлено, що науковці (С. Горбенко, 

Г. Падалка, О. Олексюк, Т. Турчин, А. Растригіна, О. Ростовський, С. Яценко та 
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ін.) ведуть інноваційні пошуки, пропонують авторські ідеї, які сприяють побудові 

освітнього процесу на основі особистісного підходу, який забезпечує дитину 

набором так званої «свободи» (за А. Растригіною): руху, дослідження, від 

втручання інших суб’єктів, взаємодії та взаєморозуміння в колективі тощо. Саме 

така свобода, за переконанням А. Растригіної, поступово призводить до кращого 

розуміння дитиною навколишнього світу, надає їй можливість вільно рухатися 

власним шляхом розвитку.  

Охарактеризовано основні історико-педагогічні періоди особистісно 

орієнтованого музичного навчання і виховання учнів останньої чверті XX – 

початку XXI століття;  простежено трансформацію змісту особистісно 

орієнтованого музичного навчання і виховання у досліджуваний період; 

представлено закономірності та принципи музичної освіти у контексті 

особистісної орієнтації. Періодизацію розвитку особистісно орієнтованого 

музичного навчання і виховання учнів останньої чверті XX – початку XXI століття 

здійснено за хронологічними та проблемно-тематичними ознаками. Критеріями 

визначення періодів стали зміни в суспільному житті країни; суспільно значуще 

значення освітніх реформ; рівень і зміст демократичних перетворень; зміна 

освітньої парадигми втіленої у відповідних законодавчих документах; істотні 

зрушення в змісті й організації художньо-естетичного навчання і виховання учнів 

початкової та середньої школи.  

Перший період – «Упровадження нової концепції музичної освіти» (1975–

1983 рр.), характеризується певним переломом у галузі художньо-естетичної, 

зокрема загальної музичної освіти дітей, що визначило нові орієнтири в її теорії та 

практиці. Основним нововведенням у галузі музичного мистецтва в закладах 

загальної середньої освіти цього періоду було впровадження нової концепції 

музичної освіти (за Д. Кабалевським), де наголошується на безпосередньому 

впливі музики на розвиток особистості учня; на гуманістичному спрямуванні 

становлення музичної культури дитини. Важливою ознакою цього періоду є 

застосування диференційованого, індивідуального підходів та зміщення акценту з 

вивчення самого предмета «Музика» на його використання в якості  
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культуротворчого формування індивіда через кваліфіковане спілкування з 

мистецтвом як засобом  становлення духовної особистості. 

Другий період – «Розширення теоретичних досліджень проблем музичної 

освіти на основі педагогіки співробітництва» (1984–1990 рр.), відрізняється 

домінуванням розвивальної функції в освіті, ідеями самостійності, творчого 

підходу до естетичного розвитку учнів на уроках музики і в позакласній роботі, 

розвитку культури почуттів і творчого ставлення до музичної діяльності, 

узгодженості між теоретичними знаннями та їх практичним застосуванням. 

Характерною ознакою цього періоду стає використання зарубіжного досвіду 

(педагогіка співробітництва). Основні положення щодо музичної освіти 

спрямовуються на цілісний, діяльнісний та комплексний підходи, які надають 

змогу педагогові поєднувати різні види музичної діяльності учнів. Загострюється 

увага на домінуванні суб’єкт-суб’єктних відносин між учителем та учнями в 

процесі формування їх музично-пізнавальної активності та самостійності. 

Для третього періоду – «Відродження національної спрямованості музичної 

освіти дітей шкільного віку» (1991–2000 рр.), характерним є актуалізація потреби 

в перегляді змісту загальної музичної освіти у напрямку розвитку творчих 

потенцій особистості дитини, формування в неї прагнення до самоосвіти і 

саморозвитку на основі використання народної музично-педагогічної спадщини. У 

цей час актуалізуються питання щодо побудови освітнього процесу з орієнтацією 

на допомогу учневі (суб’єкта педагогічного процесу) сприймання його як 

особистості; створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку; 

спрямованості навчання і виховання на кожну дитину та прагнення навчати всіх 

по-різному; орієнтація не на ідеологію, а на культуру; фасилітаційні елементи у 

становленні її суб’єктності, культурної ідентифікації, життєвого самовизначення. 

Всі пошуки ефективних шляхів розвитку музичного навчання і виховання на 

основі української національної культури даного періоду відобразилися в 

експериментальній роботі по впровадженню нових програм із музики (1994, 1995, 

1996 рр.), які носили національний характер. У цьому сенсі в кінці XX століття 

чітко вимальовується тенденція до творчого пошуку; прояви оновлення 
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традиційних прийомів музичної роботи з дітьми; загострюється проблема 

формування творчої особистості в її музично-естетичному векторі. 

Четвертий період – «Комплексний підхід до теорії і практики музичного 

навчання та виховання учнів закладів загальної середньої освіти» (2001–2013 рр.), 

пов’язано з інтеграційними кроками національної освітньої системи до 

європейського співтовариства, її реформаційними заходами з метою набуття нових 

якісних ознак (гуманізація, фундаменталізація, гуманітаризація), ідеями переходу 

від інформативних форм до активних методів музичного навчання, створення умов 

для творчої самореалізації учнів. Важливими стають висновки вчених 

(С. Горбенко, О. Олексюк, Г. Падалка, А. Растригіна, О. Ростовський та ін.), щодо 

комплексного вивчення особистісно орієнтованого підходу в мистецькій освіті, що 

передбачає індивідуальну діагностику учнів; впровадження проектувальних 

підходів; окреслення комунікативної стратегії. Відмінними рисами сучасного 

навчання і виховання стають: діалогізація, суб’єкт-суб’єктні відносини, розвиток 

творчої особистості, інтегративність, екзистенціальність, самостійність, 

індивідуальність, особистісність.  

У межах дослідження з’ясовано, що зміст музичної освіти за досліджуваний 

період змінився від масового характеру вивчення музичного мистецтва до 

індивідуального, особистісного; від побудови навчального матеріалу за 

тематичним принципом до домінуючої ролі хорового співу, в основу якого 

покладено метод релятиву; від орієнтації на дитячий музичний український 

фольклор до гуманізації шкільної справи, опори на загальнолюдські цінності, 

підвищення загальної естетичної культури, формування художнього смаку, 

наближення змісту до практичних потреб, що відобразилося у варіативності 

шкільних програм. 

Науковий пошук дозволив конкретизувати урізноманітнення закономірностей 

і принципів музичної освіти у досліджуваний період, що має вагоме значення для 

осмислення й удосконалення навчального процесу, окреслення ефективних 

засобів, шляхів і методів музично-естетичного впливу на особистість дитини, 

формування з неї мислителя та дослідника (А. Растригіна), якому відомо, як 
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учитися самостійно й включатися в безперервний процес отримання знань, як 

удосконалювати себе в якості хазяїна власних дій. Це дає можливість визначати 

орієнтири навчально-виховної роботи, обрати доцільну методику проведення 

сучасного уроку музичного мистецтва. 

У процесі дослідження було визначено ступінь розвитку методів музичного 

навчання і виховання, їх багатогранність через призму особистісної орієнтації 

згідно попередньо визначеної періодизації. Так, характерними для I  періоду (1975–

1983 рр.) були методи: спостереження, співпереживання, музичного узагальнення, 

емоційної драматургії, забігання наперед і повернення назад, роздумів про музику, 

музичної співбесіди, абсолютної сольмізації, ціннісно-смислових порад. 

Актуальними у II періоді (1984–1990 рр.) були: проблемно-пошукові методи, 

аналіз ситуації, метод релятиву, метод організації ціннісно-смислової діяльності, 

метод імпровізації, рольової гри, художнього показу, ілюстрування. У III періоді 

(1991–2000 рр.) домінували методи: моделювання, систематизації, активізації 

художньої діяльності, самореалізації, формування музично-естетичної свідомості, 

організації музично-естетичної діяльності, стимулювання практичної музичної 

діяльності, музичного самовиховання і саморозвитку. У IV періоді (2001–2013 рр.) 

методами, які характеризували особистісно орієнтовану музичну освіту стали: 

перцептивні та активні. Перцептивні методи спрямовуються на розвиток 

музичного сприймання (аудіального представлення, візуальної ілюстрації, 

кінестетичного сприймання та передачі музичної інформації). Активні методи 

спрямовані на розвиток естетичного судження, емоційно-оцінного відношення до 

художнього об’єкту (методи художньо-естетичного виразу: художнє виконання, 

навчально-критичне вираження; творчі методи: вирішення художньо-творчих 

завдань, розвитку емпатії (вживання в художньо-естетичний об’єкт, імітаційного 

моделювання, синестезії (співбуття), синектики, монтажу, ідеальних типів, 

створення культурного контексту, інтерпретації); методи інверсії художньо-

естетичних об’єктів та  художньо-творчих аналогій). 

Запропоновано компонентну структуру, яка дозволяє з’ясувати характер 

творчого застосування досвіду особистісно орієнтованої музичної освіти дітей 
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шкільного віку в сучасних закладах загальної середньої освіти. Вона вміщує 

змістово-процесуальний, мотиваційний та позиційний компоненти. Основна 

функція змістово-процесуального компоненту полягає у визначенні умов для 

формування творчої активності дитини під час музичної діяльності. Даний 

компонент складається із змістового (визначає зміст особистісно орієнтованої 

музичної освіти) та процесуального (виявляє методи і прийоми навчання) 

елементів. 

До головних функцій мотиваційного компонента належать: спонукаюча 

функція, що полягає у формуванні «спонукальної» мотивації в процесі особистісно 

орієнтованого навчання і виховання; спрямовуюча функція, що забезпечує 

формування мотивації «афілації» та «ейфорії»; змістоутворююча функція, 

спрямована на формування мотивації творчості. Даний компонент складається із 

цільового (налаштовується на: розширення кругозору учнів; розкриття практичної 

значущості теми, що вивчається; взаємозв’язок із життям), емоційного (полягає у: 

заохоченні емоційних проявів учнів; формуванні в них «ейфорійної» мотивації, що 

виявляється в прагненні до переживання стану захопленості процесом сприймання 

музичного твору; отриманні задоволення від художньо-естетичної діяльності; 

умінні емоційно зануритися в захоплюючий зміст мистецького творіння) та 

креативного (передбачає формування креативно-спонукальних мотивів, 

заснованих на отриманні задоволення від процесу естетичної творчої діяльності) 

елементів.   

Для повноти розкриття механізмів комунікативної взаємодії учасників 

процесу музичного навчання і виховання було запропоновано використання 

позиційного компоненту. Він дозволив установити об’єктивні та суб’єктивні умови 

необхідні для  психологічно комфортного спілкування як для дитини, так і 

вчителя;  продуктивності його роботи  одночасно на результат музичної освіти і 

особистісний розвиток учнів. Звідси, функції позиційного компонента 

розглядаються у двох аспектах: організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі 

спільної творчої діяльності; засвоєння нових умов поведінки й спілкування в 

процесі художньо-естетичної дії. Даний компонент характеризується двома 
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елементами: рефлексивний (передбачає рефлексивний тип педагогічного процесу) 

та комунікативно-операційний (співпраця, гуманні відносини, оптимальна 

взаємодія (або спілкування), продуктивна взаємодія, суб’єкт-суб’єктні відносини, 

конструктивне вирішення конфліктів, співтворчість тощо). 

Спираючись на розроблену нами компонентну структуру, з’ясовано характер 

та рівень творчого використання досвіду особистісно орієнтованої музичної освіти 

дітей шкільного віку в сучасних закладах загальної середньої освіти на рівні учнів 

та вчителів.  
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ABSTRACT CONTENTS 

In the dissertation, a holistic scientific analysis is carried out and practical 

recommendations for the development of personally oriented musical education of 

school age children in Ukraine (last quarter XX – the beginning of the XXI century) are 

presented. A theoretical and methodological analysis of the concept-terminology 

apparatus was also discussed, the content characteristics of the basic definitions and their 

specific content were actualized and disclosed. The state of research of the problem of 

personally oriented education and education is determined; the conceptual positions and 

approaches of a personally oriented paradigm are singled out; the basic benchmarks and 

values are described. 

In the process, the genesis of development of personality orientation in the musical 

education was revealed, giving the possibility to determine the content of organizing the 

educational process in the aspect of its orientation towards the individual characteristics 
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of a specific child and its natural makings. I t was found out that under the basis of the 

development of pedagogical science of the studied historical period lies humanism, 

aimed at understanding the essence of man, his noble personal beginning. Therefore, the 

personal orientation from the historical and pedagogical side is interpreted as the 

realization of creative abilities of the person on the basis of taking into account its unique 

personality. This made it possible to state that in the history of pedagogical thought, in 

music, in particular, attempts were made to determine, on this basis, the content of 

education and the form of educational activity, focused on the needs of the individual. In 

the result of retrospective review of historiography of the development of personality 

oriented artistic education of schoolchildren it was found that personality oriented 

musical education and upbringing emerged and developed as a field of humanistic 

pedagogy. This complex progressive occurrence of objective reality that absorbed the 

best of «humanizing»  of education and supports respect of children’s dignity, trust and 

acceptance of its personal needs, interests and views. These are the new pedagogical 

ethics, that rely on mutual understanding, respect, and creative collaboration between the 

teacher and the pupil.  

      The historical and cultural periodization of the development of the personally 

oriented musical education of students according to certain criteria (changes in the public 

life of the country, the social significance of educational reforms, the level and content of 

democratic transformations, the change of the educational paradigm embodied in the 

relevant legislative documents, significant changes in the content and organization of 

artistic-aesthetic education and upbringing) and reveals the peculiarities of the 

organization and content of musical education within the specified historical boundaries. 

   The first period – «The introduction of a new concept of musical education» 

(1975–1983), when there was a certain change in the aesthetic, in particular musical 

education and the education of children, which determined new guidelines in the theory 

and practice of general musical education; the second – «Extension of theoretical studies 

of problems of musical education on the basis of cooperation pedagogy» (1984–1990), 

when the dominant function in education is developing. At this time, the idea of 

autonomy, creative approach to the development of students at music lessons, the 
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development of a culture of feelings and creative attitude to the musical activity of 

children, the harmony between theoretical knowledge and their practical use was taken 

for granted. The third – «Revival of the national focus of musical education of school-

age children» (1991–2000), when the need to revise the musical education in the 

direction of developing creative potentialities of the child's personality, the formation of 

her desire for self-education and self-development based on the use of folk musical and 

pedagogical heritage; the fourth – «Integrated approach to the theory and practice of 

musical education and education of students of general educational institutions» (2001–

2013), when the national educational system integrates into the European community, its 

reformation is under way in order to develop and acquire new qualitative features 

(humanization, fundamentalization, humanization, cultivating), the transition from 

informative forms to active methods of musical education, creation of conditions for 

creative self-realization of students, etc). 

The basic tendencies of the personally oriented way of development of general 

musical education of children according to the previous periodization were determined 

and characterized. The peculiarities of the organization and content of musical education 

in the specified historical boundaries are revealed; the regularities, principles and value 

orientations of musical education are determined through the prism of a personally 

oriented paradigm. 

The model of development of personality oriented musical education of 

schoolchildren of the last quarter of the XX – beginning of the XXI,  is elaborated, that 

reflects on the evolution of periods, tendencies, patterns and principles, methods and 

forms, approach to assessment of students’ activity in the process of musical education 

and upbringing. The result of the noted model shows positive dynamics of development 

of personality oriented musical education, establishment of students’ values about reality 

and art, development of aesthetic consciousness, cultural and artistic competency, ability 

to self-realization, and the need to spiritual self-improvement. 

Considering the componential structure made by us, the characteristics and level of 

creative usage of experience in personality oriented education of schoolchildren in 

modern schools.  
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Сучасні проблеми підвищення 

ефективності та якості процесу навчання і виховання підростаючого покоління, 

його підготовка до праці й суспільного буття обумовлені трансформацією 

соціально-економічного, політичного та культурного життя України в умовах 

ринкової економіки, що визначають зміни освітньої парадигми шляхом 

реформування середньої й вищої школи в контексті її демократизації та 

гуманізації. 

У Законі України «Про освіту», Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні період до 2021 року (2013), Концепції загальної середньої освіти (2001), 

Державному стандарті базової й повної середньої освіти (2011), Концепції 

художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 

(2004), Комплексній програмі художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладах (2004) та інших стратегічно важливих 

нормативних документах в якості домінуючого поставлено завдання розкриття 

духовних та фізичних можливостей дитини, формування стабільних основ 

моральності та здорового способу життя, збагачення інтелекту шляхом створення 

належних умов для розкриття творчого потенціалу кожної особистості, для 

розвитку її індивідуальності. Важливим фактором, що впливає на успішність 

реалізації цього завдання, постає освіта, яка спрямована на особистісно 

орієнтований підхід, де першочерговим є виявлення поваги і досвіду кожного 

учня, його соціалізація, налагодження співробітництва, суб’єкт-суб’єктних 

взаємовідносин між учителем і учнями, спрямованих на розвиток уроджених 

нахилів і бажань вихованців, сприйняття кожного як унікальної особистості. У 

цьому зв’язку сучасне суспільство потребує модернізації змісту освіти, оптимізації 

способів і технологій організації навчально-виховного процесу, переосмислення 

мети та результатів навчання і виховання, про що йдеться у Концепції «Нова 

українська школа». Особливого сенсу набуває означена проблема в контексті 

мистецької освіти, зокрема музичної, яка виступає вагомою складовою системи 

загального навчання та виховання, що насичує її сутнісно-людським змістом. 
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Музична освіта покликана не лише навчати, а й формувати особистість, 

цілеспрямовано впливаючи на її духовність через емоційно-почуттєву сферу. 

Сучасні вимоги до становлення концептуальних основ особистісно 

орієнтованої освіти поступово визначались у дослідженнях таких науковців, як: 

В. Андрущенко, Л. Губерський, М. Бахтін, І. Зязюн, С.Клепко, В. Кремень, 

В. Ларцев, С. Подмазін, Г. Сковорода, Л. Сохань, А. Швейцер та ін. (філософський 

аспект); Г. Балл, І. Бех, М. Боришевський, І. Булах, Л. Виготський, Д. Дьюї, 

Г. Костюк, О. Леонтьєв, А. Маслоу, В. Моляко, Г.Олпорт, К. Роджерс та ін. 

(психологічний аспект); К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, А. Асмолов, 

Г. Балл, І. Бех, В. Давидов, І. Зимня, Р. Мей, В. Петровський, О. Подлиняєв та ін. 

(психолого-педагогічна теорія розвитку особистості в процесі діяльності); 

М. Алєксеєв, Ш. Амонашвілі, В. Бондар, Є. Бондаревська, О. Бондаревська, 

О. Биковська, П. Гусак, С. Гончаренко, В. Василенко, Л. Вовк, Є. Волчегорська, 

Н. Дем’яненко, М. Корець, В. Краєвський, Л. Лузіна, Ю. Мальований, 

О. Матвієнко, Н. Мойсеюк, Ю. Новгородська, О. Норкіна, Г. Падалка, 

В. Паламарчук, О. Пєхота, О. Пометун, Н. Рідей, О. Романовський, О. Савченко, 

В. Сєріков, В. Сластьонін, Л. Сущенко, Т. Сущенко, О. Тимошенко, 

О. Шевнюк, М. Шеремет, Є. Шиянов, А. Хуторський, І. Якиманська, С. Яценко та 

ін. (аспекти теорії та історії загальної та особистісно орієнтованої педагогіки).  

Різні грані особистісної орієнтації навчання і виховання висвітлено також у: 

психологічній теорії творчої особистості та її розвитку (Г. Балл, Б. Богоявленська, 

Р. Грановська та ін.); теоретичних положеннях особистісно орієнтованого 

навчання (Д. Бєлухін, С. Гончаренко, О. Савченко, В. Ільченко, Н. Тализіна, 

І. Якиманська та ін.); результатах розв’язання соціально-педагогічного аспекту 

проблеми суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників навчально-виховного 

процесу (С. Сисоєва, А. Фурман та ін.). 

Аналіз наукової літератури свідчить, що метою особистісно орієнтованої 

освіти вважається: виховання людини культури (Г. Балл, Є. Бондаревська); 

розвиток особистості дитини, її самості та унікальності, особистісного досвіду 

через посилення індивідуалізації навчання і розвиток пізнавальної сфери, через 
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збагачення її глибинних структур (А. Плигін); розвиток особистісного досвіду 

учня (В. Сєріков); створення необхідних соціальних та педагогічних умов для 

розкриття та цілеспрямованого розвитку індивідуально-особистісних рис дитини, її 

суб’єктного досвіду (І. Якиманська). Не дивлячись на різнобічність поглядів 

науковців стосовно зазначеної проблеми, методологічна основа цих досліджень 

зводиться до розуміння особистості. Тому особливу роль у дисертаційній роботі 

відіграє персонологія – галузь психології, предметом вивчення якої є особистість. Це 

праці таких науковці як: А. Адлер, Г. Айзенк, Б. Ананьєв, А. Бандура, Л. Божович, 

Л. Виготський, В. Давидов, Е. Еріксон, Д. Келлі, Р. Кеттел, О. Леонтьєв, А. Маслоу, 

В. Мясищев, Г. Олпорт, В. Петровський, К. Роджерс, Д. Роттер, С. Рубінштейн, 

В. Татенко, З. Фрейд, Е. Фромм, К. Хорні, Д. Узнадзе, К. Юнг, Я. Ядов та ін. 

Важливою проблемою сьогодення є наповнення сучасної освіти, зокрема 

музичної,  новим змістом, оновленими формами та методами організації 

навчальної діяльності, які б забезпечили перехід від імперативної педагогіки, 

спрямованої на оволодіння необхідним стандартизованим набором знань, умінь і 

навичок, до особистісно орієнтованої. Підґрунтям для наукового пошуку 

визначеного історичного періоду стали концептуальні ідеї музичного навчання і 

виховання вітчизняних науковців О. Гончарової, О. Гумінської, О. Комаровської, 

О. Лобової, Л. Масол, О. Олексюк, О. Отич, Г. Падалки, А. Растригіної, 

О. Ростовського, Я. Сверлюк, Г. Стець, Т. Турчин, О. Хижної та ін. щодо 

особистісного спрямування освітнього процесу.  

До питання історичного розвитку музичної освіти, еволюції форм і методів 

роботи з учнями закладів загальної середньої освіти звертаються Т. Грищенко, 

С. Горбенко, І. Зайченко, В. Іванов, А. Калениченко, Л. Коваль, Є. Марченко, 

О. Михайличенко, В. Найда, Н. Онищенко, Л. Проців, О. Рудницька, Л. Сбітнєва, 

Т. Танько, Є. Федотов, І. Фрайт, Л. Хлєбникова, В. Черкасов, В. Шульгіна, 

М. Ярова та ін. Наукові розробки зазначених авторів містять багатий фактичний 

матеріал, визначають тенденції та особливості музично-естетичного навчання і 

виховання в різних навчальних закладах в окремі історичні періоди. Позитивний 

досвід розвитку соціально зрілої, духовно збагаченої, високоморальної особистості 



21 
 

накопичений в межах вітчизняної системи музичної теорії та практики, має стати 

одним із пріоритетів освітньої політики сьогодення. За цих обставин доречно 

звернутися до наукових досліджень історії педагогіки, що дають можливість 

переоцінити деякі факти та концепції певних персоналій і допоможуть по-іншому 

осмислити здобутки наукових досягнень в умовах змін, які відбуваються в 

сучасному суспільстві.  

Разом із тим, процес особистісної орієнтації музичного навчання і виховання 

дітей шкільного віку досліджено недостатньо. Отже, актуальність зазначеної 

проблеми, потреба сучасної практики з урахуванням досвіду минулого, 

використання його ідей і напрацювань у ракурсі особистісного підходу зумовили 

вибір теми дослідження: «Розвиток особистісно орієнтованої музичної освіти 

дітей шкільного віку в Україні (остання чверть XX – початок XXI століття)». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана згідно з тематичним планом науково-дослідної роботи кафедри музичної 

педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя та є складовою тем «Методологічні та методичні засади фахової підготовки 

майбутніх учителів мистецьких дисциплін» і «Мистецька освіта учнів закладів 

загальної середньої освіти: історія, теорія, методика» (протокол №4 від 26 

листопада 2010 року).  

Тема дослідження затверджена вченою радою Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (протокол №6 від 27 січня 2011 року) та 

узгоджена в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол №503-к/п від 28 березня 

2011 року). 

Мета дослідження – здійснити цілісний науковий аналіз процесу розвитку 

особистісно орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку в Україні останньої 

чверті XX – початку XXI століття, охарактеризувати її основні періоди та 

визначити шляхи вдосконалення музичного навчання і виховання дітей шкільного 

віку в сучасних умовах.  

Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань дослідження: 
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1. Розкрити генезис становлення особистісної орієнтації в освіті та 

актуалізувати теоретико-методологічні основи особистісно орієнтованого 

навчання і виховання. 

2. Здійснити історіографічний аналіз особистісного підходу до 

мистецького навчання і виховання учнів та виявити його основні періоди розвитку 

(остання чверть XX – початок XXI століття). 

3. Висвітлити стан трансформації змісту особистісно орієнтованого 

музичного навчання і виховання та його закономірності й принципи.   

4. Охарактеризувати і розкрити форми та методи реалізації ідеї 

особистісно орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку (остання чверть XX 

століття). 

5. Визначити компонентну структуру особистісно орієнтованого 

музичного навчання і виховання дітей шкільного віку (початок XXI століття) та 

з’ясувати характер творчого використання досвіду особистісно орієнтованої 

музичної освіти в практиці закладів загальної середньої освіти сьогодення. 

Об’єкт дослідження – процес музичного навчання і виховання учнів 

закладів загальної середньої освіти України.  

Предмет дослідження – особливості розвитку особистісно орієнтованої 

музичної освіти учнів початкової та середньої школи в Україні останньої чверті 

ХХ – початку ХХІ століття. 

Хронологічні межі дослідження розвитку особистісно орієнтованої 

музичної освіти дітей шкільного віку в Україні охоплюють останню чверть XX – 

початок XXI століття. Нижня межа визначається періодом із 1975–1976-х рр., коли 

йшла активна боротьба за права людини; набуває чинності «Міжнародний пакт 

про економічні, соціальні і культурні права», прийнятий Генеральною Асамблеєю 

ООН (16 грудня 1966 року) та ратифікований Україною (1973), в якому йдеться 

про загальну повагу й дотримання прав та свобод людини, про культурний 

розвиток особистості, самовизначення, що вплинули як на освіту взагалі, так і на 

оновлення стану музичної освіти і сприяли подальшій раціоналізації її змісту. До 

кола проблем, які накопичились у загальноосвітніх навчальних закладах указаного 
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періоду можна віднести: зв’язок теорії з практикою; реалізацію основних функцій 

навчання (освітня, розвивальна, виховна); розроблення питання єдності та 

взаємодії всіх компонентів цілісного навчально-виховного процесу; подолання 

функціоналізму з метою найефективнішого формування особи людини та ін. 

Верхня хронологічна межа охоплює сучасний період, коли українська 

музична освіта переформатувалася відповідно до нових концепцій, що 

ґрунтуються на інноваційних педагогічних практиках, критичному аналізі й 

об’єктивній оцінці попередніх здобутків, про що зафіксовано у державних 

нормативних актах, зокрема, «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

період 2012–2021 роки», яка стимулює впровадження нових Державних стандартів 

початкової, базової та повної середньої освіти. Позитивними ознаками 

відповідного спрямування навчально-виховного процесу даного періоду є: 

наступність змісту певних освітніх галузей, у тому числі напрямку «Мистецтво»; 

перехід до компетентнісного критерію в оцінці змісту освіти та особистісно 

орієнтованого навчання і виховання; переорієнтація зі знаннєвого типу на 

діяльнісний; творче осмислення особистісного підходу до розвитку індивіда, 

формування його духовності. 

Джерельна база дослідження ґрунтується на відборі й усебічному вивченні 

педагогічних, психологічних та методичних праць вітчизняних і закордонних 

дослідників. Фактологічний матеріал дисертації становлять документи й матеріали 

Національної бібліотеки України імені В. Вернадського, Державної науково-

педагогічної бібліотеки імені В. Сухомлинського, фонди бібліотеки Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя.  

Значною частиною опрацьованих наукових джерел є вітчизняна педагогічна, 

психологічна і методична література: монографії, дисертації й автореферати 

дисертацій, навчальні програми, шкільні підручники та навчально-методичні 

посібники, а також довідкова література, що видавалася і впроваджувалася в 

навчально-виховний процес загальноосвітньої школи впродовж досліджуваного 

періоду. 
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Положення дисертації ґрунтується на нормативних документах: «Концепція 

естетичного виховання учнівської молоді в умовах відродження української 

національної культури» (1992); Національна державна комплексна програма 

естетичного виховання (1994); «Концепція художньо-естетичного виховання учнів 

у загальноосвітніх навчальних закладах» та «Комплексна програма художньо-

естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах» 

(2004); «Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти для 12-

річної школи» (2004); «Концепція загальної мистецької освіти» (2004); 

«Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти» (2011); 

Концепція «Нова українська школа» (2017) тощо. 

Підґрунтям для дослідження стали документи освітньо-законодавчої бази 

України: Закон України «Про освіту» (1991); Державна національна програма 

«Освіта» (Україна ХХІ століття) (1994), Національна доктрина розвитку освіти 

України у XXI столітті (2002), «Про Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період 2012–2021 рр.» (2013), Закон України «Про освіту» (2017) та ін.  

Окрему групу в контексті дослідження становлять матеріали періодичних 

видань, на сторінках яких публікувалися праці науковців та педагогів-практиків, а 

саме: «Музика в школі» (1972–1985 рр.), «Початкова школа» (1975–2013 рр.), 

«Радянська школа» (1980–1991 рр.), «Рідна школа» (1991–2013 рр.),  «Педагогіка» 

(1992–2013 рр.), «Мистецтво та освіта» (1997–2013 рр.), «Сучасна школа України» 

(2010–2013 рр.) та ін.  

Для вирішення окреслених завдань застосовані такі методи дослідження: 

діахронний (метод періодизації), за допомогою якого здійснено періодизацію та 

досліджено якісні зміни розвитку особистісно орієнтованої музичної освіти у 

визначені історичні періоди; монографічний та вибірковий методи для формування 

масиву першоджерел; ретроспективний аналіз і синтез, який дозволяє простежити 

в динаміці процес розвитку особистісно орієнтованої музичної освіти учнів 

останньої чверті ХХ – початку ХХІ століття; метод порівняння провідних 

особистісно орієнтованих концепцій, що знайшли відображення в системі 

музичного навчання та виховання України зазначеного періоду; компаративний 
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метод, що забезпечує можливість зіставлення, порівняння та виокремлення 

загального й особливого у розвитку музичної освіти в окреслений період; методи 

спостереження, опитування, анкетування, з метою перевірки творчого 

використання досвіду особистісно орієнтованої музичної освіти в практиці 

закладів загальної середньої освіти сьогодення; метод систематизації і 

теоретичного узагальнення дослідницького матеріалу для висвітлення підсумків.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  

– вперше у царині музичної педагогіки зроблено спробу комплексного 

дослідження розвитку особистісно орієнтованої музичної освіти учнів початкової й 

середньої школи України останньої чверті ХХ – початку ХХІ століття; 

обґрунтовано періодизацію особистісно орієнтованого музичного навчання і 

виховання учнів; хронологічно систематизовано розвиток особистісно орієнтованої 

музичної освіти дітей шкільного віку визначеного історичного періоду; 

– уточнено тлумачення поняття «особистісно орієнтована музична освіта», її 

мета та завдання; визначено компонентну структуру розвитку особистісно 

орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку в окреслений період; 

– удосконалено сутність процесу розвитку змісту, форм та методів музичної 

освіти; конкретизовано її закономірності та принципи у межах зазначеного 

історичного періоду через призму особистісної орієнтації;  

– подальшого розвитку набули положення педагогічної науки про методи і 

форми особистісно орієнтованого музичного навчання й виховання дітей 

шкільного віку та їх розвивальний потенціал; теоретичні засади процесу 

вдосконалення фахової компетентності сучасного вчителя музичного мистецтва. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

використання науковцями основних положень і висновків дослідження для 

формування сучасної концепції мистецької освіти дітей шкільного віку, підготовки 

наукових, навчально-методичних матеріалів з історії музичної педагогіки, 

методики музичної освіти та включення їх до змісту таких  навчальних дисциплін 

як «Історія музичної педагогіки», «Теорія і методика музичної освіти», «Музична 

педагогіка», «Методика викладання музики» тощо.  
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Матеріали дисертації можуть бути застосовані: в освітньому процесі закладів 

загальної середньої освіти, освітньому процесі закладів вищої освіти, в ході 

підготовки навчальних програм, навчальних посібників, методичних розробок з 

історії та методики музичної освіти; в системі післядипломного навчання 

педагогічних працівників. Отримані дані, їх узагальнення, систематизація та 

педагогічна інтерпретація можуть бути корисними дослідникам, аспірантам, 

студентам під час виконання ними дисертаційних, магістерських робіт, 

бакалаврських проектів пов’язаних із навчанням і вихованням учнів початкової та 

середньої школи. Результати дисертації можуть бути покладені в основу 

музичного навчання і виховання учнів закладів загальної середньої освіти різного 

рівня. 

Одержані результати дослідження впроваджено в навчально-виховний 

процес Конотопської спеціалізованої школи I-III ступенів №12 (довідка №142 від 

14 грудня 2017 року) Сумської області; Коднянської ЗОШ I-III ступенів (довідка 

№94 від 21 грудня 2017 року) Житомирського району, Житомирської області; 

Дубогаївської ЗОШ I-III ступенів (довідка №200 від 29 грудня 2017 року) 

Прилуцького району, Чернігівської області; Заводської ЗОШ I-III ступенів №2 

(довідка №53 від 31 січня 2018 року) Лохвицького району, Полтавської області; 

Ніжинської гімназії №3 (довідка №34 від 23 лютого 2018 року) Чернігівської 

області; Бориспільського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа 

I-III ступенів – Загальноосвітня школа I-III ступенів» ім. К. Могилка (довідка №87 

від 28 березня 2018 року) Київської області. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення 

та результати дисертаційного дослідження висвітлено та обговорено на науково-

практичних конференціях, зокрема, міжнародних: «Микола Леонтович і сучасна 

освіта та культура» (Кам’янець-Подільський, 2012), «Інноваційний потенціал 

професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти» (Бердянськ, 2013), 

«Час мистецької освіти: історія, сучасність та перспективи» (Харків, 2014, 2015, 

2016, 2017), «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (Грузія, 

м. Тбілісі 2014), «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI 
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століття» (Київ, 2014); «Мистецька освіта XXI століття: виклики сьогодення» 

(Кіровоград, 2015), «Час мистецької освіти: традиції та новаторство» (Харків, 

2015), «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» (Дрогобич, 

2015), «Художня освіта на межі тисячоліть: здобутки, проблеми, перспективи» 

(Ніжин, 2015), «Розвиток науки в XXI столітті» (Харків, 2016), «Мистецька освіта 

XXI століття: виклики сьогодення» (Кропивницький, 2017); всеукраїнських: 

«Методологічні та методичні засади мистецької освіти» (Ніжин, 2013), «Актуальні 

питання мистецької педагогіки: традиції та інновації» (Хмельницький, 2014), 

«Освітньо-мистецькі горизонти України: теорія і практика» (Ніжин, 2016); 

міжрегіональних і регіональних семінарах: «Актуальні проблеми сучасної 

музичної освіти та виконавства» (Ніжин, 2011), «Мистецькі діалоги: культура, 

освіта, виконавство» (Ніжин, 2012), «Мистецько-освітній простір України: історія 

та сучасність» (Ніжин, 2013, 2014), «Актуальні проблеми мистецької освіти» 

(Ніжин, 2017). 

Результати й висновки роботи обговорювалися на наукових і методичних 

семінарах кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (2011–2017 рр.).  

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження 

опубліковано в 23 наукових і науково-методичних працях, серед яких: 8 статей у 

наукових фахових виданнях України з педагогіки, 1 – у зарубіжному науковому 

періодичному виданні, 2 – у збірниках наукових праць, що віднесені до 

міжнародних наукометричних баз даних, 6 – у збірниках науково-практичних 

конференцій та 6 – у виданнях науково-методичного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (287 найменувань), 5 додатків на 26 сторінках. Повний обсяг 

роботи становить 252 сторінки, з них 11 сторінок анотації та 185 сторінки 

основного тексту. Дисертація містить 14 таблиць та 1 рисунок.  
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ЯК 

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Генезис становлення особистісної орієнтації в освіті (остання 

чверть XX – початок XXI століття) 

На теренах сучасної української держави йде становлення нової системи 

навчання і виховання, котра орієнтується на входження у світовий освітній 

простір. Цей процес супроводжується суттєвими трансформаціями в педагогічній 

теорії та практиці. Відбувається оновлення освітньої парадигми, пропонується 

інший зміст, підходи, відносини, педагогічний менталітет. За таких обставин у 

перехідні періоди розвитку суспільства, підвищується роль особистості, 

активізуються процеси гуманізації людства. Тому важливою складовою навчально-

виховного процесу стає орієнтація на розвиток особистості дитини, що є основою 

особистісно орієнтованої освіти. 

Особистісно орієнтована освіта обумовлює необхідність диференційованого, 

індивідуального навчання, орієнтації на інтелектуальний та моральний розвиток 

дитини, цілісність особистості. Історичний генезис витоків особистісної орієнтації 

свідчить, що вона із самого початку свого існування в якості нової парадигми 

освітнього процесу була пов’язана із розумінням особистості як активного суб’єкта 

життєдіяльності. У цьому сенсі доречно було б зрозуміти, що мається на увазі, 

коли йдеться про «особистість» того, хто навчається, чи то школяр, учень, студент 

чи взагалі доросла людина.  

«Особистість» можна розглядати через призму філософського, 

соціологічного, психологічного та педагогічного сприйняття. У філософській 

науці тлумачення «особистість» розглядається з точки зору її бажаного або 

ідеального становища у світі як суб’єкта діяльності, спілкування, пізнання та 

творчості. Тому історія філософської думки налічує чимало прикладів глибокого 

аналізу «особистості» як такого феномену, що постає цілісним або відчуженим, 

гармонічним або одномірним, відповідальним або деструктивним явищем. 
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Аналізуючи філософські вчення слід наголосити, що за часів Античності 

дефініція «особистість» не використовувалась у науковому тезаурусі, оскільки 

походження слів «persona» (латинське) та «ipostasis» (грецьке) означали 

«обмежувальний, оманний і в остаточному підсумку ілюзорний аспект індивіда; не 

лице, що відкриває особистісне буття, а лице-маска істоти безособової» [46, с. 

142]. У Середньовіччі «особистість» виявляється теоцентричною, тобто 

результатом творіння, що не має власної сутності, коли вся її життєдіяльність 

зводиться до пізнання і наближення її душі після смерті тіла до сутності Бога. В 

епоху Відродження поняття «особистість» ототожнюють із поняттям 

«індивідуальність». Мислителі цього часу вважали людину центром усього 

сущого. Суттєвою противагою вищезазначеного стає вчення «Реалістів», де ці дві 

категорії (особистість та індивідуальність) взаємно виключають одна одну: «чим 

більше людина виявляється особистістю, тим менше вона є індивідуальністю» [68, 

с. 72]. У Новий Час образ «особистості» стає антропоцентричним, коли в центрі 

природних і соціальних процесів виявляється сама людина. Як приклад можна 

навести думки М. Хайдеггера про те, що саме в Новий час людина постає 

суб’єктом, що «вона робиться тим сущим, на яке в роді свого буття й у формі своєї 

істини спирається все суще; людина стає точкою відліку для сущого як такого» 

[262, с. 192].   

Поняття «особистість» у сучасній філософії трактується як людський індивід, 

де її ознакою є здатність самостійно мислити, діяти, приймати рішення і вільно 

робити кроки, прагнучи реалізувати своє «Я», нести відповідальність. Особистістю є 

людина, яка підкорює чуттєву, емпіричну природу своєму ідеальному «Я», яке є 

носієм вічних ідей і принципів, людиною в її спрямованості до ідеального 

позачасового буття. «Обстоювати власну людську особистість не означає обстоювати 

весь її різнобарвний емпіричний зміст, тобто голий факт, і у цьому емпіричному 

змісті є багато такого, що радикально суперечить ідеї особистості» [256, с. 76].  

У різноманітних напрямах філософії знайшли своє відображення важливі 

характеристики особистості, до яких відносять: природне, соціальне і духовне начала, 

але людина цілісна, тому всі ці множини взаємодіють. Отож, поняття «особистість» у 
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вітчизняній філософській думці вказує на розбіжність «особистості» – як організму і 

особистості, як суб’єкта діяльності й спілкування. В. Тугаринов стверджує, що 

«особистість» – це людина, яка «володіє історично зумовленим ступенем розумності 

й відповідальності перед суспільством, яка користується (або здатна користуватися), 

відповідно до своїх внутрішніх якостей, визначеними правами і свободами» [249, 

с. 231]. З огляду на це, особистістю може бути не кожна людина, а лише людина, яка 

досягла визначеного рівня свідомості й відповідальності. У цьому сенсі Е. Ільєнков 

зауважує, що «особистість виникає тоді, коли індивід починає самостійно як суб’єкт, 

здійснювати зовнішню діяльність за нормами та еталонами, заданими йому ззовні – 

тією культурою, у лоні якої він прокидається до людського життя і людської 

діяльності» [86, с. 398].     

На противагу вищезазначеним думкам вітчизняний науковець С. Подмазін 

зазначає, що «у сьогоднішній реальності людина існує тільки, як особистість» [177, 

с. 44]. Дослідника цікавлять питання про власне онтологію особистості, чим вона 

є. «Коли людина намагається зрозуміти, осягнути себе як особистість, то, перш за 

все, вона активує таку сутність, як «Образ» – єдиний засіб феноменологічного 

виявлення особистості для самої себе та інших……цей образ не належить ані тілу, 

ані свідомості (психіці) людини, «Образ»… існує над нею», – відзначає автор [178, 

с. 103]. У своєму науковому пошуку він доводить, що особистість можна 

визначити як «Буття-в-Світі», яке поєднує і буття-в-собі, і буття-для-себе. 

«Особистість як образ» – це єдиний спосіб виявлення суб’єкта в бутті, а значить, і 

єдиний спосіб існування особистості для себе й для інших» [177, с. 67]. У 

дисертаційній роботі С. Подмазіна аналізується як вітчизняна теорія розвитку 

особистості, так і зарубіжна. Він наголошує на вкрай високій багатогранності 

феномену людини та виокремлює декілька визначень дефініції «особистості», які, на 

наш погляд, слід враховувати при розгляді проблеми розвитку особистісно 

орієнтованої музичної освіти: 

- особистість – це образ людини, який феноменологічно являє її самій собі та 

іншим. Це зовнішній шар людини, яким вона стає дотичною до інших і світу, та через 

який вона може пізнавати, зрозуміти себе, інших та світ загалом. Цей образ є стійким 
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і мінливим, але саме він є унікальною зовнішньою оболонкою людини й може 

відкрити її внутрішню сутність у процесі комунікації. Саме в цьому комунікативному 

контексті поняття «особистість» і «людина» стають повністю тотожними;  

- особистість – це конкретна людина як суб’єкт діяльності та соціальних 

відносин; 

- оскільки суб’єктність є субстанціальною, вродженою основою особистості, 

можна визначити особистість сутністю, яка є одночасно вродженою й такою, що стає, 

розвивається [178, с. 109]. 

На нашу думку, достатньо глибоко сутність поняття «особистість» 

розкривається і у дослідженні філософа В. Ларцева, котрий визначає особистість 

як субстанцію, яка характеризується: тим, що їй притаманне як сутність, так й 

існування, вона являє собою буття, яке складається із матерії (тіла) та форми 

(душі); тим, що вона не знаходиться ні в чому іншому, окрім суб’єкта; тим, що 

вона існує в собі наскрізно, а значить не вимагає, щоб її підтримував у бутті будь-

який суб’єкт, оскільки вона сама є суб’єктом [124, с. 18].  

Нам імпонує висновок науковця про те, що «особистість» – це буття в 

природному самостійному порядку, котра має суб’єктний характер і особливою 

рисою якої є самостійність, «яка виділяє з їх маси конкретні субстанції» [125, 

с. 204]. І це буття є цілісним із особистістю і може реалізуватися двома шляхами: 

індивідуальним (людина як індивідуальність) та соціальним (людина як 

особистість). У цьому сенсі перший шлях ототожнює поняття «особистість» із 

поняттям «самість», своїм неповторним «Я», а другий – із суспільством. Звідси, 

особистість є не тільки референтною (співвідносною) системою, що опосередковує 

відносини особистості та соціуму за допомогою норм та ролей, а й 

самореферентною системою, що прагне до самореалізації та творчості.   

Отже, як бачимо, філософи розглядають особистість як такий феномен, що 

формується на певній стадії людського розвитку та підпорядкований соціальним 

нормам. Разом із тим, вона виражає спосіб діяльного, свідомого і відповідального 

існування особистості в суспільстві. Таке розуміння особистості принципово 
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відрізняється від існуючих наукових думок, які склалися в антропології, соціології та 

психології.  

Важливими для нашого дослідження стають і наукові пошуки антропології, 

представниками якої є Ф. Боас, Б. Маліновський, А. Редкліфф-Браун, Е. Тірік’ян, 

Л. Уайт та ін. Їх основні думки щодо дефініції «особистість» можна виокремити 

наступним чином: особистість може бути вивчена лише у тому випадку, якщо буде 

досліджене і пояснене те культурне середовище, у контексті якого ця особистість 

сформувалася; моделі культури поєднані одна з одною за допомогою різних символів 

і є багаторівневою системою, функціонування якої не може бути пояснене за 

допомогою традиційних етнографічних підходів; необхідно вивчати розвиток, 

трансформацію, інтеграцію культур із точки зору того, що людська особистість сама є 

складною системою, здатною породжувати смисли [126, с. 96]. 

Розглядаючи поняття «особистість» через призму соціологічного вчення, 

можна відзначити те, що у даному аспекті цю дефініцію інтерпретують як соціальну 

якість, яка формується в процесі включення в систему суспільних відносин (як 

персоніфіковане вираження соціального життя), а також виокремлюють у ній 

системну властивість, що інтегрує в собі єдність типових якостей у індивіді. У 

науковій думці склалася ціла низка соціальних концепцій особистості: рольова теорія 

Р. Ліптона, Т. Парсонса; біхевіористська теорія Д. Уотсона; теорія установок і 

референтної групи та ін. Але всі вони визначають «особистість» як сукупність 

якостей, безпосередньо виведених із соціальних факторів (співвідношення 

біологічного і соціального).  

З іншої сторони, своєрідною детермінантою є рольова концепція особистості 

І. Кона та В. Ялова коли, за їх твердженням, процес формування особистості означає 

її «вживання» в різні соціальні ролі й виникнення власної рольової системи, в якій 

особистість ідентифікує себе з різними ролями, серед яких одні є особистісно 

значущими, а інші – другорядними [108, с. 265]. За таких обставин, на думку 

соціологів, поняття «особистість» має сенс лише в системі суспільних відносин 

тільки там, де можна вести мову про соціальну роль і сукупність цих ролей. Однак, 

разом із тим, особлива увага надається специфічному розумінню індивідом власної 
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ролі, тобто внутрішньому ставленню до себе, вільному і зацікавленому (або навпаки 

вимушеному і формальному) її виконанню. Важливим у соціологічному вченні є й 

інтерес до вчинків, де досягнення особистості (трудові, творчі) тлумачаться як 

довільні поведінкові акти [108].  

Ґрунтовне вивчення сутності поняття особистісно орієнтованої освіти вимагає 

висвітлення основ особистісної орієнтації навчання і виховання у психологічному 

аспекті та аналізу праць специфічного підрозділу в структурі академічної психології – 

персонології (від англ. personality – особистість, індивідуальність). Персонологія 

розмежовується на декілька спрямувань теорії особистості: індивідуальна (А. Адлер); 

аналітична (К. Юнг); гуманістична (С. К’єркегор, А. Маслоу, Ж. Сартр, М. Хайдегер, 

К. Ясперс); диспозиційна (Г. Олпорт, Е. Фромм); соціально-когнітивна (А. Бандура, 

Дж. Роттер); когнітивна (Дж. Келлі) та феноменологічна (К. Роджерс) [219; 262; 263; 

266; 268]. 

У межах досліджуваного нами історичного періоду (остання чверть XX – 

початок XXI століття) доречно буде проаналізувати роботи найбільш значущі, за 

нашим переконанням, які мали вплив на подальший розвиток особистісно 

орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку. До таких робіт відносимо праці 

А. Маслоу (1908– 1970), у концепції якого «особистість» тлумачиться як єдине 

ціле, як істота позитивна у своїй основі, а саме існування особистості складає 

ієрархію потреб. Причому емпіричні (нижні) потреби мають бути розумно 

задоволені, перш ніж потреби вищого ґатунку стануть домінантою спонукальних 

сил у поведінці особистості. Щаблі потреб учений вибудовує від фізіологічних, 

безпеки та захисту, незалежності та любові до самоповаги, самоактуалізації. Ми 

вважаємо, що його думка про те, що самоактуалізації досягає лише невелика 

кількість людей, котрі є особистостями та їхніми особливостями постають 

невимушеність у поведінці, ділова спрямованість, вибірковість, глибина й 

демократичність у стосунках, незалежність, творчі вияви тощо, має украй вагоме 

значення при вирішенні проблеми особистісної орієнтації в освіті. На думку 

автора, розвитком особистості є підвищення конгруентності, розуміння свого 

реального «Я», своїх можливостей, особливостей [266, с. 268– 269]. У результаті 
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аналізу вчення А. Маслоу ми виокремлюємо тезу про постійну динаміку розвитку 

людини, про універсальну її характеристику – творчий потенціал. У цьому сенсі 

наше педагогічне бачення категорії особистість людини великою мірою 

ґрунтується на творчості. Ми поділяємо думки науковця про те, що творчість є 

тією силою, яка присутня від народження, універсальна функція людини, яка 

призводить до всіх форм самовираження особистості.    

Поряд із вищезазначеним, за нашим глибоким переконанням важливими 

постають ідеї феноменологічного спрямування теорії особистості, які найбільш 

яскраво відображають сучасне розуміння соціально-психологічних та 

філософських основ особистісної орієнтації музичної освіти дітей шкільного віку. 

Яскравий представник цієї течії К. Роджерс (1902– 1979), обґрунтовує положенням 

про те, що поведінковий характер особистості можна зрозуміти лише в поєднанні 

термінів її суб’єктних переживань, тобто люди можуть будувати свою долю, бо за 

своєю суттю є цілеспрямованими істотами, які заслуговують на довіру і можуть 

самовдосконалюватися. Медіумом особистості, як зауважує вчений, є самооцінка, 

уявлення про себе, «Я-концепція», яка продовжується у взаємодії з іншими 

людьми і потребує позитивної уваги та умов цінності. Тож ядром спонукання, на 

якому зосереджуються всі інші прагнення, так як і у А. Маслоу стає 

самоактуалізація [219, с. 202]. Ми розділяємо думки автора у цьому спрямуванні 

та погоджуємось із тим, що при забезпеченні процесу особистісно орієнтованого 

музичного навчання і виховання потрібно спиратися на основні психологічні 

вимоги. Тому, принагідно виокремлюємо деякі з них: заохочення та підтримка 

природної зацікавленості вчитися, тобто створення в класі клімату довіри; суб’єкт-

суб’єктні відносини (учитель – учень – батьки); сприяння самооцінці, допомога у 

досягненні впевненості у собі; досягнення прагнення вчитися протягом усього 

життя; фасилітативний тип спілкування [219].  

Важливого значення у дослідженні суті «особистості» феноменологічна 

теорія надає: відкритості переживань, тобто здатності переживати те, що 

відбувається всередині неї самої, без почуття загрози; здатності покладатися на 

внутрішні переживання і почуття як на основу для прийняття ключових рішень; 
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суб’єктному відчуттю того, що можна жити саме так, як бажаєш. Звідси, 

повноцінною характеристикою функціонуючої особистості постає креативність 

(творча спроможність, здатність продукувати ідеї, результати і способи вирішення 

цих проблем). 

Домінуючими позиціями персонології, які визначають наші уявлення про 

психологічні основи особистісно орієнтованої музичної освіти, стають: визнання 

унікальності та автономності людини в одночасній єдності з іншими особами та 

суспільством; тлумачення категорії позитивної свободи, чинниками якої стають 

любов і праця; наявність у індивіда унікальних екзистенційних потреб, які 

характеризуються на рівні особистісних якостей людини.  

Егопсихолог Е. Еріксон (1902–1994) [277] наголошує, що особистість 

розвивається поступенево, розширюючи свій кругозір та радіус соціальної 

взаємодії. Е. Фромм (1900–1980) [262] стверджує, що поведінку людини можливо 

зрозуміти тільки у світі впливу культури. На його думку особистість є продуктом 

динамічної взаємодії між вродженими потребами і тиском соціальних норм. Р. Мей 

(1909–1994) [139] вважає, що людина живе сьогоденням і для неї важливе 

теперішнє, тому вона формує себе сама і відповідає за те, ким вона врешті-решт 

стає. Загалом, як бачимо, вчені доводять, що становлення особистості відбувається 

протягом усього життя, у результаті чого постає психологічно зріла людина. Із 

проаналізованих наукових джерел вищезазначених авторів можемо окреслити 

певні соціальні риси такої зрілої особистості, для якої характерні: активізація 

трудових, сімейних і соціальних відносин; реальне сприйняття дійсності; 

формування власного досвіду на ґрунті дійсно виправданих домагань та прагнення 

домогтися особистісно значущих і реалістичних цілей; здатність до самопізнання; 

наявність власної цілісної життєвої філософії. 

Наші погляди про сутність особистісно орієнтованої музичної освіти великою 

мірою ґрунтуються також на теоретичних положеннях психологів А. Бандури (1925) 

та Дж. Роттера (1916–2014). Ми розділяємо думки цих авторів у тому, що вагомого 

значення у становленні особистості набуває саморегуляція (розглядається через 

призму здатності людиною здійснювати певний уплив на власну поведінку), яка має 
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вагоме значення для практичної реалізації особистісно орієнтованого музичного 

навчально-виховного процесу.   

Розглядаючи особистість як складну систему, в якій диференціюються та 

інтегруються психічні властивості, що розвиваються в індивіді під впливом 

соціальних чинників в умовах здійснення ним діяльності та спілкування з іншими 

людьми, представники вітчизняної психологічної науки трактують дефініцію 

«особистість» у дещо інший спосіб. Так, одні вивчали особистість у діяльності як 

особливого роду відношення між людиною і світом, що одержало назву 

«діяльнісний підхід» (С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, В. Давидов); інші розглядали 

психічні явища у цілому, так званий «системний підхід» (Б. Ананьєв, Б. Ломов); а 

прихильники вивчення відношень (В. Мясищев, О. Лазурський) виявили, що їх 

зміст визначається особливостями суб’єкта та об’єкта.  

Зазначимо, що ще в концепції О. Лазурського [123] вперше було висунуто 

положення про стосунки особистості, які становлять її ядро, а основні завдання 

складають пристосування (адаптацію) до навколишнього середовища. Особистість 

учений тлумачить як єдність двох психологічних механізмів (перша ендопсихіка, 

внутрішній механізм, друга екзопсихіка, відношення особистості до зовнішніх 

об’єктів середовища), які взаємодіють між собою та доповнюють однин одного. 

Розвиваючи ідеї попередника, В. Мясищев (1883–1973) [149] обговорював 

концепцію особистості, де центральним елементом є «відношення», як активний 

свідомий, інтегральний, вибірковий, заснований на досвіді зв’язок особистості з 

різними сторонами дійсності, та першим поставив питання про структуру 

особистості, в якій немає окремих складових. За цих обставин, можемо зробити 

висновок, що зміст відношення розкривається внутрішніми особливостями 

людини, а самі відношення дозволяють визначити зв’язок людини зі світом і 

людини з людиною та пов’язане з діяльністю. 

У контексті нашого дослідження бачиться особливо важливим трактування 

дефініції «особистість» О. Леонтьєвим (1903–1979) [128], Б. Ананьєвим (1907–

1972) [8], А. Петровським (1924–2006) [167] та В. Давидовим (1930–1998) [59]. 

Науковці поняття «особистість» визначають як цілісне утворення, яке є відносно 
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пізнім продуктом суспільно-історичного й онтогенетичного розвитку людини, яка 

є результатом інтеграції процесів, що здійснюють життєві відношення суб’єкта до 

об’єктивної дійсності; як суспільний індивід, об’єкт і суб’єкт історичного процесу; 

як складну систему відношень її до суспільства у цілому, до праці, людей, самої 

себе; як складну систему установок і мотивів, цілей і цінностей; як суб’єкт 

самосвідомості, що включає самооцінку, відкриття свого «Я»; як цілісний і 

самодіяльний суб’єкт; як індивід, що відтворює суспільні зв’язки та має творчі 

можливості у їх подальшому перетворенні. 

Гуманістичне спрямування теорії особистості зарубіжжя звичайно знайшло 

своє відображення та подальший розвиток і у напрацюваннях сучасних вітчизняних 

психологів та педагогів (В. Андрієвська, Г. Балл, І. Бех, А. Волинець, О. Киричук, 

С. Максименко, М. Папуча, В. Рибалка та ін.), а також сприяло переосмисленню 

поняття людської особистості як філософської категорії, що має у теперішній час 

два основних підходи (особистісно-центричний та соціоцентричний). У 

досліджуваний нами період (остання чверть XX – початок XXI століття) в 

українській психології простежується особливий інтерес до проблеми особистості, 

що в свою чергу пояснюється відродженням у пострадянському суспільстві 

демократичних засад у розбудові вітчизняної освіти. Вивчаючи проблеми генезису 

розвитку та формування особистості, науковці пропонують ураховувати 

особистісні риси й природні нахили дітей та трактують дане поняття по-різному. 

Зокрема нас зацікавила думка С. Максименка (1941), який наголошує, що 

«особистість – це форма існування психіки людини, яка представляє собою 

цілісність, здатну до саморозвитку, самовизначення, свідомої предметної 

діяльності та саморегуляції і має свій унікальний та неповторний внутрішній світ» 

[133, с. 38], це означає, що особистість формується і розвивається в діяльності.  

Як бачимо, погляди на особистісну орієнтацію у сучасній зарубіжній та 

вітчизняній психології є вкрай парадоксальними і неоднозначними. То дефініція 

«особистість» тлумачиться як щось таємниче, мікрокосмічне, що містить у собі та 

актуалізує лише індивідуальне особливе, то вона визначається через 

характеристики, що опосередковуються суспільними відносинами. Загалом, одні 
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розглядають лише психологічні компоненти особистості (пізнавальні, емоційно-

вольові, спрямованість тощо), інші виокремлюють біологічні аспекти (типологічні 

зміни нервової системи, вікові зміни в організмі, стать та ін.). Разом із тим, можна 

виокремити загальні ознаки її існування в психологічній науці: індивідуальність, 

що відрізняє та диференціює саме цю особистість посеред усіх інших; абстракція, 

в основі якої лежать висновки про окрему людину, одержані в результаті 

спостереження за нею; співвідношення характеристик індивіда з його життєвою 

історією та перспективами розвитку; наявність певних якостей, що забезпечують 

стабільність поведінки і почуття безперервності в навколишньому оточенні, 

цілісності [157; 246; 266; 268]. 

Отже, у контексті нашого розуміння психологічних основ особистісно 

орієнтованої музичної освіти є положення про особистість як суб’єкта соціальних 

відносин, носія соціально значущих якостей, де ключовими стають психологічні 

процеси та механізми її включення в міжособистісні відносини та групові 

спільноти, що обумовлює взаємозв’язок між «внутрішніми» та «зовнішніми» 

сторонами діяльності особистості.  

Досліджуючи проблему особистісної орієнтації маємо наголосити, що не 

рідко поруч із дефініцією «особистість» у науковій літературі можна зустріти 

схожі тлумачення такі, як «розвиток людини» та «формування особистості», які 

використовуються як синоніми. Однак у співвідношенні «особистість» і «людина» 

потрібно не забувати про соціальну складову, про те, що якості особистості, на 

відміну від якостей людини, формуються під впливом спілкування і стосунків із 

іншими особами, суспільством у цілому.  

У тлумачному словнику [33] зазначається, що «розвиток людини» – це 

процес становлення та формування її особистості під впливом зовнішніх і 

внутрішніх, керованих і некерованих чинників, серед яких провідну роль 

відіграють цілеспрямоване виховання та навчання, тобто освіта, так званий, 

педагогічний процес. Результатом такого педагогічного процесу, на думку 

К. Холла та Г. Линдсея, є рівень розвитку особистості. Вчені наголошують, що 

розвиток особистості відбувається під впливом таких факторів, як спадковість, 
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середовище, спеціальне організоване навчання та виховання, власна активність 

особистості (самовиховання, самоосвіта). Сам же розвиток особистості 

здійснюється двома шляхами: дозріванням та формуванням, де дозрівання 

відбувається з урахуванням вікових періодів, а під «формуванням» розуміється 

процес розвитку і становлення особистості під впливом зовнішніх факторів 

(соціальне середовище та соціально організоване навчання та виховання); процес 

становлення людини як суб’єкта та об’єкта суспільних відносин та різних видів 

діяльності [266, с. 541].  

Категорія «формування» у педагогічній літературі [172; 258; 278] трактується 

як: надання певної форми, завершеності процесу становлення особистості, 

досягнення нею рівня зрілості та стабільності. Аналізуючи різноманітні погляди на 

проблему формування та розвитку особистості можемо наголосити на тому, що 

науковці не були однозначними у своїх висновках щодо цього. Так, І. Фомічова 

розмежовує терміни розвиток та формування, зокрема «розвиток» відносить до 

всього процесу життєдіяльності людини, а «формування» визначає, як процес 

становлення особистості під впливом різноманітних факторів (соціальних, 

економічних, ідеологічних, психологічних, педагогічних тощо). Вона зауважує, що 

розвиток відбувається протягом усього життя людини, а формування пов’язано 

лише з фазою «стабілізації, надання певної форми конституції, характеру, 

зовнішнього обліку людини, це фаза коли дитина накопичує велику кількість 

індивідуальних якостей та засобів» [259, с. 24].  

Однак, ми вважаємо, що розвиток та формування особистості тісно 

взаємопов’язані – «особистість розвивається формуючись, та формується 

розвиваючись» [266, с. 208]. Спираючись на предмет нашого дослідження, 

видається не менш вагомим значення загального музичного навчання і виховання у 

розвитку та формуванні особистості дитини.  

За таких обставин, на нашу думку, вдало буде поєднувати саме дефініції 

«формування» і «особистість», що складають визначення «формування 

особистості», котре виступає найбільш доречним, що повною мірою висвітлює 

становлення людини під впливом соціальних факторів, до яких відноситься 
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освітній процес, прогрес якого відображається в історії педагогічної науки, яка 

підпорядковується еволюції як філософської, соціологічної так і психологічної 

думки. У цьому сенсі одним із значних факторів, який впливає на формування 

особистості постає процес естетичного виховання як складова освіти, що носить 

цілеспрямований характер та відповідає соціально-культурним цінностям народу, 

суспільства, в якому і проходить особистісний розвиток. 

Наголосимо, що В. Сухомлинський свого часу стверджував, що головною 

потребою однієї особистості складає наявність іншої особистості як носія 

духовних цінностей, виникнення, розвитку цієї потреби на основі духовних 

спільностей індивідів, їх прагнення до оволодіння духовними цінностями [244, с. 

161–162]. Ми поділяємо його думки про те, що в глибині людської істоти є 

невикоріненна потреба почувати себе відкривачем, дослідником природи та самої 

себе, і цю потребу можна реалізувати спеціальними методами і прийомами, які 

надихали б особистість, робили її більш допитливою, розкріпачували її внутрішні 

сили і потенції [117; 252]. 

 На становлення нової вітчизняної педагогічної парадигми останньої чверті  

XX – початку XXI століття мали помітний вплив і думки педагогів-новаторів 

зарубіжжя (А. Лайн та Е. Мейман (Германія), А. Біне (Франція), О. Декролі 

(Бельгія), Г. Бове та Е. Клайпаред (Швейцарія)), котрі проводили наукові пошуки, 

які дозволили «висунути на першу позицію психологію дитини, щоби з неї вивести 

виховання, яке вона мала отримати» [66, с. 156]. Інші вчені (П. Блум, Р. Генье, 

Б. Скіннер) розглядали раціоналістичну модель освіти, концентруючи свої зусилля, 

перш за все, на проблемі засвоєння знань і практичної адаптації молоді через 

освіту до суспільства. 

Б. Скіннер (1904–1990) [238], наприклад, наголошує, що розуміння 

особистості може прийти на основі розуміння розвитку поведінки людини в 

інтеграції з середовищем. Автор досліджує проблеми особистісної орієнтації через 

призму змін поведінки, навчання, модифікації. З позиції педагогіки вчені 

А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс та ін. проповідують гуманістичну спрямованість 
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освіти (врахування інтересів, психіки, індивідуальних особливостей учнів, 

бережливого ставлення до дитини). 

Значущими для нашого дослідження є вихідні положення педагогічної 

концепції П. Фрейре (1921–1997), котрий убачає в освіті могутню силу 

розкріпачення людини за умови навчання, яке ґрунтується на чесному діалозі 

вчителя й учня, на їхній взаємній зацікавленості та повазі. Не можна не погодитися 

із пропозицією науковця про відхід від економічного розуміння розвитку і 

запровадження освітньої системи з урахуванням демократичних, гуманних 

цінностей. Автор переконує у дотриманні ряду позицій щодо реалізації навчально-

виховного процесу, які безпосередньо пов’язані з особистісною орієнтацією. До 

цих позицій він відносить: створення певної атмосфери в класі, щоб учень під час 

навчання почувався щасливим; особистісний приклад учителя, котрий має робити 

те, що говорить. «Педагог, який каже одне, а робить інше – безвідповідальний, і не 

тільки не приносить користі справі, а й завдає їй шкоди», – наголошує дослідник 

[285, с. 118]. Ми поділяємо його погляди щодо особистісно орієнтованої освіти, де 

формування особистості в навчально-виховному процесі відбувається за рахунок 

навчання учнів критичного мислення, де освітня практика не має зводитись тільки 

до «розуміння слова» чи до «розуміння тексту», а передусім навчання має 

включати себе як «розуміння контексту», «розуміння світу». «Відійти на певну 

гносеологічну відстань означає тут зайнятись об’єктом із метою його пізнання, 

брати у «гносеологічне кільце» зовсім не означає мого наміру ізолювати цей об’єкт 

– у такий спосіб я намагаюся зрозуміти його, зокрема внутрішню сутність його 

зв’язків й іншими об’єктами», – такими словами вчений пояснює становлення 

особистості [286, с. 140].  

Широкого розповсюдження у 80–90-х роках XX століття на теренах 

пострадянського простору набуває концепція розвивального навчання (В. Давидов, 

Д.  Ельконін, Л. Занков), де акцентується увага на розвиток (саморозвиток) 

особистості учня, стимулом і рухомою силою якого є наявність внутрішніх 

пізнавальних мотивів, цілей свідомого самозмінення. Нам видаються важливими 

думки В. Давидова (1930–1998) про те, що «якщо ми хочемо формувати 
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особистість, то сама навчальна діяльність має будуватися таким чином, щоб будь-

яке відношення до об’єкта формувалося через відношення до іншої людини, а в 

центрі педагогічного процесу має бути не відношення до об’єкта, а відношення 

людей одне до одного з приводу об’єкта їх діяльності» [59, с. 145]. Концепція 

вченого, на наш погляд, стала великим проривом у розвитку педагогіки, зокрема у 

контексті особистісної орієнтації.  

Формування як педагогічне управління індивідуальним станом особистості 

постійно було предметом дослідження багатьох учених, особливо практичних пошуків 

учителів-новаторів (Ш. Амонашвілі, І. Волков, І. Іванов, Є. Ільїн, В. Кан-Калик, 

Н. Нікандров, С. Лисенкова, В. Шаталов, М. Щетинін), висновки яких є досить 

корисними при дослідженні проблеми особистісно орієнтованої музичної освіти. 

Зокрема вагомого значення набуває вчення Ш. Амонашвілі, котрий розуміє дитину як 

цілісну особистість, яка в процесі освіти має захоплюватися нею повністю з усіма 

життєвими прагненнями й потребами. Педагог глибоко переконаний у тому, що під час 

навчання для повноти сформованості особистості дитині має надаватися простір для 

творчості, винахідливості, фантазії. Науковець виокремлює базові фактори 

педагогічної діяльності вчителів які б сприяли формуванню особистості учня, особливо 

в молодшому віці. Ми солідарні з його підходом до розумінням особистості дитини, 

що означає стати на її позицію, шанувати її почуття, ставитися до її турбот як до 

серйозних і зважати на них; під час навчально-виховного процесу вчитель має глибоко 

проникатися в індивідуальність, у внутрішній світ учня і в залежності від цього шукати 

методичні прийоми; що вчитель має уособлювати людину нового складу [5; 6]. 

Досліджуючи новаторську педагогіку І. Волкова та С. Лисенкової, С. Сисоєва 

наголошує, що І. Волков був переконаний у тому, що формування особистості має 

успіх лише в колективній діяльності, що сприяє комплексному розвитку її якостей 

(розумова активність, кмітливість, винахідливість). В основі педагогічного процесу, на 

думку автора, має лежати «ядро», тобто найбільш значущі інтереси та пристрасті дітей, 

навколо яких можна починати роботу з формування особистості за рахунок позитивної 

мотивації процесу навчання, що дає можливість самовиражатися у творчості [236, 

с. 244]. Противагою цьому, як стверджує С. Сисоєва, є позиція С. Лисенкової, яка 
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спрямовується на визнання значної ролі психологічних якостей (своєрідність 

пізнавальної та емоційної сфери) при формуванні особистості, які слід ураховувати в 

навчально-виховному процесі та в якому головним спрямуванням мають бути 

організованість, самостійність, відповідальність, дисциплінованість [Там само, с. 250-

251]. 

Аналізуючи вищезазначені наукові вчення слід підкреслити, що на перетині 

1980–1990-х років у вітчизняний навчально-виховний процес були внесені 

серйозні корективи в дусі ідей міжнародної співпраці й миру, що відобразилися в 

ряді реформ, у результаті яких освіта піддається певним змінам. Тут важливим стає 

полікультурне виховання, де в центр уваги переноситься демократичність освіти: 

доступність, автономія освітніх закладів, така організація освітнього процесу, при 

якому би формувалась творча та вільно думаюча і діюча особистість людини. Тому 

ключовим завданням освіти у цей час постає формування особистості людини не 

просто глибоко і різнобічно, але й принципово по-іншому з гуманістичною 

спрямованістю освіченою. Підтвердженням цього є XX філософський конгрес 

(Бостон, 1998) девізом якого стає «Пайдейя: філософія у вихованні людства 

(humanity)» [287].  

Історичний генезис розвитку суспільства свідчить, що освітня система 

минулого не продукувала навчання та виховання із особистісною (гуманістичною) 

спрямованістю, адже розглядала особистість як засіб і тому сьогодні трактується як 

антигуманна. Тож сьогодні існує велика можливість установлення рівноправності 

між особистістю людини та системою освіти як умовою, що забезпечує взаємний 

розвиток та прогрес (Г.Балл, І.Зязюн, С. Клепко, С.Подмазін, О. Савченко, П.Саух та 

ін.). Саме у межах особистісно орієнтованої освіти висувається найбільш 

інтегративний та важливий критерій прогресу суспільства – ступінь гуманізації 

людини. За таких обставин «становлення особистості» визначається щаблем її 

політичної, економічної та соціальної свободи, прийнятністю матеріальних та 

духовних потреб, станом її психофізичного та морального здоров’я. 

Помітної актуальності на початку XXI століття набувають прагнення 

науковців у вивченні рушійних сил навчально-виховного процесу, з’являються 
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окремі концепції й теорії проблеми особистісної орієнтації (Т. Алексєєнко, І. Бех, 

П. Кононенко, В. Кремень, В.Кузь, О. Любар, А. Марушевич, Ю. Руденко, 

З. Сергійчук, М. Стельмахович, В. Постовий, Д. Федоренко, П. Щербань та ін.). 

Особлива увага звертається на особистість учня як суб’єкта педагогічного процесу; 

на посилення особистісної орієнтації, диференціації та індивідуалізації освіти 

(К. Абульханової-Славська, О. Асмолов, Г. Балл, І. Бех, О. Газман, О. Дубасенюк, 

І. Зимня, І. Зязюн, М. Лузіна, В. Моляко, С. Подмазін, Л. Проколієнко, С. Поляков, 

А. Растригіна, Г. Селевко, С. Сисоєва, В. Татенко,С. Яценко та ін.). 

Неоднозначність у баченні формування особистості в освітньому процесі 

трактується К. Абульхановою-Славською котра наголошує, що формування 

особистості відбувається «не тільки в самій діяльності, але і в розвитку самої 

діяльності» [1, с. 313]. Цілком слушну думку висловлює й О. Асмолов який 

зазначає, що «сучасна діяльність у конкретній соціальній системі, як і раніше, 

детермінує розвиток особистості, але особистість усе більше індивідуалізується, 

сама обирає ту діяльність, а іноді й той спосіб життя, який і визначає її розвиток» 

[10, с. 161–162].  

На теренах нашої країни вагомий внесок у розв’язання проблем сучасної 

освіти зробив І. Зязюн (1938–2014). Його вчення звернені до наукових пошуків ще 

А. Макаренка та В. Сухомлинського, які сьогодні набувають особливої 

актуальності. Учений розділяє їх погляди в тому, що особистість дитини 

формується на основі цілісного особистісно-діяльнісного підходу в освіті. У цьому 

сенсі ми солідарні з думками науковця про те, що реальним шляхом плекання 

«творчої, ініціативної, самостійної особистості громадянина нашої держави має 

бути увага і повага до дитини, її внутрішнього світу і створення умов для 

максимального розвитку природних дарувань та можливостей кожної особи, для її 

самовдосконалення і духовного піднесення» [85, с. 304]. Науковець трактує 

дефініцію «особистість» як певну цілісність, динамічну систему різних якостей, 

рис індивіда, що формуються на основі діяльнісного відношення до світу. Разом із 

тим, такий індивід обов’язково має бути включений у суспільні відносини, у 

спілкування з людьми, адже «попри неповторність різних життєвих ситуацій, 
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притаманних кожній людині, є й об’єднуюче вихідне начало – людська спільнота у 

якій людина формується, розвивається, досягає вершин творчої зрілості й творчих 

злетів, і знову ж таки на благо людської спільноти» [84, с. 296]. 

Наше педагогічне уявлення про сутність особистісної орієнтації у музичному 

навчально-виховному процесі великою (але неповною) мірою ґрунтується на 

теоретичних положеннях Є. Шиянова та І. Котової. Ми підтримуємо науковців у 

тому, що «формування особистості» відбувається через призму світоглядної 

орієнтації розуміння сенсу життя, усвідомлення власної унікальності й цінності; 

через надання допомоги в побудові особистісних концепцій, які віддзеркалюють 

перспективи та грані розвитку як фізичних, так і духовних задатків, здібностей; 

через творчий потенціал й усвідомлення відповідальності за власну 

життєтворчість; через залучення особистості до системи культурних цінностей та 

власного відношення до них; через розкриття широти та конкретного змісту 

загальнолюдських норм гуманістичної моралі (доброти, взаєморозуміння, 

милосердя, співчуття тощо); через формування відношення до праці як соціально і 

особистісно-значущої діяльності; через розвиток уявлень про здоровий спосіб 

життя, формування життєвих планів по реалізації особистісних та соціальних 

перспектив [273]. У контексті особистісно орієнтованої музичної освіти нас 

приваблює й їх позиція щодо дефініції «особистість» яка одночасно відображає не 

тільки соціальні якості людини, але й ідеал людини культурної, – «такий ідеал є 

досяжним і в той же час ні, але головне в ньому – це визначення траєкторії 

розвитку та саморозвитку людини» [274, с. 31]. 

Наші педагогічні міркування щодо сутності проблеми особистісної орієнтації 

великою мірою співзвучні з думками І. Зимньої, котра стверджує, що формування 

особистості відбувається у загальному контексті її життєвого шляху, який 

визначається як «історія формування та розвитку особистості в певному 

суспільстві, конкретної епохи й сучасника свого покоління» [83, с. 255]. Слід 

прислухатися до переконань ученої і взяти до уваги те, що в теперішньому 

освітньому процесі основною метою є не просто розвиток особистості учня, а й 

навчання як засіб психічного та особистісного зростання людини. Ми 
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погоджуємося з її переконанням, що розвиваючись як особистість, дитина 

формується і як суб’єкт діяльності. «Особистість знаходиться в центрі навчання, 

освіти, згідно цього вся освіта стає антропоцентричною по меті, по змісту та 

формам організації. Сучасна ж освіта наразі розглядається як соціальний інститут, 

система, процес, результат, тому представляє собою єдність між навчанням і 

вихованням, які, в свою чергу, реалізують основні принципи зміни його парадигми 

з інформаційної на розвиваючу пізнавальну активність учня» [Там само, с. 264]. 

Сучасні педагоги (М. Боришевський, П. Ігнатенко, О.Красовська, 

Н. Косарєва, Л.Крицька, В. Поплужний, С. Сисоєва, О.Сухомлинська, Н. Чернуха, 

Т. Чорна, М. Триняк та ін.) підкреслюють, що особистість характеризується 

рисами спільними для всіх людей, водночас у неї завжди є щось особливе, що 

відрізняє її від інших, щось індивідуальне. Такі принципи украй необхідні у 

процесі забезпечення загального музичного навчання і виховання. У процесі 

наукового пошуку нас зацікавила точка зору С. Сисоєвої (1948) про те, що 

індивідуальна своєрідність особистості неповторна. Досліджуючи дану проблему, 

вчена виокремлює різні визначення дефініції «особистість» які існують в сучасній 

вітчизняній педагогічній літературі особистісно орієнтованого спрямування, серед 

яких: розуміння особистості як унікальної системи «особистісних смислів», тобто 

мотивів і потягів; як системи рис, відносно стійких характеристик 

індивідуальності, які вона виявляє зовні; як суб’єкта діяльності – системи планів, 

ставлень, спрямованості, цінностей, що регулюють поведінку людини [236]. У той 

же час вагомого значення набувають власні бачення вченої щодо поняття 

«особистості» – це системна соціальна якість індивіда, яка формується у спільній 

діяльності та спілкуванні й характеризується його активацією в суспільні 

відносини. «Людина є природною і водночас суспільною істотою. Вона посідає 

місце в системі суспільних відносин, є їх носієм, виконує певні суспільні функції. 

Людина є особистістю, оскільки їй властива свідомість, певна система потреб, 

інтересів, поглядів, переконань, розумових, моральних та інших якостей, які 

внутрішньо визначають її поведінку, надають їй певної цілеспрямованості, 

стійкості й організованості. Завдяки цьому людина виступає як суб’єкт власної 
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діяльності передбачає її результати контролює й несе за неї відповідальність», – 

наголошує С. Сисоєва [236, с. 167]. 

У сучасних умовах розвитку цивілізації глобальною метою освіти, яка 

формує особистість, постає засвоєння учнями соціального досвіду (знання про 

природу, суспільство, техніку, людину); способів діяльності; досвіду творчої 

діяльності, культури (Є. Бондаревська); емоційно-ціннісного відношення до світу 

(В. Краєвський, І. Лернер, М. Скаткин); суб’єктний досвід життєдіяльності 

(В. Сєриков, І. Якиманська) тощо.  

Вважаємо, що філософсько-соціальний зміст музичної освіти визначається 

особистісною орієнтацією, яка стає певним мірилом залучення індивіда до культури, 

що розвивається та визначається тими особистісними якостями людини, які мають 

бути сформованими у результаті здійснення спільної діяльності. За цих обставин в 

якості глобальної мети сучасного музичного навчально-виховного процесу може 

виступати людина культури. Беручи до уваги наукові розробки Є. Бондаревської 

(1931), така людина трактується як вільна особистість, здатна до самовизначення в світі 

культури. У контексті нашого дослідження важливими постають питання виховання в 

учнів таких взаємопов’язаних якостей як високий рівень самосвідомості, почуття 

власної гідності, самоповага, самостійність, самодисципліна, незалежність суджень, 

вміння приймати рішення та нести відповідальність за свої вчинки, здійснювати 

вільний вибір змісту своєї життєдіяльності, лінії поведінки, способів свого розвитку 

[26]. Є. Бондаревська наголошує на необхідності виокремлення певних 

компонентів освіти для успішної реалізації особистісної орієнтації та з цим 

неможливо не погодитись. До таких компонентів вона відносить: аксіологічний 

(уведення учнів у світ ціннісних орієнтацій і надання їм допомоги у виборі 

особистісно значущої системи даних орієнтацій); когнітивний (забезпечує учнів 

науковими знаннями про людину, культуру, історію, природу, ноосферу на основі 

духовного розвитку); діяльнісно-творчий (сприяє формуванню та розвитку в дітей 

різноманітних способів діяльності, творчих здібностей, необхідних для 

самореалізації особистості в праці, науковій, художній та інших видах діяльності); 

особистісний (забезпечує самопізнання, розвиток рефлексивних здібностей, 
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оволодіння способами саморегуляції, самовдосконалення, морального 

самовизначення, формує життєву позицію) [26, с. 14]. 

Із точкою зору Є. Бондаревської перекликаються також думки 

І. Якиманської, яка визначає «особистість» як носія соціальних відношень, що 

мають стійку систему суспільно значущих цінностей, які складають її належність 

до тієї чи іншої соціальної групи [279; 280]. Особистісну орієнтацію в освіті вчена 

описує у вигляді визнання унікальності суб’єктного досвіду самого учня як 

важливого джерела індивідуальної життєдіяльності, що проявляється, зокрема, у 

пізнанні. Тим самим визнається, що у процесі навчання відбувається не просто 

інтеріоризація дитиною заданих педагогічних впливів, а «зустріч» досвіду, який 

задається, своєрідне «окультивування» останнього, його збагачення, перетворення, 

що складає «вектор» індивідуального розвитку [280, с. 31]. 

В. Сєріков в якості факторів особистісної орієнтації розглядає генезис тих 

функцій, які особистість виконує в життєдіяльності індивіда (сенсовизначення, 

побудова образу «Я», прийняття відповідальності, творчої реалізації в певній дії, 

забезпечення індивідуальності буття суб’єкта) [235, с. 42–43]. Формування 

індивіда, на його думку, вимагає проектування в освіті цілісної ситуації, в якій 

матеріал, що вивчається, стає приводом ціннісно-смислових пошуків особистості, 

при цьому має акцентуватися увага на розвитку мотиваційно-ціннісного ядра і 

розвиненість особистості, яку вбачає в незалежності від конкретних ситуацій. 

«Особистість, – пише В. Сєріков, – це своєрідна інстанція, яка здійснює контроль 

над життєвим простором людини через вироблення власних принципів і правил 

поведінки в цьому просторі. Особистісний розвиток людини виступає як своєрідне 

урівноваження двох начал – імперативу норми моралі й свободи (затвердження 

образу «Я»)» [234, с. 180]. 

Генезис проблеми особистісної орієнтації свідчить, що розвиток і 

формування особистості сьогодні представлено як процес і результат входження 

людини в існуюче середовище та інтеграції в ньому. Зазначимо, що в умовах 

науково-технічного прогресу XXI століття «особистість» розділяють на декілька 

суттєво нових тлумачень: «ринкова особистість» (Е. Фромм), «посадова 
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особистість» (С. Подмазін), «особистість самоактуалізуюча» (Г. Коджаспарова, 

А. Коджаспаров). Для повноцінного розкриття сутності поняття особистісно 

орієнтованої музичної освіти, на наш погляд, доцільно конкретизувати ці 

трактування. Так, «ринковий» тип особистості здатен перебудовуватися і 

пристосовуватися, він гнучкий, адаптивний, комунікабельний, здатен проявляти себе 

і переконувати інших у тому, що саме він – найкращий з усіх претендентів на якусь 

посаду, в ньому постійно живе невпевненість у собі й розуміння того, що насправді 

відбувається з ним та його оточенням [262, с. 63– 101]. На думку С. Подмазіна 

«посадова особистість» – це особистість, яка здійснює вчинки, що відповідають 

природі речей: це особистість, яка творить Добро» [177, с. 20–48]. Для 

«самоактуалізуючої особистості» характерними є прагнення до найбільш повного 

виявлення і розвитку своїх потенційних можливостей і здібностей, такі люди здатні 

до творчості, повноцінного спілкування, істинного самоствердження [105]. Тож при 

здійсненні музичного навчально-виховного процесу доречно враховувати та 

розмежовувати названі типи особистостей сучасної людини. 

Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми свідчить, що вчені неодноразово 

звертаються до творчої діяльності в загальному навчально-виховному процесі в 

контексті особистісно орієнтованої освіти. Тому пошуки відповідей на безліч запитань, 

що постають при цьому, не залишають байдужими і науковців мистецької освіти, 

зокрема музичної. Розвиток активної творчої особистості, її формування завжди були 

предметом вивчення науково-методичної думки та педагогічної практики минулих 

часів і сьогодення, які при цьому спрямовували свою увагу на дослідження розвитку 

творчих здібностей дітей, художньо-пізнавальної активності (Е. Жак-Далькроз, 

Н. Голота, З. Кодай, О. Коваль, О. Лобова, В. Макаров, Л. Масол, К. Орф, 

Е. Печерська, О. Ростовський, Б. Трічков та ін.); творчості як методу загального 

музичного виховання (Б. Асаф’єв, Н. Брюсова, Л. Баренбойм, Н. Ветлугіна, 

О. Запорожець, М. Михайлова, С. Науменко, О.Радинова та ін.); впливу творчості 

на музичний розвиток особистості (К. Головська, В. Медушевський, Г. Падалка, 

О. Рудницька, Т. Танько, Б. Яворський та ін.). 
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У теорії та методиці музичного навчання і виховання «формування 

особистості» учня розуміють крізь призму загального творчого розвитку 

засобами музичного мистецтва, свідченням чого є праці Л. Дмитрієвої, 

В. Ванслова, В. Григор’єва, А. Зісь, Н. Крилової, А. Лосєва, Л. Масол, 

Н. Миропольської, О. Ростовського, А. Растригіної, О. Рудницької, 

Л. Хлєбникової, Ю. Цагарелі та ін. У контексті особистісної орієнтації нам 

видаються особливо важливими думки О. Ростовського, який «формування 

особистості» розуміє як процес соціалізації людини, який включає розвиток (як 

саморух), виховання (як управління педагогічним впливом), цілеспрямоване і 

стихійне навчання, а «розвиток особистості» – як процес формування певної 

соціальної якості індивіда в результаті його соціалізації і виховання [225, с. 624].  

В останній чверті XX – на початку XXI століття накопичується чималий 

науковий досвід про особистісну орієнтацію в освітньому мистецькому просторі 

(Т. Дябло, В. Кьон, І. Ткачук, Т. Турчин, А. Растригіна) та пов’язаною з цим 

творчою активністю (В. Бабій, І. Гадалова, В. Лабунець, О. Лобова, В. Тушева), 

творчим музичним мисленням (Х. Василькевич, В. Григор’єва), художньо-

творчими інтересами та їх розвитком у художньо-масових формах діяльності 

(Л. Єнтіс, А. Кікоть, О. Хижна та ін.). Різні напрямки історії розвитку музично-

педагогічної думки та музичної освіти досліджувалися сучасними вченими 

(Ж. Аністратенко-Хурсіна, Л. Гнатюк, С. Горбенко, М. Гордійчук, І. Грінчук, 

О. Михайличенко, О. Овчарук, А. Ольховський, А. Растригіна, О. Ростовський, 

Т. Турчин, Д. Чижевський, В. Шульгіна та ін.), які прямо чи опосередковано 

торкалися предмету нашого дослідження [49; 142; 193; 225; 250]. 

Зокрема, особливо важливими для нашого дослідження є висновки 

А. Растригіної, котра одна із перших на початку XXI століття педагогів-

музикантів, яка наголосила на впровадженні принципово нової моделі освітнього 

процесу – педагогіки свободи. Вчена виокремлює ключові умови, за яких 

педагогічне спілкування буде сприяти розвитку особистісної свободи дитини. Це – 

діалогізація, проблематизація, персоналізація, індивідуалізація. Ми поділяємо 

думки науковця про те, що: розширення меж усвідомлення людиною своїх 
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фізичних, психологічних та духовних сил дозволяє пізнати себе та оточуючу 

дійсність; забезпечення особистості «простору вільного від спостереження», 

створення у педагогічному процесі ситуацій невизначеності будуть спонукати 

учнів до самовизначення, самостійного вибору; орієнтація педагогічного процесу 

на розвиток індивідуальних задатків, нахилів дітей сприятиме їх творчій 

самореалізації; максимальне забезпечення змісту, форм і методів художньо-

естетичної діяльності та спілкування стануть тими чинниками, що відповідають 

потребам сьогодення й уможливлюють навчання і виховання дітей на засадах 

педагогіки свободи [193, с. 109].   

Таким чином, у музичній педагогіці так само, як і у філософії, соціології, 

психології та загальній педагогіці поняття особистості, яке є ключовим в 

особистісній орієнтації увиразнює найбільш істотні характеристики конкретної 

людини з точки зору її культури, особливостей характеру, поведінки, 

індивідуальних проявів життєдіяльності. Але все ж таки педагогіка конкретизує 

граничне, філософське бачення особистості крізь призму реальних проявів 

діяльності та спілкування індивіда в царині навчання і виховання. Разом із тим, 

розвиток даної категорії свідчить про те, що воно виражає, насамперед, соціальні, а 

не лише психологічні характеристики індивіда. Тому дослідження історичного 

генезису особистісної орієнтації в музичній освіті є не тільки доцільним, а й 

необхідним, бо спрямовує саму освітню систему, її зміст та організаційні форми до 

суттєво іншого набуття знань, яке відображається в особистісно орієнтованому 

навчанні й вихованні та складає головний напрямок удосконалення освіти XXI 

століття.  

 

1.2. Теоретико-методологічні основи особистісно орієнтованого 

навчання і виховання 

Аналіз вищезазначеної наукової літератури дав нам змогу виділити спільне 

концептуальне положення у становленні особистісної орієнтації – це розвиток та 

формування особистості дитини, багатоаспектність у вирішенні якого збагачує її 

сутність. Водночас реалізація мети нашої роботи вимагає обґрунтування 



52 
 

теоретико-методологічної основи особистісно орієнтованого навчання і виховання, 

його понятійно-категоріального апарату, що стали підґрунтям у реалізації 

особистісно орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку досліджуваного 

історико-педагогічного періоду. 

Останнім часом спостерігається широка палітра понять, пов’язаних із 

особистісною орієнтацією. Серед великого їх різноманіття варто виокремити 

поєднання із дефініцією «особистісно орієнтована» деяких позицій: «підхід», 

«концепція», «освіта», «навчання і виховання» та ін., що складають специфічний 

тезаурус даної проблеми. Усі ці категорії спираються на фундаментальні 

дидактичні праці, присвячені особистісно-розвивальним функціям процесу 

навчання і виховання (І. Бех, С. Бондар, Є. Бондаревська, В. Паламарчук, 

В. Рибалка, В. Сєріков, І. Якиманська). 

Особистісно орієнтований підхід – це інструмент методології, принцип 

психолого-педагогічної науки, в основі якого покладено комплекс концептуальних 

уявлень, цілеспрямованих схем, методики психолого-педагогічних засобів, які 

дозволяють забезпечити й підтримати процеси самопізнання, самоствердження та 

самореалізації особистості дитини, розвитку її індивідуальної неповторності. 

О. Пєхота переконує, що реалізація особистісно орієнтованого підходу «досить 

непроста теоретична проблема, її складність зумовлена тією обставиною, що 

особистість є чи не найскладнішим утворенням у світі й одночасно є суб’єктом 

перетворення цього світу і самого себе» [171, с. 28]. 

Ретроспектива підходу особистісної орієнтації поступово визначалась в ідеях 

філософських розвідок, серед яких були ідеї екзистенціоналізму (Ж. Сартр, 

М. Хайдеггер, К. Ясперс), синергетики (В. Аршинов, І. Пригожин, І. Стенгерс), 

феноменології (В. Ділтей, М. Шелер), філософської та педагогічної антропології 

(Н. Бердяєв, Б. Бім-Бад, В. Блюмкін, О. Дубко, В. Зеньковський, В. Зінченко, 

І.Зязюн, І. Кон, В. Кремень, В.Лутай, С. Подмазін, К. Роджерс, В. Розанов, 

Б. Скіннер, Л. Сохань, К. Холл та інші), що забезпечили особистісно орієнтований 

підхід в освіті філософським фундаментом для безумовного визнання людини 

суб’єктом власного саморозвитку.  
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Сучасні дослідники всіляко намагаються зрозуміти сутність даної категорії. 

Так, наприклад, С. Яценко у своїй дисертації наголошує, що особистісно 

орієнтований підхід лежить в основі кроку до розуміння організації особистісно 

орієнтованої освіти на суб’єкт-суб’єктній основі. Вчена аргументує це висновками 

про те, що подібна організація взаємодії у навчально-виховному процесі має не 

просто ґрунтуватися на передачі змісту освіти від учителя до учня, а, насамперед, 

забезпечувати їх особистісне зростання та розвиток [283, с. 67]. 

Цивілізаційний розвиток постійно зумовлює пошук шляхів удосконалення 

освітнього процесу. За таких обставин пропонуються певні концепції особистісної 

орієнтації (від лат conception – розуміння, система поглядів на те або інше явище) 

[146], які склалися в останній чверті XX століття, основна увага яких приділяється 

загальному психологічному розвитку або розвитку мислення, формуванню 

розумових дій. Посеред численності їх змістового тлумачення наведемо деякі з 

них: розвиваюча концепція (З. Калмикова); концепція, де найбільш суттєвим у 

розвитку дитини є характер діяльності в навчальному процесі (Л. Фрідман); 

концепція згідно якої загальна освіта повинна бути орієнтована на формування 

розумових операцій (М. Поспєлов); концепція в якій розумові операції називаються 

прийомами навчальної роботи (Є. Кабанова-Меллер) тощо. Але об’єднуючим 

фактором для всіх цих міркувань було протистояння адміністративно-командній 

системі радянських часів, що надавало змогу поступово вирішувати подальші 

невідкладні проблеми сучасної освіти. За цих умов, нагальними стають проблеми 

переосмислення та очищення понять гуманізму, особистості людини, особистісної 

освіти, оскільки першорядною діючою силою в процесах оновлення виступає 

індивід, а звідси домінантою виступає: відродження поваги до нього; до його 

духовності; до морально-етичних засад його життя, тобто особистісної орієнтації в 

освіті. 

У площині наших педагогічних міркувань щодо сутності особистісно 

орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку лежать, звичайно, визнані 

концепції Є. Бондаревської, В. Сєрікова, І. Якиманської та ін. Так, В. Сєріков 

пропонує особистісно-позиційну концепцію, в якій метою освіти є створення умов 
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для прояву життєвих позицій дітей, створення особистісного ставлення до себе і 

навколишнього світу, а засобом – створення педагогічних ситуацій через тріаду 

«завдання – діалог – гра». Принципи особистісно орієнтованого навчання і 

виховання: діалогічність, особистісно-смислова конкретність та творча гра 

[234; 235]. 

Ми поділяємо думки науковця про те, що дитина є суб’єктом 

життєдіяльності, тому за таких обставин навчально-виховний процес, а особливо 

музичний, так чи інакше має будуватися на основі життєвого досвіду учня 

(пізнання, спілкування, творчість та ін.). Домінуючою позицією тут постає 

створення умов для повноцінного розвитку особистісних функцій дитини. У 

даному випадку науковець підкреслює, що такими функціями є прояви людини, 

що реалізують соціальне замовлення «бути особистістю» [234, с. 67]. Тож 

принагідно виокремити деякі з цих функцій (за В. Сєріковим): мотивації 

(прийняття й обґрунтування діяльності); опосередкування (стосовно зовнішніх 

впливів і внутрішніх імпульсів поведінки); колізії (бачення прихованих протиріч 

дійсності); критичності (стосовно пропонованих ззовні цінностей і норм); 

рефлексії (конструювання й дотримання певного образа Я); смислотворчості 

(визначення системи життєвих змістів аж до найважливішого – сенсу життя); 

орієнтації (побудова особистісної картини світу – індивідуального світогляду); 

забезпечення автономності й стійкості внутрішнього світу; 

творчоперетворювальної (забезпечення творчого характеру будь-якій особистісно 

значимої діяльності); самореалізації (прагнення до визнання свого образа «Я» 

оточуючими); забезпечення рівня духовності життєдіяльності відповідно до 

особистісних домагань (запобігання зведення життєдіяльності до утилітарних 

цілей) [235]. Науковець переконує, що наявність і розвиток зазначених функцій 

буде засвідчувати той факт, що навчально-виховний процес досягає особистісного 

рівня в освіті. Безумовно деякою мірою з такими висновками науковця можна 

погодитися. 

Особливої уваги заслуговує суб’єктно-особистісна концепція І. Якиманської, 

яка в своїй основі базується на ставленні до дитини як до унікальної, неповторної 



55 
 

особистості. Нам видаються важливими, у контексті досліджуваної проблеми 

принципи, які пропонує вчена: цілісності, доцільності з урахуванням інтересів, 

схильностей та можливостей учнів, які розкриваються у відповідних функціях 

(навчальній, діагностичній, корекційній, прогностичній, інформаційній та 

розвивальній). Зазначені принципи окреслюють і методи розвитку суб’єктного 

досвіду дітей (системи життєвих та наукових понять) [279]. 

Реалізація подібної позиції потребує створення особливого освітнього 

середовища, що є сприятливим для прояву індивідуальності кожного учня. За 

таких обставин не менш важливим, на наш погляд, є необхідність спеціальної 

підготовки вчителя, який розуміє і поділяє завдання та цінності особистісно 

орієнтованої освіти. Тому, метою особистісно орієнтованої освіти (за 

І. Якиманською) має стати перетворення індивідуально-особистісних рис дитини в 

соціально значущі форми поведінки. Досліджуючи дану проблему, І. Якиманська 

доводить, що така спрямованість освіти має розмежовуватися за певною 

класифікацією: соціально-педагогічна (орієнтована на соціальний запит), 

предметно-дидактична (орієнтована на науково-предметне розділення знань, які 

необхідно засвоїти учням під час занять) та психологічна (ґрунтується на визнанні 

індивідуальних розрізнень, які слід враховувати при організації навчання) [280, 

с. 48]. 

Нам видається особливо важливим урахування підходів до учнів у 

навчально-виховному процесі, особливо коли йдеться про музичне мистецтво. 

Тому пропозиції вченої щодо таких підходів необхідні для нашої роботи, зокрема: 

різнорівневий підхід (орієнтація на різний рівень складності програмного 

матеріалу, доступного учневі); диференційований підхід (розподіл груп дітей за 

знаннями, здібностями, типом освітнього закладу); індивідуальний підхід (розподіл 

учнів за рівнем успішності, здібностям, соціальної спрямованості); суб’єктно-

особистісний підхід (ставлення до кожної дитини як до унікальності, несхожості, 

неповторності) [279; 280].  

У педагогічній літературі зазначається, що призначенням особистісно 

орієнтованого підходу в освіті є сприяння становленню особистості, розвитку її 
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індивідуальності, творчого начала. У цьому сенсі важливого значення набуває 

особистісно-культурологічна концепція Є. Бондаревської [26], головною метою якої є 

виховання людини культури. Культуровідповідність як провідний принцип 

формується засобами культури, яким відповідають функції забезпечення процесу 

індивідуалізації, соціалізації, культурної ідентифікації, духовно-морального 

саморозвитку людини. 

Культуровідповідна особистісно орієнтована освіта відповідає базовим 

навчально-виховним процесам, в яких відбувається становлення суб’єктності 

особистості, яку автор визначає в аспектах: 

- індивідуалізації як становлення індивідуального особистісного образу, 

формування самобутньої «Я-концепції», розвитку творчого потенціалу; 

- соціалізації – сприяння входженню дитини в життя суспільства, 

оволодінню та вдосконаленню способів життєдіяльності, формуванню «концепції 

життя», здійсненню самовизначення; 

- культурної ідентифікації – набуття дитиною почуття відповідності до 

визначеної культури, засвоєння її цінностей, придбання рис людини культури; 

- морального саморозвитку особистості – становлення внутрішньої 

системи управління моральними нормами поведінки (совість, честь, гідність, 

обов’язок тощо), здатності до вибору з-поміж добром і злом, вимірювання 

гуманістичною критеріальною базою своїх вчинків та поведінки [26, с. 51]. 

За цих обставин Є. Бондаревська виділяє першочергові цінності особистісно 

орієнтованої освіти: людину (суб’єкта культури, свого життя й індивідуального 

розвитку), освіту (культурне розвиваюче середовище, що формує та розвиває 

особистість, сприяє наданню її життю культурного смислу), творчість і діалог 

(способи існування і саморозвитку індивіда в культурно-освітньому просторі) [26, 

с. 62]. Варто взяти до уваги думки науковця, що вікова пріоритетність при цьому 

буде відносною і проявляється у музично-творчій діяльності у закладах загальної 

середньої освіти за особистісно орієнтованого підходу комплексно, цілісно та 

імпровізаційно майже без вікових обмежень. Адже безперечно й у дітей молодшої 
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школи, і середньої є свої цілі, що мають бути ними осмислені за допомогою 

вчителя. 

На теренах нашої країни вагомий внесок у розвиток психолого-педагогічної 

науки зробив Г. Балл [12], котрий поділяє погляди Є. Бондаревської щодо 

принципу культуродоцільності. Важливими для наших наукових пошуків є: 

раціогуманізм, гуманізм, урахування психологічних аспектів діяльності та 

професійної підготовки педагогів, становлення їх духовності, співвідношення 

адаптації та творчості у функціонуванні особистості, сутності, психологічного 

змісту особистісної свободи й надійності. У працях науковця широко 

використовується термін «особистісна орієнтація», яку Г. Балл пов’язує із 

прилученням учня до культури (загальнолюдської, національної, професійної) в 

єдності її нормативно-репродуктивних (цивілізаційних) і діалогічно-творчих 

складників. Нам видаються важливими думки вченого про те, що сприяння 

розвитку та формування особистості учня як активного носія культури, може бути 

успішним лише за умови ретельної уваги до його індивідуальних особливостей, а 

значить до його психофізіологічних та ендопсихічних характеристик. Учений 

підкреслює, що таку особистісну орієнтацію варто поширити на всі ситуації 

міжособистісних впливів, які мають на меті сприяти повноцінному функціонуванню 

і подальшому гармонійному розвитку особи [13, с. 35].    

Зазначимо, що у контексті трансформаційних процесів, які відбувалися в 

Україні в 90-х роках XX століття із набуттям незалежності, пріоритетного 

значення набувають «загальнолюдські цінності, що стали складовою філософії 

перебудови і освітньої політики нашої держави та певними рушійними силами для 

розвитку особистісно орієнтованого навчання та виховання» [82, с. 86]. Звідси 

простежується цілком умотивована увага різноманітних дослідників до проблем 

розвитку та формування особистості дитини в навчально-виховному процесі як 

суб’єкта життя, як вільної та духовної особистості, яка має потребу в саморозвитку 

(К. Абульханова-Славська, О. Асмолов, Ю. Бабанський, Г. Балл, І. Бех, В. Давидов, 

М. Махмутов, І. Мар’єнко, В. Моляко, Л. Проколієнко, В. Сухомлинський, 

М. Таланчук, Н. Тализіна, В. Татенко, Т. Титаренко, Б. Федоришин та інші). 
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Сьогодні ж особистісно орієнтована освіта є тією домінантою, що дозволяє 

розглядати навчання і виховання як ресурс та механізм суспільного розвитку, а 

особистісно орієнтована парадигма дедалі стійкіше утверджується як ключовий 

психолого-педагогічний принцип організації навчально-виховного процесу, від 

якого залежить ефективність переорієнтації системи освіти на розвиток та 

формування особистості учня (М. Алексєєв, І. Бех, Є. Бондаревська, В. Сєріков, 

І. Якиманська та ін.) [66; 82; 146; 259; 279].  

Наприкінці XX – початок XXI століття вітчизняна педагогіка активно 

розгортає свій науковий пошук і у сфері методології, теорії та технології 

виховання. Зокрема, гучно репрезентує духовно-моральний світ особистості в 

загальному освітньому онтогенезі відомий український учений І. Бех. Педагог 

стверджує, що «загальнонауковий принцип людиноцентризму (в освіті – 

дитиноцентризм) наразі об’єктивується як особистісно орієнтований педагогічний 

процес, в якому теорії ідеології інноваційної технології гуманістичного типу мають 

стати одним із провідних спрямувань» [20, с. 43]. Автор наголошує, що нова 

освітня парадигма має сприяти: розвитку та формуванню особистості дитини і 

розвитку «справжнього, а не його сурогату; розвитку, який орієнтується не на 

середньостатистичний рівень, а передбачає можливість вищих досягнень для 

даного віку, ступеня освіти, для конкретної дитини за відповідних умов»  [21, 

с. 112]. Нам імпонує думка вченого про те, що самореалізація особистості 

неможлива без вольової діяльності, яка забезпечує досягнення поставлених 

людиною цілей, здійснення нею суспільно значущих дій і вчинків. Через цей 

процес особистість утверджується в думці, що вона є творцем самої себе й 

навколишнього суспільного середовища. За таких умов варто враховувати при 

забезпеченні особистісно орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку три 

види гуманістичного ставлення до особистості, які пропонує вчений: розуміння 

особистості, визнання особистості, прийняття особистості.  

Перше ставлення – розуміння – науковець трактує як достовірність знань про 

іншу людину, яка пізнається інтуїтивним шляхом, залежить від рівня розвитку 

пізнавальних особистісних якостей педагога та від складності явища, яке шляхом 
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інтуїції в іншій людині пізнається. Крім того, слід підкреслити, що це буде 

здійснюватись не завжди, оскільки спосіб поведінки особистості може й не 

відповідати змістові її внутрішніх переживань. Друге ставлення – визнання – автор 

визначає у праві бути собою, тобто бути індивідуальним, мати власну позицію 

відносно тих чи інших явищ, ситуацій, проблем. Як наголошує І. Бех, вимога 

визнання дитини ґрунтується на «вірі в її можливості, а отже – у самовдосконаленні, 

розумінні нескінченності пізнання людини, навіть коли вона ще зовсім мала» 

[19, с. 267]. За цих обставин важливою умовою буде зважання на визнання 

особистості дитини з самого початку її свідомого життя, але в основному на це не 

звертають належної уваги у вихованні. Третє – прийняття – підпорядковує ставлення 

того чи іншого індивіда не залежно від того, чи задовольняє він ваші особистісні 

потреби чи ні, тобто надання права іншому бути таким який він є [19]. 

Ми поділяємо висновки науковця, що лише сильна, цільова воля спроможна 

сформувати людину з прагненням активної, свідомої, творчої діяльності. 

Підкреслюючи значущість природного прагнення до особистісного зростання, 

І. Бех вказує на необхідність визначення оптимальної програми самореалізації 

особистості, беручи до уваги її генетичні та соціальні реалії. У своїх роботах 

дослідник виокремлює ряд позицій, на яких має ґрунтуватися особистісно 

орієнтоване навчання і виховання, зокрема і музичне: новий погляд на особистість 

як мету освіти (ідеї особистісної спрямованості навчально-виховного процесу); 

ідея гуманізації і демократизації педагогічної взаємодії; відмова від прямого 

примусу як методу, який не дає результатів у сучасних умовах; нове трактування 

індивідуального підходу; формування позитивної «Я» - концепції, тобто 

формування «Я» - образу [91; 92].  

Нам видається важливим усвідомлення того, що сутність особистісно 

орієнтованого музичного навчання і виховання безперечно пов’язується не тільки з 

унікальністю та самобутністю учня, але і з неповторністю особистості вчителя з 

однієї сторони, та з іншої – з поняттям «культурного акту», сенс котрого полягає в 

усвідомленні себе, своєї особистості засобами самоствердження в культурі. 

Подібні думки зустрічаємо у працях М. Алексєєва, котрий вважає, що особистісно 
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орієнтований підхід до навчання і виховання має бути індивідуальним, 

«авторським», а проектування навчальної ситуації, в межах свого предмету, 

повинно орієнтуватися на тип психічного розвитку учня та індивідуальні 

можливості педагога. Підпорядковуючись такому підходу до освітнього процесу, 

як зазначає автор, варто не просто враховувати особливості суб’єкта навчання, а 

застосовувати іншу методологію організації умов навчально-виховного процесу, 

який передбачає не «облік», а «включення» його власне особистісних функцій або 

вимога його суб’єктного досвіду. «Особистісність і унікальність ситуації 

особистісно орієнтованої освіти може бути описана як ситуація поліфонії 

особистісних переживань її суб’єктів, – стверджує М. Алексєєв, – а провідним 

способом проектування його організації є реалізація педагогом узагальненої 

орієнтованої основи дії щодо створення умов для поліфонії (діалогу) особистісних 

переживань (проживань) учня (учнів) та вчителя в ситуації пізнання» [2, с. 76].  

Особистісна орієнтація характеризується урахуванням змістовних та 

методичних аспектів організації конкретної педагогічної ситуації, типів психічного 

розвитку учнів і предметої специфіки навчального знання. Тому нам видається 

слушним зауваження автора про те, що організація такого роду навчання в ідеалі 

розгортається як «школа діалогу особистостей, а поняття – процес особистісно 

орієнтованого навчання використовують як синонім поняття – подія навчання в 

значенні співбуття (спільне буття в пізнавальній ситуації). Воно фіксує і той факт, 

що проектування особистісно орієнтованої освіти поза його реалізації 

нездійсненно» [2, с. 203]. Разом із тим, ми поділяємо думки вченого, що 

особливістю сучасного навчального закладу на всіх його рівнях є визнання 

«особистісно орієнтованого навчання» в якості своєрідного методологічного 

імперативу. «Особистісно орієнтоване навчання, – наголошує М. Алексєєв, – має 

розглядатися як такий тип навчання, в якому організація взаємодії суб’єктів 

освітнього процесу в максимальній мірі орієнтована на їх особистісні особливості 

та специфіку особистісно-предметного моделювання світу» [Там само, с. 103]. 

На гуманізацію, особистісність спілкування звертає увагу і вітчизняна 

дослідниця О. Савченко, яка спрямовує свій науковий пошук у русло дидактики 
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початкової освіти. Ми вважаємо, що висновки вченої є не менш важливими при 

реалізації особистісно орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку, адже 

такий тип спілкування залежить і від швидкості та адекватності реакції вчителя на 

непередбачені ситуації учнів. Нам імпонують думки дослідниці про те, що 

доцільно зосереджувати увагу на позитивному прикладі вчителя та обережному 

користуванні ним зауваженнями. Вона зазначає, що «слід цінувати не стільки 

«класичну» учнівську позу, а вміння дитини слухати, зосереджуватися. 

Особистісно орієнтовані стосунки на будь-якому уроці й поза ним мають 

утверджувати людську гідність кожного учня, здібного і нездібного, запобігати 

виникненню страху перед покаранням, приниженням» [232, с. 156]. За цим 

принципом, на наш погляд, дитина не боїться висловлювати свою думку, яка може 

не збігатися із думками інших, та реалізує своє право бути мислячою особистістю.   

Про важливість постаті сучасного вчителя у забезпеченні особистісно 

орієнтованої освіти учнів звертають увагу К. Корсак, І. Русинка, Т. Сущенко та ін., 

котрі наголошують, що його діяльність має бути побудована на основі діалогу, 

духовної взаємодії та співтворчості, підвищенні особистісного статусу дитини та її 

особистісного потенціалу, продукуванні нових ідей, створенні реальних умов 

зростання й постійного саморозвитку. Все більшого резонансу набуває ідея про те, 

що варто залишити в минулому авторитарну, репресивну педагогіку і перейти до 

педагогіки толерантності (В. Кремень), від суб’єкт-об’єктних відносин між 

учителем і учнем до суб’єкт-суб’єктних, де обидві сторони визначаються 

рівноправними учасникми освітнього процесу. Переосмислення зазнають і ціннісні 

орієнтації у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії; врахування культурологічного 

підґрунтя існуючих суспільних відносин; ментальності у навчанні та вихованні; 

поваги життєвого простору особистості; формування життєво-трудових 

компетентностей, які дозволять орієнтуватися та функціонувати в умовах 

швидкозмінного середовища (М. Баришевський, Ю. Мальований, М. Піддячний) 

[117; 118; 230; 245].                

На зламі тисячоліть особистісно орієнтована парадигма набуває все більшої 

актуальності, і це, в свою чергу, дає можливість досліджувати дану проблему в 
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нових аспектах. З’являються праці (Г. Балл, І. Бех, М. Боришевський, 

Є. Волчегорська, А. Кузнєцова, Л. Кукліна, В. Ларцев, Ю. Мальований, О. Норкіна, 

О. Пєхота, Л. Пироженко, А. Плигін, О. Подліняєв, С. Подмазін, О. Пометун, 

Т. Сущенко, С. Яценко), в яких науковий пошук спрямовується на аналіз сучасної 

функції освіти та зміну її змісту, на включення суб’єктного досвіду учнів та 

врахування індивідуальної вибірковості до програмного матеріалу, на вивчення 

динаміки розвитку особистості учня в освітньому процесі, на створення 

сприятливого освітнього середовища для навчальних досягнень, які відповідають 

меті та завданням особистісно орієнтованого підходу. 

До тезаурусу особистісної орієнтації відноситься безпосередньо і дефініція 

«освіта». У сучасному науковому просторі вагомого значення мають філософські 

дослідження особистісно орієнтованої освіти С. Подмазіна, думки якого слушно 

відображають теперішнє трактування феномену «освіти третього тисячоліття». 

Учений наголошує, що сучасна освіта – це процес розвитку особистості як 

суб’єкта діяльності й соціальних відносин з усталеною системою гуманістичних 

цінностей [178, с. 268]. Обґрунтовуючи свою позицію, науковець визначає 

особистісно орієнтовану освіту як соціальну інституцію, як сукупність укладених 

один в одного численних шарів (рівнів). «Соціальні зв’язки між різними шарами 

утворюються як такі, – говорить С. Подмазін, – що ведуть «углиб», «на поверхню» 

та «на рівні певного шару»; цей освітній простір існує в тримірній системі 

координат, яку утворюють вектори, спрямовані на інтереси та потреби влади, 

суспільства й особистості» [177, с. 27].  

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки і практики сьогодні ще 

співіснують дві основних моделі інституцій освіти: авторитарна (традиційна) і 

особистісно орієнтована (гуманістична). Тому нам видаються важливими для 

повноцінного впровадження особистісної орієнтації у сучасну систему закладів 

загальної середньої освіти результати дослідження вченого про те, що метою 

особистісно орієнтованої освіти має бути не формування, і навіть не виховання, а 

знаходження, підтримка, розвиток людини в людині, розвиток у ній механізмів 

самореалізації, саморозвитку, адаптації, саморегуляції, самозахисту, 
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самовиховання та інших, необхідних для становлення самобутнього особистісного 

образу й діалогічного, безпечного способу взаємодії з людьми, природою, 

культурою, цивілізацією [178, с. 32]. 

Не можна не погодитися із твердженням ученого, що особистісно 

орієнтована освіта на базовому рівні педагог-учень являє собою мінливу єдність 

трьох основних типів соціально-педагогічної взаємодії: особистісно-вільної, 

особистісно-цільової та особистісно-директивної, які здійснюються педагогом із 

позиції особистісного ставлення до учня – прийняття, визнання, розуміння [177; 

178]. Звідси, особистісно орієнтована освіта сьогодення, зокрема і музична, 

визначається через характер соціальних зв’язків між її суб’єктами та створення 

умов для становлення особливого стану особистості, в якому вона формується, 

виявляється й розвивається як особистість відкрита, вільна, креативна.  

Поряд із вищезазначеними концепціями зацікавлення у нас викликає теорія 

О. Подлиняєва, який називає таку освіту особистісно-центрованою, яку засновано 

на ідеї, що освіта дитини – це процес, який ініціюється самою особистістю, 

оскільки в ній споконвічно закладено прагнення до самоактуалізації. Твердження 

вченого про визначення особистісно-центрованого підходу в освіті є цілком 

доречним – це «гуманістично-орієнтована психолого-педагогічна концепція, яка 

розглядає людську особистість як саморозвиваючу гуманітарну систему, заперечує 

доцільність і правомірність нав’язування їй ззовні мети та шляхів розвитку, 

безумовно визнає за розвиваючою особистістю відповідальну свободу життєвого 

самовизначення, реалізується на основі рівноправних та діалогічних 

міжособистісних відношень» [176, с. 154]. Така концепція, на наш погляд, 

спонукає до змін традиційного педагогічного світогляду, де головною діючою 

особою стає особистість, здатна навчатися сама, орієнтуватися на власні почуття, 

сенси, інтереси, потреби, можливості. 

Ми поділяємо думки автора у тому, що в контексті даного підходу на тлі 

вимог сучасного суспільства, розвитку новітніх технологій змінюється і саме 

поняття «освіта», яке тлумачиться вже не як процес засвоєння знань, умінь та 



64 
 

навичок, а зміна внутрішнього емоційно-когнітивного досвіду учня, пов’язаного з 

усією його неповторною індивідуальністю [175]. 

Розкриваючи теоретико-методологічні основи особистісної орієнтації 

доречно буде ознайомитися та розібратися із основними складовими, які 

формують тезаурус зазначеної проблеми. Зокрема: мета освіти, яка через призму 

даного підходу буде спрямовуватися в інше русло, а саме, на самореалізацію учня і 

вчителя та засвоєння системи загальнолюдських цінностей; новий зміст та 

завдання освіти, що співвідносяться з особистими потребами суб’єктів навчально-

виховного процесу; сукупність особистісно орієнтованих принципів; систему 

особистісно орієнтованих форм та методів навчання, їх вибір учнями та 

вчителями; демократичний стиль педагогічного спілкування; включення 

діяльності учнів у структуру процесів саморозвитку та життєвого самовизначення 

особистості дитини; особливості оцінювання дітей тощо. 

Для будь-якої освітньої ланки першочерговим є завдання розвитку самої 

особистості, котра відповідала би потребам сучасного суспільства, готової 

орієнтуватися в постійно мінливих ситуаціях, адаптуватися до умов, що 

змінюються, готової до самореалізації в соціумі. У цьому сенсі важливого 

значення набуває особистісно орієнтоване навчання та виховання, яке відповідає 

певному змісту, котрий визначається її спрямованістю на задоволення 

екзистенціальних потреб людини, тобто потреб його буття та особистісного 

існування (свобода та вільний вибір себе, свого світобачення, позицій, поступків, 

самостійності та особистої відповідальності), котрий  у межах такої освіти 

націлюється на допомогу людині в побудові власної особистості, визначенні своєї 

особової позиції в житті (вибрати значущі для себе цінності, оволодіти певною 

системою знань, засвоїти способи вирішення проблем власного «Я»)  [175; 178]. Як 

свідчить аналіз наукових джерел, сучасна педагогіка особистісно орієнтоване 

навчання трактує як спрямованість на вирішення ключових проблем гуманізації 

загальної середньої освіти: підвищення престижу шкільної освіти; розвиток в учнів 

стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися; подолання 
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труднощів, викликаних генетично та соціально обумовленими відмінностями в 

рівні розвитку дітей; формування основ базової культури особистості» [146, 

с. 174].  

Отже, мета особистісно орієнтованої освіти постає у виявленні суб’єктного 

досвіду кожного учня та надання психолого-педагогічної допомоги в становленні 

його індивідуальності, в життєвому самовизначенні, самореалізації тощо. Звідси, 

виокремлюються певні параметри, що складають складову такої мети, яка полягає 

у тому, щоб закласти в дитині механізми самореалізації, саморозвитку, адаптації, 

саморегуляції, самозахисту, самовиховання та інші, необхідні для становлення 

самобутності особистісного образу (О. Подлиняєв) [176]; у створенні оптимальних 

умов для розвитку та становлення особистості як суб’єкта діяльності й суспільних 

відносин (С. Подмазін) [178]; у процесі психолого-педагогічної допомоги дитині в 

становленні її суб’єктності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому 

самовизначенні (О. Пєхота) [171]; у визначенні головних цінностей (людини, 

освіти, творчості та діалогу), тобто виховання цілісної людини культури, здатної 

організовувати своє життя у формах культурного буття (Є. Бондаревська) [26]. 

Сучасне особистісно орієнтоване навчання і виховання поряд із метою 

змінює і свої завдання: максимальне виявлення, ініціювання, використання, 

«окультурення» суб’єктного досвіду дитини; розвиток індивідуальних 

пізнавальних здібностей кожного учня; формування в особистості культури 

життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно будувати своє повсякденне 

життя, правильно визначати його лінії як першоджерела для соціокультурного 

самовизначення (О. Пєхота) [171]; підвищення особистісного зростання індивіда 

(розвиток тих якостей, які допомагають йому стати самовизначальною 

особистістю); розвиток інтелектуальних можливостей (здібностей, навиків 

мислення тощо, що забезпечують здатність до свідомої самоосвіти); формування 

звичок в кожного учня неусвідомленої соціально-моральної поведінки, духовної та 

побутової культури, культури праці, естетично, екологічно та фізично здорового 
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способу життя, тобто тих рис особистості, яких не можна набути тільки на уроках; 

допомогу дитині у формуванні цілісної картини світу (А. Кузнєцова) [120; 156]. 

У контексті нашого дослідження принагідно підкреслити, що категорія 

«музична освіта», її зміст інтерпретується вітчизняними науковцями в різний 

спосіб. Так О. Ростовський зазначає, що – це «система знань, умінь і навичок, які 

потрібні для відтворення різної музичної діяльності (сприймання музичних творів, 

їх видозмінення і виконання, творення музики)» [225, с. 596]. О. Олексюк 

наголошує, що зміст музичної освіти «зорієнтований на виховання та педагогічно 

виправданий стиль музичних знань, навичок та умінь, що виступають в єдності з 

досвідом музично-творчої діяльності [158, с. 86]. О. Лобова стверджує, що це – 

«педагогічно адаптований для учнів спосіб музичних знань, умінь, навичок і типів 

музично-творчої роботи, що спрямований на формування музичної культури 

особистості» [130, с. 305]. В. Черкасов підкреслює, що це – не тільки адаптована 

для учнів система музичних знань, умінь, навичок, форм і засобів музичної 

операції, а й «певні музично-педагогічні технології, оволодіння якими сприяє 

світоглядному, інтелектуальному, естетичному, етичному, емоційно-ціннісному та 

музично-творчому розвитку особистості» [270, с. 12]. 

Зазначимо, що всі ці твердження педагогів-музикантів ґрунтуються на 

загальнолюдських та національних цінностях, гуманному ставленні до надбань 

світової культури, орієнтації на виховання особистісних якостей, гуманізації змісту 

навчання, наступності у формуванні умінь і навичок, поліхудожнього підходу та 

фундаменталізації музично-освітньої системи. Разом із тим, музичну освіту як 

цілісну систему слід розглядати у двох значеннях: в широкому – як державно-

адміністративну систему музичного навчання і виховання та в більш вузькому – 

власне педагогічному, що для нашого дослідження є більш прийнятним. У 

вузькому значенні вона є складовою загальної системи освіти різнобічно та 

гармонійно розвиненої особистості й представляє собою складну структурну 

єдність взаємообумовлених і взаємодіючих елементів. У класичній музичній теорії 

та практиці такими елементами вважалися керуючі впливи учителя на учнів, 
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спрямовані на формування естетичних почуттів, художніх смаків та поглядів 

мистецького сприйняття. У сучасному трактуванні – це системоутворюючий 

елемент процесу музичної діяльності. Згідно цього, можна виокремити наступні 

компоненти системи музичної освіти: 1) мета і сукупність завдань; 

2) закономірності та принципи; 3) педагогічні умови реалізації (форми, методи); 

4) управління, що підпорядковується суб’єктним особливостям естетичної 

взаємодії. Близькою для нас є точка зору, яка визначає музичну освіту як 

сукупність взаємопов’язаних компонентів процесу музичної діяльності, 

об’єднаних загальною метою та визначаючи її «ядром» – особистість учня.  

Отже, ми можемо сформулювати власне бачення категорії «особистісно 

орієнтована музична освіта», яку інтерпретуємо наступним чином: 

- система суб’єкт-суб’єктної взаємодії учня та вчителя, спрямована на 

едукацію компонентів мистецького усвідомлення (сприйняття, уявлення, потреба, 

смак, ідеал та ін.) та творчих здібностей у процесі художньо-естетичної 

діяльності, коли активізуються особистісні функції, враховується суб’єктний 

досвід, стимулюються вираження особистісної позиції під час освоєння музичної 

галузі у результаті чого відбувається власне становлення особистості. 

Зазначимо, що термін «едукація» (за І. Підласим) використовується для 

позначення органічної єдності розвитку, навчання і виховання, нерозривності 

педагогічної та учнівської діяльності [172]. 

Мета особистісно орієнтованої музичної освіти полягає: в утворенні 

особистісно-ціннісного ставлення учнів до реальності та мистецтва; розвитку 

естетичної свідомості, загальнокультурної і художньої компетентності; здатності 

до самореалізації, потребі в духовному самовдосконаленні. До ряду її завдань 

можемо віднести: виявлення, ініціювання, використання та «окультурення» 

суб’єктного досвіду особистості; розвиток власних пізнавальних здібностей кожної 

дитини; формування в неї культури життєдіяльності, яка дає можливість плідно 

налаштовувати своє співіснування, правильно окреслювати лінії життя як 

першоджерела для соціокультурного самовизначення; становлення стійкого 
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інтересу до осягання, бажання та вміння самостійно вчитися; виховання манери 

неусвідомленої соціально-моральної поведінки, духовної та побутової культури, 

культури праці, естетично, екологічно та фізично здорового способу життя, тобто 

тих рис особистості, яких не можна набути тільки на уроках; сприяння індивіду в 

усвідомленні цілісної картини світу [19; 231; 234]. Як бачимо, особистісно 

орієнтований підхід до музичного навчання і виховання наразі має широко 

впроваджуватися в усі види творчої діяльності учня і є по-суті (за визначенням 

С. Горбенка) «інноваційним процесом, оскільки вимагає переходу від навчання як 

нормативного побудованого процесу, до вчення як індивідуальної діяльності 

дитини, її корекції і педагогічної підтримки» [49, с. 341]. 

Розглядаючи теоретичні основи реалізації особистісно орієнтованого підходу 

до навчання та виховання як методологічної основи в педагогічній діяльності, 

можна стверджувати, що вони дозволяють шляхом опори на системи 

взаємопов’язаних понять, ідей та способів діяльності забезпечити та підтримати 

процеси самопізнання, самореалізації особистості дитини, розвивати її неповторну 

індивідуальність. Тому якість реалізації такої освіти безумовно залежить від 

урахування специфічних принципів, що визначають місцезнаходження дитини в 

освітньому процесі, а це, в свою чергу, призводить до визнання її активним 

суб’єктом цього процесу. Так, ще К. Роджерс виділив ряд принципів особистісно 

орієнтованої освіти, що в подальшому стали підґрунтям для розробки даної 

проблеми, до яких відносять: індивід знаходиться в центрі постійно змінюваного 

світу, а це означає, що внутрішній світ не може бути до кінця пізнаним ніким 

ззовні окрім нього самого; людина відноситься до навколишнього середовища 

крізь призму власного сприйняття та розуміння; людина прагне до самопізнання та 

до самореалізації, оскільки володіє внутрішньою потребою до самовдосконалення;  

взаєморозуміння може досягатися тільки в результаті спілкування; 

самовдосконалення, розвиток відбувається на основі взаємодії з середовищем, із 

іншими людьми [219, с. 218]. 
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І. Якиманська наполягає, що основою особистісно орієнтованого навчання і 

виховання є принцип суб’єктності освіти, який реалізується в певних вимогах до 

змісту освітнього процесу: забезпечення за допомогою навчального матеріалу 

виявлення змісту суб’єктного досвіду учнів; спрямування викладу знань у бік не 

тільки розширення їх обсягу (структурування, інтегрування), а й перетворення 

наявного досвіду кожного учня; постійне узгодження досвіду дитини з науковим 

змістом нових знань; активне стимулювання особистості до самооцінної освітньої 

діяльності з метою забезпечення можливостей самоосвіти, саморозвитку, 

самовираження в ході оволодіння знаннями; створення можливості вибору при 

виконанні завдань, вирішенні задач; стимулювання учнів до самостійного вибору і 

використання найбільш значущих для них способів опрацювання навчального 

матеріалу; забезпечення побудови, реалізації, рефлексії, оцінки учіння, як 

суб’єктної діяльності тощо. [279, с. 78].   

Сучасні дослідники А. Кузнецова, Л. Лузіна, Е. Степанов та ін. 

виокремлюють ряд принципів особистісно орієнтованого підходу: самоактуалізації 

(важливо пробудити та підтримати прагнення учнів до проявлення та розвитку 

своїх природних та соціально набутих можливостей); індивідуалізації (необхідно 

не тільки враховувати індивідуальні особливості дитини, але і сприяти їх 

подальшому розвитку); суб’єктності (міжсуб’єктний характер взаємодії має 

домінувати у процесі виховання); вибору (без вибору не можливий розвиток 

індивідуальності та суб’єктності, самоактуалізації здібностей дитини); творчості 

та успіху (творча діяльність дозволяє визначити та розвинути індивідуальні 

особливості учнів, а досягнення успіху в тій чи  іншій діяльності сприяє 

формуванню позитивної Я-концепції); довіри та підтримки (віра в дитину, 

підтримка в її прагнення до самореалізації та самоствердження детермінує успіх 

виховання дитини) [120, с. 16-17]. 

В. Петровський, І. Котова, Є. Шиянов до цих принципів додають такі вихідні 

положення, як варіативність, синтез інтелекту, афекту і дії, пріоритетний 

старт. Причому принцип варіативності характеризується використанням у 
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процесі навчання не однотипних, рівних для всіх, а різноманітних моделей 

навчання залежно від індивідуальних особливостей дітей та їх досвіду, тобто 

визнання змісту, форм та методів організації навчального процесу, вибір яких 

має здійснюватися вчителем із урахуванням розвитку кожної дитини та її 

педагогічної підтримки в пізнавальному процесі; принцип синтезу інтелекту, 

афекту та дії визначає використання таких технологій навчання, котрі б залучали 

дітей у процес пізнання, спільної дії та емоційного засвоєння світу; принцип 

пріоритетного старту визначає залучення дітей у такі види діяльності, котрі їм 

найприємніші, ближчі та найкращі [273, с. 128].  

Характерним для даної освітньої моделі Є. Бондаревська  вважає принцип 

індивідуально-особистісного підходу, який визначає включення дитини у виховний 

процес і визнання її активним суб’єктом навчально-виховної діяльності, коли 

кожна особистість унікальна, а головним завданням педагогічної роботи постає 

формування її індивідуальності, створення умов для розвитку її творчого 

потенціалу. «Індивідуальність інтегрує всі соціально цінні властивості особистості, 

надає їй цілісність, і її становлення передбачає творчий пошук варіантів розвитку і 

виховання, адекватних її можливостям і особливостям», – наголошує дослідниця 

[26, с. 134].  

У той же час, наукові пошуки даної проблеми розширюють різноманітність 

поглядів щодо принципів особистісно орієнтованого навчання і виховання та 

виокремлюють в окрему низку наступні (за О. Подлиняєвим): принцип паритету 

(стверджує рівні права між дорослим та дитиною в навчально-виховному процесі); 

принцип діалогізму (право кожного бути зрозумілим та розуміти іншого, право на 

взаємоприйняття та взаємоповагу); принцип індерективності (дорослі не повинні 

нав’язувати дітям в якості зразка власні уявлення про істину, сенс, цінності); 

принцип індетермінізму (право людини на авторство свого життя); принцип 

невизначеності (особистість виступає як самоорганізуюча та саморозвиваюча 

система, котра взаємодіє зі світом) [175, с. 155-156].  

Позиція І. Беха у цьому сенсі визначається більш конкретизованими 
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принципами навчання та виховання: принцип культуровідповідності має визначати 

освітню систему; визнання дитини найвищою цінністю суспільства; повага до її 

прав; пріоритет цілісної особистості; перманентне усвідомлення вихованцем себе 

як особистості; принципи ціннісно-смислової спрямованості гуманістичної 

діяльності особистості; принцип трансформації інтелектуально-етичної проблеми в 

емоційну; принцип використання співпереживання як психологічного механізму у 

вихованні толерантності і миролюбності особистості; принцип систематичного 

аналізу дитиною навколишньої дійсності, своїх і чужих вчинків; принцип 

цілеспрямованого створення емоційно збагачених виховних ситуацій; принцип 

особистісно розвиваючого спілкування; принцип використання співпереживання 

як психологічного механізму у вихованні особистості; принцип систематичного 

аналізу учнем власних і чужих вчинків; ключовим є принцип ціннісної орієнтації 

[20; 21]. 

Особистісно орієнтоване навчання та виховання є педагогічним процесом, 

який забезпечує створення умов для виявлення певних функцій учнів: охорона 

(життя, здоров’я, свобода прав людини), опора (допомога в самоствердженні), 

допомога в становленні позитивної «Я-концепції»; функція вибірковості; рефлексії 

(особистість повинна оцінювати своє життя), пошуку сенсу життя та творчості; 

автономності особистості і т. ін. Для повноцінного розвитку цих функцій 

головними умовами особистісно орієнтованої освіти (за К. Роджерсом) стають: 

наповненість змісту навчання життєвими проблемами дитини; створення такої 

ситуації навчання, в якій би учні певною мірою могли визначитися з особистісно 

важливими рішеннями проблем та запитань; учень – суб’єкт життя; «реальність» 

особистості вчителя, тобто потрібно вести себе адекватно пережитим почуттям та 

станам, проявляти свої людські якості у взаємодії з дітьми; прийняття вчителем 

дитини такою, якою вона є; недирективна, діалогічна позиція вчителя до витоків та 

способів отримання знань; опора на самоактуалізацію особистості дитини [219]. 

 При всьому цьому основною формою навчання, як підкреслює 

І. Якиманська, має бути особистісно орієнтований урок, який концентрує всі 
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вищезазначені положення організації особистісно значущого навчання: головною 

метою освітнього процесу стає створення умов для виявлення пізнавальної 

активності учнів. Виникає необхідність використання різних форм та методів 

організації навчальної діяльності, що дозволяє розкрити суб’єктний досвід учнів. 

Важливими є використання на уроці дидактичного матеріалу, що дозволяє дітям 

вибирати найбільш значимі для них види та форми навчальної діяльності, їх зміст, 

значущою стає й оцінка не тільки за підсумком кінцевого результату (правильно – 

неправильно), але і за особливостями його досягнення. Разом із тим, стратегічними 

постають заохочення прагнень дітей знайти свій спосіб роботи (вирішення 

завдання), аналізувати роботу інших, вибирати та засвоювати найбільш 

раціональні з них.  Також домінуючим є складання ситуацій активного 

спілкування, що дозволить кожній дитині проявити власну ініціативу, 

самостійність, вибірковість у способах роботи, створювати обставини для 

самовираження [281, с. 33].  

У сучасній педагогічній літературі [146; 189; 190; 258; 278] наголошується, 

що успішність реалізації особистісно орієнтованого уроку залежить від 

дотримання певних вимог: визнання пріоритету особистості в організації 

освітнього процесу; орієнтації на особистісні досягнення дитини; створення 

емоційно-актуального фону уроку; визначення освітніх, виховних і розвивальних 

завдань; раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання; 

зв’язок із раніше набутим учнем досвідом; формування вмінь учасників освітнього 

процесу самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці; заохочення 

прагнень школярів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом. 

Виходячи із вищезазначених вимог, урок у межах особистісно орієнтованого 

підходу до навчання і виховання трансформується, набуває нових рис, структури 

та призначення. У цьому сенсі ми погоджуємося з висновками О. Пєхоти, що, «по-

перше, основним завданням уроку стає не повідомлення і перевірка знань, а 

виявлення досвіду учнів по відношенню до викладеного вчителем змісту навчання, 

актуалізація цього змісту; по-друге, учні не просто слухають учителя, а постійно 

співпрацюють із ним у діалозі, висловлюють свої думки, діляться інформацією, 
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обговорюють те, що пропонують однокласники, відбирають за допомогою вчителя 

той зміст, який є актуальним як наукове знання; по-третє, учитель постійно 

звертається до класу із запитаннями не для пошуку правильних (чи неправильних) 

відповідей, а для встановлення різноманіття позицій, альтернатив, точок зору, 

поглядів, пов’язуючи їх із дидактичною метою уроку; по-четверте, педагог не 

примушує, а переконує дітей прийняти той зміст, який він пропонує з точки 

зору актуальності наукового знання (відповідно учні не просто засвоюють 

готові знання, зразки, а усвідомлюють, як вони отримані, чому в їх основі лежить 

той чи інший зміст, в якій мірі він відповідає не тільки науковому знанню, а й 

особистісно-значущим сенсам, цінностям, тобто індивідуальному усвідомленню)» 

[171, с. 31].  

Основним стилем спілкування такого навчання стають діалог, полілог, а 

домінуючими методами – імітаційно-ігрові ситуації тощо, які дають змогу 

реалізуватися головній меті – самовираження, саморозкриття індивідуального і 

унікального «Я» дитини, його «самості». Так, діалог, як наголошує В. Сєріков, це 

розмова, відверта бесіда, вільний обмін думками, обмін репліками. Це не тільки 

засіб, а й «самомета» навчання, не тільки процес, а й зміст, джерело особистісного 

досвіду дитини, чинник актуалізації смислоутворювальної, рефлексивної, 

критичної та інших функцій особистості. Учитель, не пропонуючи своїх відповідей, 

організує відкриту бесіду, намагаючись залучити до неї якомога більше учнів, і 

відстежує дотримання психологічних правил ведення діалогу: «не перебивай», «не 

критикуй», «не торкайся особистості іншого», «намагайся в своєму висловлюванні 

позитивно спиратися на те, що казали раніше» [234]. 

За визначенням І. Зимньої [83], Г. Коджаспирової [105], С. Подмазіна [178] 

полілог (від грецького polys – багато і logos – слово) – це обмін думками з тієї чи 

іншої теми, де кожен учасник має власну точку зору. Слід взяти до уваги 

дослідження науковців (Н. Борисової, А. Вербицького, І. Дичківської, М. Кларіна, 

М. Левіна, Г. Селевко, П. Щербань, Д. Чернилевського та ін.), які підтверджують 

значні можливості імітаційно-ігрових ситуацій як методу активізації пізнавальної 

діяльності учнів. Дидактичні ігри – це спеціально створені ситуації, які 
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моделюють явища, що вивчаються. У грі учні самі обирають свою роль, висувають 

припущення про ймовірний розвиток подій, шукають шлях розв’язання ситуації 

[146]. Загалом гра цінна своєю мотивацією, особливим творчим, евристичним, парт-

нерським станом особистості дитини, а не своїми формальними атрибутами у 

вигляді ролей та правил. Гра як метод навчання, може виступати у різних 

варіантах: як самостійна технологія; як елемент іншої технології; як метод 

проведення однієї з форм навчальної діяльності. Утворення ігрових ситуацій у 

навчальному процесі й активний пошук шляхів та способів їх вирішення учнями 

забезпечує накопичення соціального досвіду, розвитку особистості як суб’єкта 

діяльності, а саме: розвиток інтелекту; розвиток емоціональної сфери; розвиток 

стійкості до стресів; розвиток впевненості в собі; розвиток позитивного 

відношення до світу, людей і самого себе; розвиток самостійності, автономності; 

розвиток мотивації самоактуалізації, самовдосконалення; здатність до співпраці, 

колективність, комунікативність, особисту позицію [109; 146]. 

Розробка оптимальних форм взаємодії учасників (учителів та учнів) такого 

освітнього процесу підкреслює важливість стилю спілкування вчителя та його ролі 

на уроці, яка дещо видозмінюється. А. Кузнецова підкреслює, що потрібно 

враховувати у такому процесі й певні критерії, які характеризуються: наявністю у 

вчителя поурочного плану; повідомленням на початку уроку не тільки теми, але і 

форми організації навчальної діяльності; використанням проблемних творчих 

завдань; застосуванням завдань, які дозволяють учневі самому вибирати форму 

роботи (індивідуальну, групову, колективну); певним типом спілкування на уроці 

(монолог, діалог, полілог); заохоченням дітей при оригінальності суджень, 

правильності й раціональності шляхів розв’язання проблем; створенням ситуацій 

успіху на уроці, позитивного емоційного настрою на роботу всіх учасників 

навчального процесу; мотивацією художньо-естетичної діяльності на кожному 

його етапі; обговоренням з дітьми в кінці уроку не тільки того, що вони пізнали, 

але і того, що сподобалось (не сподобалось) і чому та що б хотілося виконати ще 

раз, а що зробити по-іншому; аналізом того, як учень мислив, який спосіб 

використовував, чому та в чому помилився; аргументацією оцінки по прийнятим 
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параметрам (вірність, самостійність, оригінальність); рівнем диференціації 

домашніх завдань, можливості вибору (його обсяг, наявність рекомендацій по 

раціональній організації навчальної роботи і т. ін.) [119, с. 34].  

Особливого значення набуває спосіб оцінювання у межах особистісно 

орієнтованої освіти. Про специфіку оцінювання діяльності дітей у навчально-

виховному процесі наголошують Б. Ананьєв, Ш. Амонашвілі, О. Савченко, 

В.  Сухомлинський та ін. Всі їх висновки зводяться до того, що головним стає не 

ступінь досягнення зовнішніх заданих результатів, а творче відхилення від них; що 

оцінка ніяк не може бути першочерговим стимулом до навчання, що вона має бути 

лиш одним із засобів мотивації. О. Савченко, наприклад, наполягає розвивати 

зацікавленість самим процесом досягнення знань дітьми, заохочувати прагнення 

до самовдосконалення, але одночасно поряд із оцінюванням вчителя має 

розвиватися і самооцінка [232]. Пріоритетними в особистісній орієнтації у 

навчанні має стати якісне оцінювання з одночасним уникненням категоричності, 

негативних суджень. У цьому сенсі необхідне обов’язкове словесне обґрунтування 

оцінки як «сильним», так і «слабкішим» учням, щоб діти не відчували образи чи 

якоїсь нотації з боку вчителя. У той же час учитель має турбуватися про етичний 

вплив оцінки, щоб учень зрозумів її справедливість. Це допоможе зберегти гідність 

дитини, що є ключовим у особистісно орієнтованій освіті. За такий умов 

педагогічне оцінювання стає довготривалим дійовим стимулом активності учня на 

уроці, зрозумілим за змістом, щоб визначити способи виправлення помилок. Таким 

чином гуманні стосунки при оцінюванні на уроці, у тому числі і музичного 

мистецтва та і поза ним, мають утверджувати особисту гідність кожного учня, не 

залежно від настрою вчителя. За цих обставин діти перестають боятися висловити 

своє ставлення до того чи іншого явища, навіть якщо воно не збігається із думкою 

інших чи самого вчителя, реалізують право бути мислячою особистістю. Найбільш 

уживаними у такий спосіб ситуації будуть вислови: «добре», «дякую», «дуже 

гарно» тощо, ніж «повинен», «треба». Для більш значущого усвідомлення дитиною 

зауваження, що дає вчитель, позитивним буде ввічливий тон та позиція очей обох 

на одному рівні. 
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Отже, ознайомившись із теоретико-методологічними основами особистісно 

орієнтованого навчання і виховання можна виокремити ряд його основних ознак: 

суб’єкт-суб’єктне гуманне співробітництво всіх учасників навчально-виховного 

процесу; діагностично-стимулюючий спосіб організації навчального процесу; 

діяльністно-комунікативна активність учнів; проектування вчителем (а пізніше й 

учнями) індивідуальних досягнень дітей в усіх видах діяльності, сенситивних їх 

розвитку; врахування в змісті, методиках, системі оцінювання широкого діапазону 

особистісних потреб і можливостей дітей у здобутті якісної освіти. 

Таким чином можемо резюмувати, що особистісно орієнтований підхід до 

навчання і виховання суттєво відрізняється від інших існуючих педагогічних 

систем у першу чергу тим, що він надає більшу свободу вибору дитині в процесі 

навчання; у його межах не учень пристосовується під навчальний стиль учителя, а 

вчитель, обираючи більш різноманітний технологічний інструментарій, погоджує 

свої методи і прийоми роботи з пізнавальним стилем навчання дитини. Їх 

порівняльну характеристику спробуємо окреслити в таблиці 1.1. 

 

Таблиця  1.1.  

Порівняльна таблиця ознак традиційної та особистісно орієнтованої освіти 

 

Традиційна авторитарна 

освіта 

 

Особистісно орієнтована освіта 

1 2 

1. Цілі навчання задаються 
вчителем. 

1. Цілі навчання взаємно узгоджуються з 
учнями. 

2. Розвиток знань, умінь та 

навиків. 

2. Розвиток особистості, пізнавальних 

стратегій в процесі пізнання та компетенцій. 

3. Орієнтир на колектив та 
фронтальну роботу вчителя. 

3. Орієнтир на самостійний пошук, роботу, 
відкриття учнів. 

4. Робота будується з групами 

різної успішності. 

4. Робота будується з кожним учнем, 

виявлення і врахування музичних здібностей 

та уподобань у процесі мистецької діяльності. 

5. Використовується 

дидактичний матеріал, 
розрахований на певний обсяг 

знань «середнього» учня. 

5. Використовується дидактичний матеріал, 

що варіюється для учнів із різною успішністю. 
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Продовження таблиці 

1 2 

6. Встановлюється однаковий 

для всіх учнів обсяг знань і 

підбирається у зв’язку з цим 
навчальний матеріал. 

6. Встановлюється обсяг знань, розрахований 

для окремого учня з урахуванням його 

музичних здібностей, і добирається у зв’язку з 
цим навчальний матеріал. 

7. Вивчається навчальний 
матеріал та задаються відповідні 

завдання які поступово 

ускладнюються. 

7. Вивчається навчальний матеріал, складність 
якого вибирається учнем і варіюється 

вчителем. 

8. Фронтальна активність класу. 8. Активність кожного учня з урахуванням 

його можливостей та індивідуальних 
здібностей. 

9. Учитель планує індивідуальну 

або групову роботу. 

9. Учитель надає учневі можливість вибору 

індивідуальної, групової або колективної 

роботи. 

 

10. Вчитель задає теми 
навчального матеріалу. 

10. Теми навчального матеріалу узгоджуються 
згідно з пізнавальними особливостями 

дитини. 

11. Повідомлення нових знань 

тільки вчителем. 

11. Відкриття діючих закономірностей та 

принципів, способів розв’язання різних 

завдань при спільній участі вчителя та учнів. 

12. Оцінка відповіді учня тільки 
вчителем. 

12. Спочатку оцінка власної відповіді учнем, 
потім – оцінка вчителя. 

13. Використання вчителем 
тільки кількісних способів 

оцінки (бали, %). 

13. Оцінювання учнів (словесні) кількісним 
способом (бали, %) та якісним (наліпки, призи 

тощо) як за їх рівень знань так і за спробу 

відстояти власну думку. 

14. Визначення обсягу і  

складності домашнього завдання 
вчителем. 

14. Можливість вибору учнями обсягу і 

складності домашнього завдання. 

15. Книги для читання 

рекомендуються вчителем. 

15. Музичний матеріал вибирається дітьми, а 

вчитель погоджує їх вибір і спрямовує у межі 

даного уроку. 

16. Вчителі не цікавляться 

стратегією пізнання учнів, а 
виключно важливими кінцевими 

або проміжними результатами. 

16. Учитель допомагає учням усвідомити їх 

пізнавальні стратегії, організовуючи обмін 
між учнівськими стратегіями і способами 

пізнання. 

17. Використання вчителем 

єдиної методики викладання, 

учні пристосовуються під його 
стиль.  

17. Багатоваріативність методик і технологій, 

уміння організовувати навчання на різних 

рівнях складності.  
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Результати проведеного категоріального аналізу дозволяють уточнити 

педагогічну сутність базових понять дослідження, встановити їх ознаки та 

сформувати власне концептуальне бачення предмету даної проблеми. Тому 

спробуємо окреслити особистісно орієнтовану спрямованість наукових праць 

вітчизняних педагогів у таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2. 

Визначення дефініції «особистісна орієнтація» в освіті 

Орієнтири Автор Зміст 

1 2 3 

К
о

н
ц

еп
ту

ал
ь
н

и
й

 п
ід

х
ід

 

 

З. Калмикова 

Л. Фрідман 
М. Поспєлов 

Є. Кабанова-

Меллер 

Є. Бондаревська 
В. Сєріков 

М. Алексєєв 

Є. Волчегорська 
І. Якиманська 

 

Переосмислення та очищення понять гуманізму, 

особистості людини, відродження поваги до 
індивіда. 

 

Розвиток та формування особистості дитини 

згідно чого загальна освіта, музична зокрема 
орієнтується на прийоми навчальної роботи, 

творчість тощо. 

О
р

іє
н

та
ц

ія
 н

а 
п

р
и

н
ц

и
п

и
 

ін
д

и
в
ід

у
ал

із
ац

ії
 т

а 

д
и

ф
ер

ен
ц

іа
ц

ії
 в

 о
св

іт
і 

 
 

С. Яценко 

О. Дубасенюк 
О. Ростовський 

Г. Падалка 

О. Рудницька 

С. Горбенко 

 
 

Педагогічно спрямований процес суб’єкт-

суб’єктної взаємодії учня та вчителя з метою 
реалізації індивідуального творчого потенціалу 

учня у поєднанні з розвитком професійних, 

фахових, особистісних якостей учителя, 

врахуванням їх природних нахилів, здібностей, 
індивідуальних відмінностей, суб’єктного досвіду. 

 

Визнання головної цінності та пріоритету суб’єкта 
культури та життя – дитини. 

 

Визначним стає унікальність кожної особистості, 

шляхів її самореалізації, становлення соціально 
компетентної розвиненої особистості. 
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Продовження таблиці 

1 2 3 
О

со
б

и
ст

іс
н

а 
о
р

іє
н

та
ц

ія
 

у
 н

ав
ч

ан
н

і 
О. Савченко 

О. Пєхота 
Г. Падалка 

О. Ростовський 

О. Рудницька 

С. Подмазін 
О. Лобова 

Ю. Мальований 

Учень як головна діюча особа навчально-

виховного процесу; суб’єктно-особистісний підхід 
до навчання; реалізація здібностей та нахилів, 

творчого потенціалу дитини у процесі навчання. 

 

Урахування рівня підготовки учня та його 
інтелектуального розвитку, здібностей, 

музикальності, здатності до творчості та 

попередній досвід. 

О
со

б
и

ст
іс

н
а 

о
р

іє
н

та
ц

ія
 

у
 в

и
х
о

в
ан

н
і 

Г. Балл 

І. Бех 
Є. Бондаревська 

Є. Волчегорська 

Т. Сущенко 
О. Пометун 

І. Якиманська 

Гуманізація суспільних відносин; становлення 

духовності людини; творче функціонування 
особистості; учень як носій культури. 

 

Гуманістичне ставлення до особистості: 
прийняття, розуміння, визнання. 

 

Позитивне ставлення до особистості дитини, 

визнання її права бути такою як вона є, бути 
індивідуальністю. 

  

Новий погляд на особистість як мету освіти, 
відмова від прямого примусу, формування 

позитивної «Я-концепції». 

О
р

іє
н

та
ц

ія
 н

а 
 

р
о

зв
и

то
к
 о

со
б

и
ст

о
ст

і 

С. Подмазін 

І. Якиманська 

Є. Бондаревська 
О. Савченко 

В. Кремень 

С. Горбенко 

В. Сєріков 
М. Алексєєв 

О. Подлиняєв 

Дитина як суб’єкт життєдіяльності. Основні 

цінності: людина, освіта, творчість і діалог. 

Специфічний тип оцінювання. 
Забезпечення особистісного ставлення до себе та 

навколишнього світу; тріада педагогічних ситуацій 

«завдання-діалог-гра». 

Створення умов для повноцінного розвитку 
особистісних функцій дитини: мотивації, 

опосередкування, критичності, рефлексії, 

самореалізації тощо. 
Суб’єкт-суб’єктні відносини, авторський підхід 

вчителя, проектування навчальної ситуації. 

Співбуття вчителя та учня у пізнанні. 

Урахування змістових та методологічних 
педагогічних ситуацій, типу психологічного 

розвитку учнів і предметну специфіку навчального 

знання. 
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Аналіз змістовного тлумачення сутності особистісно орієнтованої освіти 

дозволяє зробити висновок, що зазначена категорія має підстави для реалізації в 

музичному навчанні та вихованні дітей шкільного віку в закладах загальної 

середньої освіти. При цьому нами виділені такі її константи: індивідуально-

особистісна орієнтація на кожного учня; індивідуально-особистісна орієнтація на 

педагога, як фахівця особистісно орієнтованої, музично спрямованої суб’єкт-

суб’єктної взаємодії з учнем; індивідуально-особистісна орієнтація кожного 

педагога на самого себе і свої можливості. 

Таким чином, ми поділяємо думку науковців, що особистісно орієнтоване 

навчання та виховання на даному етапі розвитку нашої країни є тим підґрунтям, 

що дозволить змінити світогляд майбутнього покоління, але водночас розуміємо 

велику складність реалізації даного питання на практиці. 

 

1.3. Історіографія особистісного підходу до мистецького навчання і 

виховання учнів останньої чверті XX – початку XXI століття 

Сучасний економічний та соціокультурний стан нашої держави значно 

загострив проблему гармонійного розвитку людської особистості. А тому єдиним 

прийнятним та позитивним виходом із цієї ситуації залишається звернення до, так 

званих, вічних моральних та етичних цінностей, що збереглися у глибинній 

психології та історії нашого народу. Найкоротшим шляхом до них є мистецтво, 

зокрема музичне. Тому саме через предмети художньо-естетичного циклу в 

закладах загальної середньої освіти активізується внутрішній духовний світ учнів, 

що сприяє розвитку моральних, естетичних, світоглядних ідеалів та впливає на 

формування життєвих цінностей, вибору сенсу життя. Реалізація зазначеного 

завдання, у першу чергу, має здійснюватися вчителями, які виконують важливу 

роль щодо сприяння становленню цілісної особистості дитини. Зважаючи на це, 

гостро актуалізуються питання вдосконалення музичної освіти з опорою на 

найкращі здобутки вітчизняної педагогічної спадщини, наукової та критичної 

думки, музичного просвітництва, ідеї видатних діячів минулого, традиції 

народного музичного мистецтва, творчі здобутки тощо.  
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Необхідність поглибленого дослідження історіографії розвитку мистецького 

навчання і виховання привертає увагу науковців сьогодні й у зв’язку із зростанням 

загального інтересу до минулого вітчизняної педагогіки, мистецтва і культури, що 

виявляється в активізації ретроспективної думки – одній із суттєвих домінант 

сучасного наукового і суспільного мислення. В енциклопедичній літературі 

історіографію (від грецького historia – оповідь про минулі події, grapho – пишу) 

трактують у різний спосіб: форма самопізнання людського суспільства; сукупність 

досліджень, які присвячені певній темі чи історичній епосі; історичні роботи, котрі 

наповнені внутрішньою єдністю [143, с. 455]. У наш час дещо розширюється її 

термінологічний апарат поповнюючись, окрім категорій «історіографічне 

джерело», «історіографічний факт», «процес», «ситуація» такими дефініціями, як 

«стиль мислення», «тип історика», «образ науки», «парадигма», 

«інституціоналізація» [69]. 

 Як загальнотеоретичний підхід до здійснення історико-педагогічних 

пошуків, історіографічний метод обґрунтував український учений Н. Гупан. На 

його думку, історіографія (у вузькому розумінні) – це дослідження окремої 

проблеми, (наприклад розвитку школи, освіти, педагогічної думки тощо) або 

аналіз робіт певного хронологічного періоду (декількох десятиліть, століття) [58, 

с. 7–8]. Так, спираючись на наведене тлумачення, спробуємо узагальнити 

історіографічні надбання досліджуваної  проблеми – розвиток особистісного 

підходу до мистецького навчання і виховання учнів останньої чверті XX – початку 

XXI століття.  

 Часові межі нашої роботи розпочинаються серединою 70-х років XX 

століття, так званий період «застою», який ще називали «зовнішньо спокійним 

періодом» в історії пострадянського суспільства, проте спокій був оманливим і 

спостерігався лише на поверхні життя, створюючи помилкове враження 

відсутності подій. Насправді в країні вирували стрімкі процеси, які руйнівним 

чином діяли на конструкцію влади. «Відмовляючись від небезпечних, хоча й 

назрілих, реформ, компартійно-радянська олігархія сама сприяла поширенню 

кризи на всі сфери суспільного життя. Ідеологічний пресинг спотворював творчий 
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процес і в мистецтві, коли владі вдалося, здебільшого, перетворити митців на 

«бійців ідеологічного фронту», а мистецтво – на ілюстративний матеріал для 

пропаганди» [38, с. 464]. 

У ці роки ведеться активна боротьба за права людини, зокрема у Гельсінкі 

було підписано «Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі» 

(1975), який невдовзі було опубліковано в колишньому СРСР. Громада імперії чи 

не вперше дізналася про міжнародні зобов’язання свого уряду з гуманітарних 

питань, зокрема щодо прав людини, що дало поштовх активізації легального 

правозахисного руху [179, с. 385]. Перша така національна група утворилася 1976 

року під назвою – Українська гельсінська група (УГГ), головним завданням якої 

було ознайомлення урядів країн-учасниць із фактами порушення на території 

України «Загальної Декларації Прав Людини». У ці роки різко погіршується 

економічний, екологічний, аграрний (які підпорядковувалися союзному центру) та 

політичний (що перейшов до відвертої русифікації) стан нашої країни. Однак 

наростання дисидентського руху свідчило про «незгоду суспільства з лінією на 

консервацію тоталітарного ладу» [38, с. 468]. Тому з метою забезпечення міцної 

основи для розвитку освіти було започатковано ряд реформ: 

– 1972 рік – Постанова Президії Верховної Ради Української РСР «Про 

завершення переходу до загальної середньої освіти молоді та подальший розвиток 

загальноосвітньої школи» (пропагується широке використання кабінетної системи, 

технічних засобів навчання, ставиться завдання здійснення середнього всеобучу до 

1975 року та переходу на нові навчальні плани і програми) [181];  

– 1974 рік – Закон Української РСР «Про народну освіту», в якому 

знаходимо тези про всесторонній розвиток підростаючого покоління, однак 

йдеться про кваліфікованого робітника, а не про сам розвиток особистості дитини. 

Народна освіта колишньої УРСР в цей час, як зазначається в документі, мала 

забезпечувати розвиток та задоволення духовних та інтелектуальних потреб 

людини, а серед основних принципів освіти мав бути гуманістичний та 

високоморальний характер навчання й виховання [73];  



83 
 

– 1976 рік – набуває чинності «Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні і культурні права», прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН (16 грудня 

1966 року) та ратифікований Україною (1973), в якому зазначається про загальну 

повагу і дотримання прав та свобод людини, про культурний розвиток, 

самовизначення [144]. Саме в цей час особливо гостро постає питання щодо прав 

дитини в освітньому просторі, де зазначається, що «освіта повинна спрямовуватись 

на певний розвиток людської особи та усвідомлення її гідності, повинна 

зміцнювати повагу до прав людини і основних свобод» [144, с. 251]; 

– 1977 рік – Постанова  ЦК КПРС і Ради Міністрів про «Подальше 

покращення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовку їх до 

праці», в якому йдеться мова про забезпечення єдності навчання і виховання [159, 

с. 48– 54]; 

– 1978 рік – Постанова Колегії Міністерства освіти та Міністерства 

культури УРСР «Про дальше поліпшення естетичного виховання в 

загальноосвітніх школах», в якому наголошувалося на забезпеченні шкіл 

кваліфікованими педагогічними кадрами для підвищення рівня викладання 

предметів художньо-естетичного циклу, особливо в сільській місцевості, та 

сприяння ними формуванню в учнів естетичних смаків та ідеалів, емоційної 

чутливості до природи і мистецтва [77]; 

– 1978 рік – публікація Колегії Міністерства освіти та Міністерства 

культури УРСР «Заходів по дальшому поліпшенню естетичного виховання 

учнівської молоді на 1978–1982 рр.», де передбачалося: удосконалити естетичне 

виховання засобами музичного та образотворчого мистецтва; переглянути 

програми з обох предметів і створити посібники на допомогу вчителеві музики та 

образотворчого мистецтва; розробити перспективний план підвищення 

кваліфікації вчителів; поступово передати уроки музики у початкових класах 

фахівцям із відповідною освітою; вивчати досвід роботи вчителів музики та 

популяризувати його шляхом публікації в педагогічній пресі, виступів на радіо і 

телебаченні [77, с. 16–17]. 
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– 1980 рік – Постанова колегії Міністерства освіти СРСР і Президії ЦК 

профспілки працівників вищої школи і наукових установ «Про раціональне 

використання часу вчителів і керівників шкіл» [156]. 

Отже, в 70–80-х роках XX століття починає активно проявлятися інтерес до 

розвитку особистості, прав людини, гуманістичного змісту суспільного життя. До 

кола проблем, які висуваються перед навчальним закладом у цей час, можна 

віднести: зв’язок теорії з практикою, реалізацію основних функцій навчання 

(освітня, розвивальна, виховна), розроблення питання єдності та взаємодії всіх 

компонентів цілісного навчально-виховного процесу, подолання функціоналізму з 

метою ефективного формування особистості людини. 

Історія розвитку вітчизняної педагогіки підтверджує тезу про те, що в 

переломні моменти історії суспільства пріоритетними визначаються питання 

цінності людської особистості. Проблема особистісного підходу до вітчизняної 

освіти як однієї із складових гуманістичного навчання і виховання набуває свого 

розвитку ще з 60-х років минулого століття та продовжує вдосконалюватися й у 

подальші роки. Про це свідчать ряд фундаментальних праць В. Сухомлинського 

[243; 244], в яких педагог наголошує на потребі гуманізації навчально-виховного 

процесу і які, наразі, набувають все більш значимого сенсу. У його системі музика 

представлена одним із найважливіших, ефективних і незамінних засобів розвитку 

особистості. Він наголошував, що без виховання засобами музики неможливий 

повноцінний розумовий розвиток особистості. На формування педагогічної думки 

особистісного спрямування мистецького освітнього процесу в зазначений час мали 

вагомий вплив представники гуманістичної психології зарубіжжя (Дж. Дьюї, 

А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерс та ін.) та радянські вчені (Б. Ананьєв, Н. Берхін, 

П. Гальперін, А. Запорожець, Г. Костюк, О. Леонтьєв, Н. Менчинська, 

В. Петровський, С. Рубінштейн, Н. Тализіна та ін.). Такий підхід вони розглядали 

як «олюднення» навчально-виховної діяльності, що забезпечує постійний 

саморозвиток особистості в умовах її всесторонньої підтримки.   

 Нове сприйняття особистості надихає науковців до пошуку гуманістичного 

змісту освіти і в музичній педагогіці. Зокрема, Н. Гродзенська [53] намагалася 
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пов’язати різні види музичної діяльності учнів в єдиний цілісний процес, 

враховуючи при цьому їхні вікові особливості та особливості музичного 

сприймання. Вона вважала, що основна мета мистецької навчально-виховної 

роботи полягає у залученні учнів до музичної культури, формуванні художнього 

смаку дітей на основі використання змістовного репертуару, розвитку широкого 

музичного світогляду. У результаті багаторічного дослідження музичної теорії та 

практики вчена робить висновки, що однією із цікавих та ефективних форм 

порівняння схожих творів є співставлення «музичних колекцій», які дозволяють 

порівнювати твори не тільки за контрастом, а й за схожістю; що під час занять 

набагато продуктивнішим буде якомога менше давати пояснень, стимулюючи 

самих дітей до суджень, які сприяють розвитку їх самостійності.  

Розвиток творчої активності кожної дитини в процесі її спілкування з 

музикою в цілісному навчанні та вихованні стає стратегічним завданням наукового 

пошуку експериментальної програми «Музика» під керівництвом 

Д. Кабалевського [96; 97]. У цій концепції знаходимо особистісно орієнтоване 

підґрунтя, яке в своїй основі передбачає єдність внутрішніх зв’язків і узагальнень, 

цілісності та послідовності занять музикою. Д. Кабалевський звертає особливу 

увагу на вилучення при навчанні й вихованні методу тиску і наказу, замінюючи 

його методом роздумів про музику, що сприятиме осмисленню музичних явищ 

дитиною та формуванню емоційно усвідомленого сприйняття музики, що лежить в 

основі будь-якої музичної діяльності.  

На розвиток музично-педагогічної думки 70–80-х років минулого століття 

суттєво вплинули дослідження таких українських педагогів: М. Батицького [14], 

Л. Безбородової [18], А. Білогубки [24], А. Верещагіної [34], З. Жофчака [70; 70], 

З. Квасниці [99], С. Козлової [106], В. Лужного [132], М. Маліборського [134], 

В. Уманця [253; 254], Л. Хлєбникової [265]. Зокрема, активна діяльність наукових 

співробітників естетичного виховання під керівництвом Т. Цвелих спрямовує свої 

розвідки теорії та практики мистецької діяльності в особистісне спрямування. Про 

це свідчать праці Л. Хлєбникової [265] (однієї із провідних співробітників 

інституту), які зосереджуються на забезпеченні особистісного розвитку дитини 
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через заняття хоровим співом, який допомагає сформувати високохудожній смак. 

Учена зауважує, що такий вид діяльності є ключовим у процесі гуманізації, 

збагачує одвічні духовні здобутки, впливає на моральні якості та красу і є засобом 

єднання людей. 

Морально-естетичне формування особистості (як головна мета музичного 

навчання і виховання), розвиток внутрішніх духовних можливостей, творчих 

здібностей учнів, формування інтелекту стають ключовими, базуються на 

особистісних засадах, про що йдеться у педагогічному доробку З. Жофчака [70; 

71]. Педагог загострює увагу на використанні інтегрованого підходу до вивчення 

мистецьких дисциплін і доводить, що слухання музичних творів, пов’язаних із 

темою уроку будь-якого шкільного предмету, створює емоційний настрій на уроці, 

допомагає образно сприйняти те чи інше явище, розширює уявлення учнів про 

навколишню дійсність.  

Одним із суттєвих показників особистісного підходу стає естетичне 

оцінювання музичного мистецтва учнями. У цьому напрямку здійснює свій 

дослідницький пошук Л. Коваль [103; 104]. Учена переконує, що оцінка допомагає 

учням критично ставиться до проявів антигуманного мистецтва, озброює їх 

критеріями пізнання суспільного значення краси навколишньої дійсності, взаємин 

між людьми та пов’язана із набуттям досвіду спілкування в царині музичного 

мистецтва, з розвитком термінологічного запасу, за допомогою якого вони можуть 

охарактеризувати музичний образ та набути вмінь сприйняття різних музичних 

жанрів. 

У 80-і роки минулого століття питання вдосконалення музичної дидактики 

стають предметом вивчення ряду науковців та вчителів-практиків: Р. Амлінська 

[4], Г. Ананенко [7], М. Батицький [14], Л. Білас [23], Г. Бриль [27], А. Верещагіна 

[34], М. Вовк [40], І. Гадалова [43], С. Гладка [45], Л. Коваль [103; 104], В. Лужний 

[132], Т. Плесніна [173; 174], О. Ростовський [221], Т. Талденко [247], 

Л. Хлєбникова [265] та інші. Вони охоплюють широке коло проблем науково-

методичного спрямування в музичній освіті та наголошують на пріоритетних 

напрямах використання народномузичної творчості, пропонують методи 
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стимулювання інтересу учнів, підкреслюють значущість народної пісні у 

формуванні гуманістичної світоглядної позиції. В освітній практиці для 

ефективної реалізації комплексного підходу до естетичного навчання та виховання 

важлива роль відводилася годинам класного керівника, де проводилися 

різноманітні лекції на мистецьку тематику, за допомогою яких в учнів формуються 

естетичні смаки, емоційна чутливість до краси, способу життя, природи, мистецтва 

тощо. До актуальних проблем у закладах загальної середньої освіти можна 

віднести: індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання, моральне виховання 

дітей, прийоми формування пізнавального інтересу на уроках, питання 

взаємовідносин вчителів та учнів і ін. Як бачимо, ключові питання особистісного 

підходу до освіти, мистецької зокрема, розглядалися вже в цей період, але 

пріоритетом була все-таки якість знань, а не розвиток особистості дитини. 

У 1984 році змінюється політичне тло держави, яке відзначилося, так званим, 

курсом на прискорення (перебудова), коли загальна криза суспільства значно 

загострилася і постало питання кардинальних змін, що було зафіксовано в 

основних напрямах економічного і соціального розвитку країни [76]. Досліджуючи 

цей історичний період, В. Землянська в своїй дисертаційній роботі наголошує, що 

в часи «перебудівних» процесів загальнолюдські цінності у суспільстві завжди 

набували пріоритетного значення, тому «боротьба за їх утвердження стала 

складовою філософії перебудови і освітньої політики нашої держави на цьому 

етапі, а загальнолюдські цінності трактувалися педагогами-новаторами як основні 

критерії навчання гуманізму» [82, с. 86]. Так, поряд із суспільними 

трансформаціями змінюється і підхід до навчання та виховання, приймається 

рішення про реформування школи:  

– 1984 рік – Постанова Президії Верховної Ради Української РСР «Про 

подальше вдосконалення загальної середньої освіти молоді та покращення умов 

роботи загальноосвітньої школи» [76]; 

– 1985 рік – Наказ Міністерства освіти «Про затвердження правил 

прийому дітей шестирічного віку в 1 клас загальноосвітньої школи», як результат 

попередньої постанови [77];  
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– 1986 рік – опубліковано рішення Колегії Міністерства освіти України 

«Про перехід на нові навчальні плани і програми середньої загальноосвітньої 

школи» [78]; 

– 1987 рік – опубліковано доповідну записку Колегії МОН України «Про 

підсумки навчально-виховної роботи в перших класах чотирирічної початкової 

школи за 1986/87 навчальний рік відповідно до вимог шкільної реформи» [79]; 

– 1987 рік – Наказ МОН України «Про навчальні програми для 

загальноосвітніх шкіл на 1987/88 н. р.» [80], в якому наголошувалося, що предмет 

«Музика» може вивчатися, користуючись на вибір двома програмами (програмою 

Науково-дослідного інституту педагогіки України – традиційною та адаптованим 

для українських шкіл варіантом програми Д. Кабалевського, який був укладений 

авторським колективом (З. Бервецький, Р. Марченко, О. Ростовський, 

Л. Хлєбникова) за тематичним принципом на основі музично-педагогічної 

концепції російського композитора та розробленої ним експериментальної 

програми. 

«Реформа загальноосвітньої та професійної школи» (1984 року) [184] 

передбачала вдосконалення навчально-виховного процесу та приведення системи 

освіти у відповідність до вимог сучасного етапу суспільного розвитку, де 

дисципліни музично-естетичного циклу мали відігравати важливу роль. Одним із 

головних її завдань було також і підвищення кваліфікаційного рівня вчителів, їх 

майстерності, ерудиції та культури. Серйозної уваги в другій половині 80-х років 

XX століття приділяють поширенню новаторського педагогічного досвіду з метою 

суттєвого підвищення якості навчання (Ш. Амонашвілі, І. Волков, М. Гузик, 

П. Ерднієв, Є. Ільїн, С. Лисенкова, М. Палтишев, В. Шаталов, М. Щетинін), який 

ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості 

дитини. Зокрема, М. Щетинін [274; 275] пропонує побудувати навчально-виховну 

роботу з учнями в такий спосіб, щоб у різних видах діяльності були задіяні всі 

аналізатори (зір, слух, моторика та ін.), а індивідуальна робота чергувалась із 

груповою, колективною; репродуктивні методи із творчими. При формуванні 

особистості дитини, на думку педагога, важливим є розвиток її здібностей, 
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співтворчість, співпереживання. Учитель же у своїй роботі, в такому контексті, має 

відштовхуватись від постулату розвитку творчого мислення, яке поряд крокує із 

розвитком моральності. 

Зазначимо, що період 1984–1990 рр. відзначається орієнтацією на побудову 

«соціалізму з людським обличчям»; пріоритетністю загальнолюдських цінностей 

над класовими, що означало: радикальну зміну непорушних догм основ 

комуністичної ідеології; докорінним зміненням всього духовного життя країни; 

декларуванням вагомості особистості по відношенню до суспільних культур; 

відмовою від єдиної школи; діалогізацією освіти; виходом школи у відкрите 

соціальне середовище. 

У науково-методичних виданнях цих років [23; 34; 35; 71; 148; 221; 237; 265] 

учителі-практики активно описують свої здобутки та дають поради щодо 

організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої активності учнів, 

спонукання їх до самостійності, самоактуалізації. Саме в цей період загострюються 

питання: індивідуального підходу (відхід від масового); морального виховання 

дітей; характеру ставлення до дитини; відносин між учителем та учнем; створення 

максимально сприятливих умов для розкриття та розвитку здібностей дітей, для їх 

самовизначення; трактування учня як вільно діючої творчої особистості, зайнятого 

своєю діяльністю, тобто, як суб’єкта і ін. Але ці рішення були все ще 

декларативного характеру і на практиці їх здійснення було досить 

проблематичним. 

Із 1991 року Україна набуває статусу незалежної держави, тому 90-ті роки 

XX століття прийнято назвати етапом розвитку національної педагогіки та 

інноваційних процесів, коли система освіти отримує потужний імпульс для свого 

розвитку на національному культурно-історичному ґрунті. Насамперед, це 

відбувалося шляхом посилення етнокультурної спрямованості змісту освіти, 

активізації музичних традицій. За цих умов у мистецькій освіті особистісного 

спрямування визначаються певні функції (формування уявлень про різноманітність 

культур та їх взаємозв’язок, усвідомлення важливості культурної багатоманітності 

для самореалізації дитини в умовах спілкування з музичним мистецтвом, розвиток 
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умінь і навичок освоєння характеру взаємодії музичних жанрів різних культур на 

підставі толерантності та взаєморозуміння) [49, с. 145], реалізація яких сприятиме 

вирішенню завдань особистісно орієнтованого навчання і виховання, оскільки 

створює передумови для підвищення культурного рівня, дає можливість обирати 

духовно-моральні орієнтири та розвиватися дитині як особистості.  

Головною метою освіти, як наголошує В. Землянська, на етапі трансформації 

навчально-виховного процесу стає створення умов для «розвитку і самореалізації 

кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного 

навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського 

суспільства. Цьому мали сприяти пошуки нових педагогічних технологій, 

створення такого освітнього середовища, яке б забезпечило кожному учневі змогу 

виявити закладене в ньому від природи творче начало і сформувати здатність бути 

суб’єктом розвитку своїх здібностей і, в кінцевому результаті, стати суб’єктом 

своєї життєдіяльності» [82, с. 93]. 

Зазначимо, що розвитку національної системи освіти в ці роки слугували ряд 

законодавчих актів:  

– 1991 рік – Закон України «Про освіту», прийнятий Верховною Радою, 

який закріплює структуру освіти, визначає стратегію її розвитку та наголошує, що 

освіта в Україні має ґрунтуватися на засадах гуманізму, демократії, національної 

свідомості тощо. Метою освіти, як зазначається в документі, є всебічний розвиток 

людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, 

розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, 

формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій 

основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення 

освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими 

фахівцями [72]; 

– 1991 рік – Колегією МОН України була затверджена «Концепція 

загальноосвітньої школи», головними напрямами якої визначено реалізацію ідеї 

народності в навчанні й вихованні підростаючого покоління на основі засвоєння 

традицій національної культури, відновлення ролі школи в розвитку суспільства, 
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демократизація всіх сторін шкільного життя, перетворення її з відомчої 

ідеологічної установи в громадсько-державний інститут [92, с. 14]; 

– 1992 рік – Колегією МОН України затверджено «Концепцію 

естетичного виховання учнівської молоді в умовах відродження української 

національної культури», в якій зазначалося, що «важливим фактором у розвитку 

естетичних потреб стає народне мистецтво, опанування яким сприятиме більш 

глибокому вивченню рідної мови, історії свого краю, народного побуту, 

національного одягу, традицій, звичаїв, обрядів, пісенного та поетичного 

фольклору тощо» [93, с. 3]; 

– 1993 рік – прийнято «Державну національну програму «Освіта» 

(Україна XXI століття), затверджену постановою Кабінету Міністрів України, в 

якій головна мета полягала у визначенні стратегії розвитку освіти в Україні на 

найближчі роки та перспективу XXI століття, створення життєздатної системи 

безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, 

забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, 

формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності 

нації [63], та ще ряд нормативних документів, які вплинули на подальший 

розвиток освітньої системи нашої держави [110; 111; 112; 113; 150]. 

У цей історичний період починають простежуватися перші зрушення в бік 

особистісного підходу на рівні стратегії держави: загальна гуманізація навчально-

виховного процесу, орієнтація концептуальних засад освіти на загальнолюдські 

цінності, надання більшої свободи творчості тощо. Педагоги-практики та наукові 

дослідники активно проголошують тези щодо формування національної свідомості 

особистості інноваційними засобами (С. Бондар [55], С. Гончаренко [47], В. Доній 

[191], І. Єрмаков [191], В. Кремень [116; 118], Л. Момот [147], Г. Несел [191], 

О. Огієнко [156], О. Пєхота [171], І. Підласий [172], О. Савченко [232; 233], 

Л. Сохань [191], М. Стельмахович [240], О. Сухомлинська [242] і ін.) у тому числі 

й засобами мистецтва (І. Бех [20; 21], С. Горбенко [50], І. Зязюн [84], Л. Масол 

[136; 137], Г. Падалка [162], Е. Печерська [168; 169; 170], О. Ростовський [222; 223; 

224], О. Рудницька [226; 227; 228] та ін.). Науковців хвилює питання нової 
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демократичної ідеології освітньо-педагогічної переорієнтації з інформаційного на 

проблемно-діяльнісний тип освіти. Вони глибоко переконані, що мистецька освіта 

має активно використовувати поняття «гуманізм», «естетична розвиненість», бо 

мистецтво творить духовне начало в людині, формує і розвиває повноцінну 

особистість. 

Фундаментальні дослідження в цьому напрямку були здійснені 

О. Рудницькою, яка довела взаємозалежність між музикою та розвитком 

особистості людини, в основу якої покладено спільні ознаки педагогічного і 

музичного спілкування. Вчена зазначає, що «особистісний компонент змісту освіти 

неможна забезпечити звичною програмно-інструктивною технологією навчання. 

Він потребує конструювання специфічних педагогічних ситуацій, які актуалізують 

у навчально-виховному процесі потребу самовираження. Такі ситуації спонукають 

до спілкування з мистецтвом, що дає підстави говорити про виняткове значення 

мистецької освіти» [228, с. 25]. Вона наголошує на нерозривному взаємозв’язку 

процесів навчання та виховання в становленні особистості дитини, оскільки під час 

навчання домінує розвиток розумових якостей (пам’ять, гнучкість мислення, 

допитливість, ерудиція тощо), а під час виховання – якостей, пов’язаних зі сферою 

почуттів (трудових, моральних, естетичних, художніх, фізичних). О. Рудницька 

наполягає на вихованні духовності та відстоює при цьому думки щодо 

своєрідності мистецтва, які зводяться до того, що воно потребує від сприймаючого 

здатності відчувати красу твору, і водночас, осмислення своїх переживань, самого 

себе. 

Особистісні тенденції простежуються і в роботах Г. Падалки [162], які мають 

декілька спрямувань: гуманістична орієнтація музичного сприйняття, критично-

оцінне ставлення учнів до творів музичного мистецтва, стимулювання учнів до 

творчого самовираження в художній діяльності, орієнтація навчально-виховного 

процесу на розвиток індивіда та ствердження його суб’єктності. Солідарним із 

думками Г. Падалки був і О. Ростовський, який, досліджуючи проблему музичного 

сприймання, висловив ряд думок щодо особистісно орієнтованого спрямування. 

Зокрема, повноцінне засвоєння вітчизняної культурної спадщини вимагає, за 



93 
 

твердженням науковця, цілеспрямованого спілкування дітей із музикою, бо 

мистецтво справляє на людину цілісний і особистісний вплив, який визначається 

взаємодією в художньому переживанні всіх рівнів психіки (відчуттів, почуттів, 

уявлень, інтелекту, пам’яті, інтуїції тощо). Також педагог звертає увагу на вміння 

вчителя вступати у безпосередній контакт із кожним учнем, чим визначає ціннісні 

орієнтації, запити і правильну поведінку дітей [223; 224].    

Як бачимо, на зламі тисячоліть науковці [50; 136; 137; 161; 162; 169; 223; 

224; 227 і ін.] одностайні у визнанні пріоритетності особистісного підходу до 

мистецького навчання та виховання, але разом із тим вони наголошують на 

проблемі готовності педагога до здійснення завдань оновлення мистецької освіти, 

розкриття індивідуально пізнавальні можливості кожного учня, його самопізнання, 

самоактуалізацію, самореалізацію, самовизнання, розвивала б його пізнавальні 

здібності, сприяла формуванню культури життєдіяльності, яка дає можливість 

продуктивно будувати власне життя.  

Як свідчить історія, початок XXI століття переорієнтує вектор загальної 

освіти у площину цінностей особистісного розвитку дитини і зумовлює 

принципову необхідність переосмислення всіх факторів, від яких залежить якість 

навчально-виховного процесу (зміст, методи, форми тощо). Тому метою 

гуманізації освіти, методологічної переорієнтації з інформативного на 

компетентнісний підхід був виданий наказ Міністерства освіти і науки України та 

Академії педагогічних наук «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання 

навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 

року [94] (оновлений і уточнений 11 травня 2011 №566/19304), в якому 

наголошувалося на важливості формування у дітей певних компетенцій. Згідно 

цього наказу нова шкала оцінювання розроблялася окремо для кожного предмету з 

урахуванням рівня досягнень кожного учня, що є важливим для реалізації 

особистісно орієнтованого навчання і виховання, в тому числі й для уроків 

музичного мистецтва. Нові критерії оцінювання допомагають вчителю визначити 

індивідуальні цілі кожної дитини, її розвиток за певний період часу, забезпечити 

можливість для школярів брати участь в оцінюванні власної діяльності, 
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поєднувати кількісні та якісні оцінки. З цього приводу О. Корнілова пише: «Треба 

насамперед усвідомити, що нова система оцінювання ґрунтується на позитивному 

ставленні до кожного учня, тобто оцінюється рівень його досягнень, а не ступінь 

невдач. І тому, можливо, незвичним буде для вчителів художньо-естетичного 

циклу усвідомлення того, що колишня «двійка» (нині бали 1, 2, 3) стала 

позитивною, що ми не тільки можемо, а й повинні оцінювати першими трьома 

балами початковий рівень компетентності, тобто певні елементарні досягнення 

учнів у художній діяльності» [114, с. 55]. 

Нове осмислення соціальної мети загальної освіти в Україні вимагає 

розробки інших педагогічних концепцій на основі творчого використання 

здобутків національної та світової педагогіки, що призводить до появи ряду 

нормативних актів, серед яких:  

– «Національна доктрина розвитку освіти України», затверджена 

Указом президента України від 17 квітня 2002 року, де були зосереджені 

стратегічні напрямки модернізації освіти, серед яких: особистісна орієнтація 

освіти; створення різних можливостей для дітей та молоді у здобутті якісної 

освіти; формування національних та загальнолюдських цінностей; інтеграція 

української освіти в європейський та світовий освітній простір тощо [89];  

– «Програма міжнародного співробітництва» (2001), затверджена 

Кабінетом Міністрів України, згідно якої було встановлено контакти із 50 

урядовими і неурядовими організаціями (Європейський Союз, Рада Європи, 

ЮНЕСКО, Інформаційна служба США, Інститут ім. Гете, Французький 

культурний центр, Американська Рада ACCETLS) [88, с. 19], що зумовлює 

врегулювання вітчизняного освітнього стандарту; 

– «Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)» прийнята 

Постановою Колегії МОН України, Президії АПН України від 22 листопада 2001 

року [88], де зазначається, що стрижнем освіти є «розвиваюча, культуротворча 

домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і 

саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, 

використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне 
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змінити на краще своє життя і життя своєї країни» [88, с. 3–4]; 

– «Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах» та «Комплексна програма художньо-естетичного виховання 

у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах» (наказ МОН і АПН 

України від 25 лютого 2004 року), в яких головними принципами стають: 

органічне поєднання універсального (загальнолюдського, полікультурного), 

національного (державного) і регіонального (етнолокального, краєзнавчого) 

компонентів освіти та виховання з безумовним пріоритетом їх національної 

спрямованості; синергетичний підхід, що зумовлює націленість освітньо-виховної 

системи на художньо-естетичний саморозвиток особистості шляхом поєднання 

освіти із самоосвітою, виховання із самовихованням тощо; природовідповідність 

(урахування вікових особливостей та індивідуальних здібностей учнів) й 

культуровідповідність (розгляд системи художньо-естетичної освіти учнів як 

соціокультурного феномену, забезпечення культурної спадкоємності поколінь); 

гуманітаризація і гуманізація (повага до інтересів і потреб особистості дитини, 

побудова навчально-виховного процесу на основі педагогіки співробітництва, 

толерантності взаємин і спілкування) [90, с. 3]; 

– «Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти для 

12-річної школи», затверджений Постановою Кабінету міністрів України (2004) 

[91], на основі якого розроблялися нові типові навчальні програми, де освітня 

галузь «Музика» трансформується у галузь «Музичне мистецтво» та інтегрований 

курс «Мистецтво». 

У першому десятилітті XXI століття теоретиками та практиками активно 

ведеться пошук удосконалення уроків музичного мистецтва, впровадження 

інноваційних форм (І. Гринчук [51], О. Гумінська [56; 57], Н. Радчук [192]) та 

нестандартних методів  (Л. Вознюк [41], А. Король [115], В. Ніколаєнко [151; 

152], І. Петрова [166], І. Романова [220]), застосування комп’ютерних технологій 

(О. Балабан [11], Е. Василенко [31], Н. Новикова [153], І. Регейло [217], А. Славич 

[239], О. Чайковська [269], В. Янкул [282]), музично-дидактичних ігор (Г. Букреєва 

[28], Р. Дверій [60], Т. Кібалова [99; 100], О. Куцан [121]), розробки уроків 
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(Н. Бахуринська [17], І. Бойко [25], Н. Вислоцька [37], О. Гарна [44], В. Гровенко 

[52], Л. Джемалядінова [65], Л.Ткаченко [248]) та ін. Їхні пошуки свідчать: про 

прагнення до свідомого, активного, найбільш повного розкриття особистісних 

можливостей та здібностей учнів; загострення уваги до внутрішнього світу дитини; 

пріоритетність індивідуальності, самоцінності, самобутності кожного учня, як 

носія суб’єктного досвіду; консультування у так званій «зустрічі» суспільно-

історичного досвіду (між досвідом, що задається навчанням і суб’єктним досвідом 

дитини). 

У науково-методичній літературі 2000-х років (І. Бєлова [22], С. Горбенко 

[48], О. Гумінська [56; 57], В. Дем’янчук [61], Я. Кушка [122], О. Лобова [130; 131], 

Л. Масол [135; 137], О. Михайличенко [141; 142], О. Олексюк [157; 158], 

Г. Падалка [162], Е. Печерська [169], А. Растригіна [193; 194; 195], О. Ростовський 

[225], О. Рудницька [226; 227; 228], Л. Хлєбникова [264], С. Якимчук [281] та ін.) 

знаходимо суголосність із ознаками особистісно орієнтованого навчання і 

виховання. Зокрема, Л. Масол [135] особистісний підхід до музичного освітнього 

процесу вбачає у набутті учнями загальнокультурних, комунікативних і соціально-

культурних компетентностей, вихованні емоційно-ціннісного ставлення учнів до 

мистецтва, відображення у різних його видах універсалій реального світу тощо. 

При цьому оцінювання ефективності художньо-естетичної освіти дітей має 

відбуватися за результатами триєдності ключових компонентів (навчання, 

виховання, розвиток), а також при наявності здатності для їх художньо-естетичної 

самосвідомості та самовиховання. Е. Печерська [169] в якості особистісного 

підходу до музичного навчання і виховання пропонує застосовувати: гуманне 

ставлення до дітей, індивідуально-диференційований підхід у процесі навчальної 

діяльності, педагогіку вільного вибору, колективну навчальну працю, 

співробітництво на уроках, різні форми навчальної співпраці, музичні ігри, 

мотивацію навчальної діяльності. Вона глибоко переконана, що у такий спосіб 

уроки музичного мистецтва забезпечують здійснення співробітництва як учителя з 

дітьми, так і учнів між собою та сприяють виявленню соціально значущих якостей 

(товариськість, доброзичливість, взаємодопомога). 
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О. Лобова [131] відстоює думку, про те, що формування особистісно 

ціннісних орієнтацій у дітей має відбуватися на засадах духовного, морально-

етичного, естетичного, національного, громадянського та інших видів навчально-

виховної роботи засобами музичного мистецтва. У центр формування музичної 

культури учнів вона ставить особистісну спрямованість розвитку, яка дає 

можливість презентувати дитині високі ідеали добра, справедливості, шляхетності. 

На духовність особистості й конструювання освітнього середовища наголошує 

О. Олексюк [157], яка  наполягає на реалізації онтологічного підходу до вивчення 

людини і процесів її життя, освіти, виховання, розвитку. Вчена акцентує увагу не 

на зовнішніх проявах людини, а на розумінні її внутрішніх станів, ціннісно-

смислових переживань, яке стає можливим у процесі діалогічної взаємодії. 

С. Якимчук [281] зазначає, що за рахунок музичного мистецтва в учнів формується 

смак і прищеплюється любов до музики. Вчена зосереджується на особистісному 

розвитку дітей під час позакласної роботи, враховуючи при цьому цілісність і 

взаємозв’язок всіх його елементів та готовність учителя до врахування 

специфічних компонентів особистісно орієнтованого навчання й виховання. У 

працях С. Горбенка [48] знаходимо думки щодо гуманістичного підходу в 

професійній підготовці майбутнього вчителя. Науковець стверджує, що 

необхідною умовою забезпечення наступності гуманістичних підходів у загальній і 

професійній освіті є організація навчально-виховного процесу на основі 

особистісно орієнтованих технологій музичного навчання. Основними вимогами 

до цих технологій, як переконує вчений, повинні стати діалогічність, діяльнісно-

творчий характер, підтримка індивідуального розвитку тих, хто навчається, 

надання їм необхідних умов для самореалізації та творчості.  

Історичні виклики XXI століття, розбудова національної системи освіти в 

сучасних умовах вимагають критичного осмислення досягнутого і 

сконцентрування зусиль та ресурсів на розв’язанні найбільш гострих проблем, які 

гальмують розвиток та забезпечення якісної освіти, адекватній теперішній 

історичній епосі. У 2010 році до програми економічних реформ Президента 

увійшла і реформа освіти, метою якої є посилання на конкурентоспроможність 
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української освіти. Оновлення планувалося на всіх її рівнях, зокрема в середній 

освіті були введені нові стандарти (прийняті Кабінетом Міністрів України – 

постанова №462 від 20 квітня 2011 року та № 1392 від 23 листопада 2011 року) 

[183] на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів. Також 

одним із важливих нормативних актів, що покликані забезпечити розвиток та 

модернізацію освіти нашої держави, є Указ Президента України «Про Національну 

стратегію розвитку освіти в Україні на період 2012–2021рр.» від 25 червня 2013 

року №344/2013 [252], в якому досить ґрунтовно проаналізовано сучасний стан 

національної системи освіти та визначено основні проблеми, виклики та ризики що 

знаходяться на її шляху. За цими документами освітня галузь «Мистецтво» ставить 

за мету формування особистості й розвиток в учнів комплексу ключових, 

міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх 

цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного 

досвіду. Запроваджується, так звана, мотиваційна шкала оцінювання з метою 

пробудження й поглиблення в учнів інтересу до художнього пізнання через 

різноманітні форми мистецької діяльності; розкриття внутрішнього потенціалу 

кожного учня незалежно від рівня його мистецьких здібностей; виховання 

впевненості у власних можливостях пізнання навколишнього світу і мистецтва, 

створення власних інтерпретацій творів; релаксації як забезпечення емоційного 

комфорту дитини [182].  

Науковці [49; 130; 136; 140; 141; 158; 160; 162; 193; 194; 195; 225; 250; 256; 

270; 276 і ін.], які досліджують розвиток сучасної мистецької освіти підтримують 

думку про доцільність реалізації особистісного підходу. Зокрема О. Отич [170] 

наголошує на тому, що нова педагогіка мистецтва: вносить інші відтінки у 

стосунки вчителя й учнів, утверджуючи взаємодовіру, відкритість і взаємоповагу 

між ними; ґрунтується не на примусі дітей до засвоєння навчально-виховної 

інформації, а на безпосередньому впливі на почуття через художній образ. 

О. Щолокова [276] пов’язує особистісний підхід до навчання і виховання з 

підготовкою майбутнього вчителя музичного мистецтва, де його основний 

принцип може реалізуватися шляхом збагачення змісту, методів та форм навчання 
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і виховання. Особливої уваги вчена надає «художньому спілкуванню», сутністю 

якого є інтегративні якості – комунікативність, емпатія, креативність і рефлексія. 

Г. Філіпчук [256] особистісний підхід до мистецької освіти пов’язує із духовною 

культурою, принципами гуманізму, домінантністю музичної і пісенної культури у 

навчанні та вихованні національної свідомості особистості. Він переконує, що 

розвиток мистецької освіти, яка вбирає в себе виховний, естетичний, етичний, 

громадянський потенціал людства є вкрай важливим саме у контексті засвоєння 

загальнолюдських, національних й особистісних цінностей. 

Отже, важливість особистості дитини, проголошеної в «Загальній декларації 

прав людини» (Генеральна Асамблея ООН) стає преамбулою і в освітньому 

просторі сучасного розвитку нашої держави, зокрема мистецькому. Науковці, 

досліджуючи цю проблему, шукають інноваційні шляхи, авторські ідеї, які 

сприяють побудові освітнього процесу на основі особистісного підходу. Вони все 

більше утверджуються в тому, що особистісно орієнтоване навчання і виховання 

підсилює гуманістичну спрямованість процесу освіти, розглядає особистість, яка 

крім соціальних якостей, наділена суб’єктними властивостями (її незалежність, 

здатність до вибору, рефлексії, саморегуляції тощо), особистість, на їх думку, 

виступає системоутворюючим началом педагогічного процесу, головними цілями 

якого стають створення умов для розвитку індивідуально-особистісних здібностей, 

властивостей. Поряд із інтеріоризацією (перетворенням зовнішніх впливів у 

внутрішній план особистості) важливого значення набуває персонолізація, 

прагнення до самоактуалізації, самореалізаціі та інші внутрішні механізми 

індивідуального саморозвитку. 

 

Висновки до розділу 1 

Аналіз генезису особистісної орієнтації в музичній освіті дозволяє визначити 

сутність організації навчально-виховного процесу в аспекті його орієнтації на 

врахування індивідуальних особливостей особистості дитини, її природних 

нахилів. Основою розбудови педагогічної науки досліджуваного історико-

педагогічного періоду визначено гуманізм, спрямований на розуміння сутності 
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людини, її благородне особистісне начало. Особистісна орієнтація в історико-

педагогічному контексті тлумачиться як реалізація творчих здібностей людини на 

основі врахування її неповторної індивідуальності. Це дає можливість 

констатувати, що в історії педагогічної думки, музичної зокрема, були спроби саме 

на цій основі визначити зміст освіти та форми навчальної діяльності, орієнтовані 

на потреби особистості. 

Обґрунтування теоретико-методологічних основ дисертаційного дослідження 

дозволило визначити ключові ознаки особистісно орієнтованого навчання та 

виховання на основі визнання інтегративної, духовної функції освіти як умови 

морального єднання людей у контексті ствердження унікальності генетичних 

можливостей, соціального досвіду, здатності до саморегуляції у процесі 

особистісного росту та самореалізації творчого потенціалу кожного індивіда з 

метою досягнення високого рівня соціалізації повноцінно функціонуючої 

особистості. Історіографічний аналіз засвідчує, що мистецьке особистісно 

орієнтоване навчання та виховання виникло і розвивається як напрям 

гуманістичної педагогіки. Це складне прогресивне явище об’єктивної дійсності, 

яке увібрало кращі надбання у сфері «олюднення» освіти особистості і пропагує 

повагу до гідності учня, довіри до нього, прийняття його особистісних цілей, 

потреб, інтересів. Окрім того йдеться про нову педагогічну етику, яка спирається 

на взаєморозуміння, взаємоповагу, творче співробітництво учасників навчально-

виховного процесу. 

Тому освітня система XXI століття потребує своєї глобальної трансформації, 

спрямовання навчально-творчої діяльності в аспекті домінування особистісної 

орієнтації. Центром такої освіти має бути особистість дитини, діяльність якої 

спрямована на максимальну реалізацію своїх творчих можливостей, 

самореалізацію, ініціативність, самостійність. 

Матеріали цього розділу знайшли відображення у статтях фахових та 

науково-методичних видань [207], [208], [209], [210], [211 
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РОЗДІЛ 2 

 

ЕВОЛЮЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ 

ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ  

ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ 

 

2.1. Основні періоди розвитку особистісно орієнтованого музичного 

навчання і виховання учнів (остання чверть XX – початок XXI століття) 

Актуальність дослідження історичного досвіду розвитку мистецької освіти 

обумовлена пильною увагою суспільства до проблеми особистісно орієнтованої 

освіти як руху гуманістичної педагогіки, що визначається еволюцією сучасних 

філософських поглядів, згідно яких у центрі освітнього процесу знаходиться 

особистість людини. Особистісно орієнтована парадигма є фундаментальним 

досягненням теорії та практики навчання і виховання гуманістичної 

спрямованості, сутність якої зводиться до того, що самі учні стають активними 

співтворцями навчально-виховного процесу та суб’єктами пізнання. Сьогодні цей 

процес розглядається як специфічна педагогічна діяльність щодо створення 

оптимальних умов для розвитку потенційних можливостей, духовного начала, 

формуванню самостійності, здатності до самоосвіти, самореалізації, 

самоствердження учнів.  

Ретроспективний і системно-концептуальний аналіз реформування музичної 

середньої освіти України з урахуванням певних соціально-історичних тенденцій 

дав змогу розробити його умовну періодизацію (Л. Березівька, Л. Вовк, Н. Гупан, 

Н. Дічек, І. Зайченко,  Н. Побірченко, О. Пометун, А. Сбруєва, О. Сухомлинська та 

ін.) на основі запропонованих істориками [95] критеріїв: зміни в суспільному 

житті  країни; суспільно значуще значення освітніх реформ; рівень і зміст 

демократичних змін; зміна освітньої парадигми втіленої у відповідних 

законодавчих документах; істотні зрушення в змісті й організації художньо-

естетичного навчання і виховання. 
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Під соціально-історичними тенденціями виникнення і розвитку особистісно 

орієнтованого музичного навчання та виховання учнів розуміємо певні обставини, 

що віддзеркалюють прогрес теоретичних уявлень про сутність мистецької освіти 

та особливостей її організації, взаємовідносини в суспільстві, соціалізацію та 

культуру. З огляду на зазначене вище, виділяємо три основні групи тенденцій: 

перша – основні характеристики суспільно-політичної та культурної ситуації, 

домінуючого світогляду, соціальної структури суспільства, особливостей системи 

освіти, що дозволяє зафіксувати стан проблеми дослідження, потреби та 

можливості розвитку; друга – результати теоретичного вивчення досліджуваної 

проблеми, що відображені в науковій літературі та дозволяють простежити генезис 

теоретичних уявлень про особистісну спрямованість музичної освіти, 

діагностувати їх перспективність; третя – особливості реалізації проблеми 

наукової розвідки в навчально-виховній практиці.   

На основі теоретичного аналізу, ми схиляємося до думки про те, що 

особистісно орієнтована музична освіта в досліджуваний період прогресивно 

формується, надихаючись національними, зарубіжними дидактико-методичними 

досягненнями та розвивається в кілька періодів, які умовно пропонуємо назвати, 

співвідносячи їх з соціокультурними змінами в освіті.  

Перший період – «Упровадження нової концепції музичної освіти» – ми 

виокремлюємо часовими межами 1975–1983 років, історико-педагогічні події 

якого описувалися нами вище, що призвели до суттєвих змін у музичному 

освітньому процесі. Цей період розвитку особистісно орієнтованого музичного 

навчання і виховання обумовлений впливом розробленої Д. Кабалевським нової 

концепції музичної освіти, в якій зазначається, що «музичне навчання і виховання 

не є віддаленим від особистості дитини, а безпосередньо впливає на весь духовний 

світ учнів; музичне мистецтво є невід’ємною частиною самого життя, тому в 

процесі його виховання в закладах загальної середньої освіти потрібно пов’язувати 

музику як мистецтво з музикою – навчальним предметом, а заняття з музики – із 

життям» [265, с. 2]. Головним принципом цієї концепції, адаптованої для України 

З. Бервецьким, Р. Марченко, О. Ростовським, Л. Хлєбниковою, постає важливість 
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навчання сприйняття та переживання життєвого змісту музики, а мета полягає у 

введенні учнів у світ музичного мистецтва, пробудженні почуття любові та 

розуміння музики в усьому багатстві її форм і жанрів [265]. Аналізуючи методичну 

систему Д. Кабалевського, ряд науковців (О. Апраксіна, Л. Дмитрієва, 

О. Ростовський, Л. Хлєбникова, Л. Школяр) роблять висновки про те, що вона 

ввібрала найкращий світовий досвід музичного розвитку дітей, де яскраво 

відчуваються відголоски провідних ідей Е. Жак-Далькроза, К. Орфа, З. Кодая. 

Принциповою новизною педагогічної системи Д. Кабалевського вважається її 

гуманістичне спрямування у становленні музичної культури як складової 

духовності особистості. У цьому сенсі можемо наголосити на суголосності цієї ідеї 

вченню про розвиток духовного світу особистості Г. Сковороди, деякі положення 

якого конкретизував Д. Кабалевський щодо площини загальної музичної освіти. 

Тому можна погодитися з думкою Л. Школяр про те, що «з появою наукової 

школи Д. Кабалевського в теорії та практиці музичної педагогіки зроблено 

вирішальний крок до розуміння системи освіти в її справжній історичній і 

генетичній суті, адже в межах цієї наукової школи концепція викладання музики із 

самого початку постала віддзеркаленням самої педагогіки як мистецтва і 

призначення всієї освіти загалом – бути культуровідповідною» [130, с. 49]. 

Отже, концепцією Д. Кабалевського було закладено основи розуміння 

музичної культури як невіддільної складової внутрішнього, духовного світу 

особистості та розпочато принципово новий етап у розвитку загальної музичної 

освіти. Важливою ознакою цього етапу, як підкреслює О. Рудницька, є зміщення 

акценту з вивчення самого предмета на його використання як засобу 

культуротворчого формування індивіда «через кваліфіковане спілкування з 

мистецтвом до розвитку повноцінної особистості» [227, с. 3–4]. 

Маємо відзначити, що в окреслений період на уроках музики поступово 

починає приділятися значна увага диференційованому підходу до навчання учнів на 

основі врахування їхніх здібностей, рівня підготовки та музичного досвіду, 

своєчасному та оптимальному вибору методів музичного навчання, творчій 

активності дітей. Як зазначає О. Ростовський, «тільки відповідність змісту 
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музичного твору потребам індивіда тому, що його хвилює, може перетворити 

поверхові переживання у глибоко особисті, стати його надбанням» [225, с. 238]. У 

контексті зазначеного музична освіта набуває ознак особистісної орієнтації з 

огляду на її спрямованість на розвиток емоційної сфери, врахування навчальних 

можливостей кожного учня, опору на успіх у досягненні позитивних навчальних 

результатів, розвиток музичного мислення, створення умов самореалізації, 

самостійності учня, розкриття суб’єктного досвіду, розвиток музичних здібностей, 

вольової сфери особистості. 

Ще однією із характеристик особистісно орієнтованого навчання і виховання 

є індивідуальний підхід, на якому в музичній педагогіці акцентує свою увагу 

Г. Падалка. Вона зазначає: «Тільки той досягне успіху у вихованні музиканта, хто 

опікується становленням його художньої індивідуальності» [162, с. 49]. Проте це 

поняття в контексті особистісно орієнтованої парадигми значно поглиблюється та 

розширюється при застосуванні такої категорії, як «індивідуалізація», яка 

передбачає спільну діяльність учителя та учнів, тобто передбачає «підтримку 

дитини в автономному духовному будівництві, в творчому самовтіленні, в 

розвитку здібності до життєвого самовизначення» [163, с. 43].  

Таким чином, до кінця першого періоду спостерігаються тенденції: 1) до 

піднесення науки, реформування освіти, що спричинило енергійну перебудову в 

сфері естетичного навчання і виховання; 2) до збагачення теоретичних досягнень 

проблеми музичної освіти, що поклало початок науковому аналізу окремих 

елементів особистісно орієнтованого підходу в контексті музичного просвітництва 

учнів; 3) до часткового впровадження ідей особистісно орієнтованого підходу в 

практичну діяльність предметів художньо-естетичного циклу закладів загальної 

середньої освіти.   

Резюмуючи вищезазначене маємо підкреслити, що період упровадження 

нової концепції музичної освіти, де опосередковано реалізуються окремі елементи 

особистісно орієнтованої парадигми, спонукає необхідність повноцінного 

наукового вивчення проблеми розвитку особистісно орієнтованого музичного 

навчання і виховання, розширення його теорії.  
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Другий період – «Розширення теоретичних досліджень проблеми 

музичної освіти дітей на основі педагогіки співробітництва» – складає часові 

межі 1984– 1990 років, історіографія якого описувався нами вище. Він 

характеризується зміною суспільної ситуації, яка зумовила зростання активності та 

дієвості публіцистики, літературно-художньої критики, що призвело до якісних 

зрушень в літературі, кінематографі, театральному, образотворчому, музичному 

мистецтві. Як пише Ю. Зайцев, «відбувається важливий процес відродження 

творчої свободи митця, обережного і неупередженого підходу до художньої 

творчості, звільненої від прискіпливої опіки адміністративних органів» [95, с.174].  

Вагомою складовою для організації експериментальної роботи в зазначений 

період слугувало використання вітчизняного та зарубіжного досвіду (педагогіка 

співробітництва). Так, найбільш яскравими педагогічними інноваціями ставали 

розробки методик розвиваючого навчання, проекти «педагогіки ненасилля», 

«школа діалогу культур», «антропоекологічна школа»; «школи-общини», 

«колективного взаємонавчання»; «розвиток індивідуальності особистості», 

«педагогічна підтримка» тощо [49].  Всі подібні проекти, безумовно, 

відображалися і на музичному навчанні та вихованні учнів (Е. Абдулін, 

О. Апраксіна, Л. Баренбойм, А. Болгарський, Н. Вишнякова, З. Жофчак, 

О. Критська, Г. Падалка, Т. Плесніна, О. Ростовський, Л. Хлєбникова та ін.). До 

цього часу було визначено місце особистісно орієнтованого музичного навчання і 

виховання учнів у педагогіці, що, в кінцевому результаті, призводить до визнання 

самої можливості його розповсюдження. 

У цей час актуалізується увага до проблеми теорії та практики музичного 

навчання і виховання під впливом педагогіки співробітництва як вагомого засобу 

формування всебічно розвиненої, духовно збагаченої особистості. Активно 

ведеться робота дослідження мети, завдань, структури, рівнів художньо-естетичної 

освіти дітей (Р. Амлінська, Л. Білас, А. Верещагіна, Л. Вовк, З. Жофчак, Л. Коваль, 

Т. Плесніна, О. Рудницька, Т. Талденко, Л. Хлєбникова та ін.) як основному 

способі організації долучення учнів до естетичної культури. Загострюється 

питання морального виховання учнів, ставлення до особистості дитини, створення 
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максимально сприятливих умов для розкриття та розвитку її здібностей, 

самовизначення. Не дивлячись на великий інтерес до цієї проблеми, в теорії та 

практиці естетичної освіти були розглянуті лише окремі аспекти розвитку 

особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання. Зазначимо, 

методологічна цінність даного періоду очевидна, наскільки це було можливо в 

умовах авторитарної освітньої системи, що характеризувалася єдиним підходом до 

навчально-виховного процесу. Вітчизняні педагоги В. Бриліна, А. Верещагіна, 

З. Жофчак, Л. Коваль, Г. Падалка, Т. Плесніна, О. Ростовський, Л. Хлєбникова та 

ін. підготували якісну основу для розгляду проблеми музичної освіти дітей 

шкільного віку з особистісної позиції.   

Акцентуємо також увагу на тому, що у 1980-ті роки масова практика 

музичної освіти, як і раніше, орієнтувалася на передачу дітям початкових уявлень 

про мистецтво, набуття формалізованих умінь і навичок. Разом із тим був 

відсутнім зв’язок музики з життям, хоча спостерігається декларування творчого 

підходу до викладання предметів художньо-естетичного циклу. Саме це 

призводять учену еліту до усвідомлення необхідності реформування системи 

освіти, музичної зокрема, яка орієнтувала б навчальні заклади на якісно новий 

рівень естетичної взаємодії дитини із світом, розвиток цілісної особистості. Цьому 

сприяло значною мірою прийняття в 1984 році «Основних напрямів реформи 

загальноосвітньої і професійної школи» [184], де наголошується на проблемі 

оновлення змісту освіти, який відповідав би вимогам сучасної науки та практики. 

У зв’язку з цим змінюються і ціннісні орієнтації в музичній педагогіці. 

Зосереджується увага на ролі мистецтва у формуванні особистості та розвитку її 

творчої активності. Основні положення щодо музичної освіти спрямовуються на 

цілісний підхід, який надає змогу педагогові поєднувати різні види музичної 

діяльності для успішного навчання та виховання. З цього приводу О. Ростовський 

зазначає: «Якщо зміст і методи музично-виховної роботи не визначаються 

передбаченням наступного розвитку дітей, ясним розумінням того, яких якостей 

вони мають набувати в процесі музичного навчання, то така педагогічна діяльність 

виявляється неефективною. Неможна навчити музиці «взагалі», не задумуючись 
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про кінцеву мету, про той ідеальний стан, до якого слід підвести учня» [225, 

с. 183]. Саме цілісність уроків, на думку вченого, складає ядро загальної 

педагогічної системи, в якій «залучення учнів до музичного мистецтва 

здійснюється на фоні їх різнобічного художньо-естетичного розвитку» [224, с. 15]. 

Усе це, безумовно, сприяє стимулюванню мислення і творчості учнів, 

демократизації навчального процесу, інтеграції навчальних предметів естетичного 

циклу і підпорядкуванню їх єдиним принципам.  

Першочергового значення набувають теорії діяльнісного, комплексного 

підходів до навчання і виховання, які були розроблені та обґрунтовані в численних 

наукових дослідженнях попередніх років, а нові педагогічні технології – 

зорієнтовані на формування пізнавальної активності та самостійності учнів. Так, за 

висновками вчених, використання діяльнісного підходу сприяє розвитку в дитини 

здатності самостійно набувати знання, засвоювати та використовувати їх, тобто 

робить дитину суб’єктом освітнього процесу. Н. Ветлугіна називає цей підхід 

дієвим і вважає, що він є провідним для педагогіки та психології, бо саме 

діяльність учня і педагога, їх власна активність мають стати основою музичної 

освіти. Вчена переконана, що учні за цих умов мають бути активними суб’єктами 

навчального процесу з урахуванням вдалого індивідуального досвіду, відповідно 

до вікових та особистісних особливостей, відкривати дійсність, відтворену в 

музиці, по-своєму сприймаючи і переживаючи її. Значний потенціал розвитку 

музично-творчих здібностей учена вбачає в активності самих учнів, коли в 

навчально-виховному процесі активізуються сприйняття, виконання та творіння 

музики у невимушеній атмосфері, згідно власного досвіду дитини. При цьому слід 

використовувати навчально-ігрові форми, створювати ситуації успіху і подолання 

труднощів, заохочувати найменші досягнення. Як зазначає Н. Ветлугіна, «розвиток 

музичної сприйнятливості не повинен ставати наслідком вікового становлення 

дитини, а бути результатом цілеспрямованого виховання, підпорядкованого на 

різних вікових етапах загальним закономірностям» [36, с. 16]. Про результати 

музично-виховної роботи, за твердженням автора, варто судити не лише по тому, 

що дитина правильно і виразно заспівала, заграла, але й по тому, чи виник у неї 
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інтерес до цього заняття, чи прагне вона до самостійної діяльності в цьому 

напрямку. 

Вивчаючи дану проблему, науковці змінюють своє бачення і ставлення до 

педагогічної (естетичної) оцінки в процесі навчання музики. Так, на думку 

Л. Коваль, оцінка знань, умінь, навичок та здібностей учнів має супроводжуватися 

спостереженням за музичним сприйняттям та інтересом. Учена створила 

концепцію формування естетичного досвіду засобами мистецтва, де з особливо 

звертається увага на компоненти саме естетичної оцінки та критерії її 

сформованості у дітей шкільного віку. Естетичну оцінку вона розглядає як процес 

поступового оволодіння художньо-естетичним змістом творів мистецтва на основі 

розширення естетичного досвіду учнів, поглиблення їхніх художніх знань, умінь і 

навичок оцінної діяльності, «переходу на вищий рівень художньо-естетичного 

розвитку» [103, с. 119]. У цьому сенсі, О. Олексюк наголошує і на важливому 

значенні естетичних відносин як особливому способі вибіркового особистісного 

орієнтування в явищах мистецтва і дійсності, які мають ґрунтуватися на емпатії, 

розвинутому тезаурусі, досвіді естетико-пізнавальної і творчої діяльності, 

усвідомлених оцінних критеріях [156].  

Водночас багато науковців [14; 15; 34; 71; 96; 148; 225; 247 і ін.] акцентують 

свою увагу на органічний єдності освіти й культури при вивченні музичного 

мистецтва, що передбачає усвідомлення глибинного зв’язку між особливостями 

художнього відображення і використанням художніх засобів у різних видах 

мистецтва. Досліджуючи період останньої чверті XX століття, В. Черкасов 

наголошує, що структурними компонентами в музичній освіті при використанні 

комплексного підходу стали: єдність мети й спрямованості у навчанні й вихованні; 

врахування технічно-економічних, організаційних, ідеологічних та інших чинників 

суспільного життя; поліпшення планування та координації усіх засобів виховання; 

взаємозв’язок навчання з практикою; урахування результатів виховного процесу, 

здійснюваного на основі наукових методів [270, с. 63].  

На думку Р. Бернса, Л. Божович, Л. Виготського, У. Глассера та ін. успішність учня 

найбільш важлива для особистісного благополуччя дитини та її подальшого розвитку. 



109 
 

Такий підхід сприяв тому, що провідними положеннями освітнього процесу стає ідея 

врахування інтересів та потреб особистості, яка передбачає створення необхідних 

умов для співробітництва вчителя та учнів. Педагог, у свою чергу, отримує право 

на творчість, особистий педагогічний стиль, свободу вибору форм роботи, методів, 

технологій тощо. У результаті виникають певні спрямування у музичному 

навчанні та вихованні – це суб’єкт-суб’єктні відносини та психологічна установка. 

Про важливість суб’єкт-суб’єктних відносин між учителем та учнем у процесі 

формування музично-пізнавальної активності та самостійності дітей неодноразово 

наголошується в науково-педагогічній літературі. Так, Г. Бриль зазначає, що у 

вирішенні питання про викладання навчального матеріалу варто виходити з того, 

що ж є предметом засвоєння (в даному випадку музичне мистецтво). Тип 

навчального матеріалу визначає загальний механізм пізнавальної активності учнів, 

а отже особливістю засвоєння музичного матеріалу є той факт, що «в основі його 

лежить механізм формування складних асоціацій та умовно-рефлекторних зв’язків 

емоційної, змістової та формальної сторін музичного твору» [27, с. 17]. Поряд із 

суб’єкт-суб’єктними відносинами важливою є і, так звана, психологічна установка 

яка, на думку Г. Бриль, поліпшує сприйняття навчального матеріалу, формує 

позитивне емоційне ставлення до засвоєння правил співацької постави, створює 

загальнопсихологічні умови підвищення ефективності пам’яті тощо. Всі ці 

компоненти є, на наш погляд, складовими особистісно орієнтованого музичного 

навчання та виховання дітей шкільного віку. Таким чином, своєрідною ознакою 

другого періоду стає ідея взаємовідносин між учителем та учнем у процесі 

навчання, що спрямовується на демократизацію відношень у загальній освіті, 

активізацію навчально-пізнавальної діяльності індивіда. 

Отже, до кінця другого періоду спостерігаються наступні тенденції: 1) до 

зміни суспільних поглядів на освіту, що посилює інтерес до проблеми особистісно 

орієнтованого підходу до музичного навчання і виховання; 2) до розгляду окремих 

аспектів особистісно орієнтованої парадигми, що підготувало якісну основу для 

відновлення національної спрямованості питання особистісно орієнтованої 

музичної освіти дітей шкільного віку; 3) до видозмінення музичної дидактики, що 
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спонукає до більш ширших теоретичних пошуків через призму особистісної 

орієнтації. 

Виникає необхідність якісних змін системи музичної освіти дітей шкільного 

віку та повноцінного наукового вивчення проблеми розвитку особистісно 

орієнтованого музичного навчання і виховання, що сприяє теоретичному 

осмисленню роботи педагогів-практиків у спрямуванні особистісного формування 

учня.  

Третій – «Відродження національної спрямованості музичної освіти дітей 

шкільного віку» (1991–2000 рр.) – період характеризується, насамперед тим, що 

наша країна набуває статусу незалежної держави, тому його можна назвати ще 

етапом становлення національної педагогіки та інноваційних процесів. 

Суспільство та освіта в зазначений час приходить до висновку, що саме через 

мистецтво відбувається ретрансляція духовного досвіду людства, що сприяє 

відродженню зв’язків між поколіннями. Визнання обмеженості раціонального 

пояснення світу, необхідність подолання поглядів на людину тільки як на носія 

суми «знань, умінь та навичок» стимулювали інтерес до усвідомлення 

розвивальної функції мистецтва у формуванні особистості дитини.   

Із прийняттям Україною незалежності проблема особистісно орієнтованої 

парадигми освіти ще більш актуалізується і починає досліджуватися всебічно. 

Ураховуючи складність розробки такого підходу, науковці пропонують 

здійснювати його побудову орієнтуючись на допомогу учневі (суб’єкта 

педагогічного процесу), усвідомлення його як особистості (І. Бех); створення умов 

для цілеспрямованого систематичного розвитку особистості, суб’єкта діяльності й 

суспільних відносин (С. Подмазін); спрямованість навчання на особистість і 

прагнення навчати всіх по-різному (А. Хуторський); орієнтування не на ідеологію, 

а на культуру (Є. Бондаревська); процес педагогічної допомоги дитині у 

становленні його суб’єктності, культурної ідентифікації, життєвого 

самовизначення (О. Пєхота); цілеспрямоване створення умов для розвитку дітей, 

специфікою яких є прогнозовані особистісні зміни (В.Сєріков) і ін.  
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Загалом, процеси демократизації змусили педагогів шукати нові шляхи 

формування особистості, окреслювати сучасні лейтмотиви освіти. Так, за словами 

О. Заніної та Н. Баленко, освіта зосереджується в цей час на: формуванні 

особистості; забезпеченні активної пізнавальної позиції суб’єкта освіти; організації 

навчання на ґрунті максимального врахування досвіду зв’язків учня з навколишнім 

світом; урахуванні не лише раціональної, а й особистісно-почуттєвої сфери його 

діяльності; найповнішій реалізації здібностей, потреб, інтелектуального, духовного 

і творчого потенціалу молодої людини [74, с. 73].  

Музично-педагогічна думка в цей час набуває характеру неоднозначності. 

Так, В. Черкасов цей проміжок історико-педагогічного періоду називає – цілісним 

підходом до розв’язання проблем музично-педагогічної освіти та визначення 

концептуальних засад її нового змісту [270]; С. Горбенко стверджує, що на початку 

1990-х років фактично розпочався процес оновлення освіти, орієнтований на зміну 

пріоритетів мети навчання і виховання, де домінуючою стає розвивальна функція, 

покликана забезпечити становлення особистості сучасного учня і розвиток його 

індивідуальних можливостей [50]; О. Лобова називає 1990-і роки часом розбудови 

дидактико-методичних систем музичної освіти через варіативні підходи до 

навчання музики, які пов’язує із навчальними програмами «Музика», авторами 

яких є А. Авдієвський, А. Болгарський, З. Жофчак, О. Ростовський, Л. Хлєбникова 

та ін., кількома інноваційними посібниками [130]. О. Ростовський наголошує на 

важливості вирішення проблем забезпечення художньо-творчого розвитку учнів, 

створення умов для вияву учнями своїх творчих можливостей і здібностей, 

встановлення міжособистісних контактів учителя й учнів [225]; О. Олексюк 

зазначає, що в ці роки значна увага приділялася пошуку форм і методів, 

психологічних основ музичного виховання, шляхів формування творчої 

активності, емоційно-емпатійної та інтелектуальної сфер особистості та ін. [158]; 

ще ряд науковців (В. Бутенко, О. Дем’янчук, В. Дряпіка, Г. Падалка, О. Рудницька, 

О. Щолокова та ін.) переконують, що характерною ознакою цього періоду стає 

інтенсивний розвиток вітчизняної музично-педагогічної думки. 
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Аналізуючи стан і перспективи розвитку музичної освіти в незалежній 

Україні, О. Ростовський звертає значну увагу на використання музично-

педагогічних традицій, пошуки ефективних шляхів музичного навчання і 

виховання на основі української національної культури, що зумовило 

впровадження нових програм із музики (1994, 1995, 1996 рр.) національного 

характеру. Як зазначає вчений, «віковічні духовні традиції народу мають стати 

надбанням дітей: рідна мова, пісня, казка мусять врятувати їх від безпам’ятства, 

безликості й сірості» [225, с. 177]. Суть такої концепції, за його словами, полягає: у 

«ставленні до музичного фольклору, як до складової духовного життя українського 

народу; у визнанні ролі фольклору в музичному вихованні дітей; у зверненні до 

народної музичної творчості через призму її життєвих зв’язків із духовним, 

матеріальним і практичним світом людини; у розкритті естетичного змісту 

народної музики на основі осягнення учнями суті й особливостей музичного 

мистецтва» [224, с. 167]. 

Важливою складовою особистісно орієнтованої спрямованості музичного 

навчання і виховання, на нашу думку, безумовно постає і сприйняття музичного 

твору. Так, О. Ростовський називає музичне сприйняття «сприйманням» і це, на 

його думку, «найприродніший спосіб прилучення дитини до художнього світу 

твору, невід’ємний компонент будь-якого виду музичної діяльності. У такий спосіб 

забезпечується глибинна спільність усіх видів музичної діяльності» [140, с. 236]. 

Учений досліджує феномен музичного сприймання, здійснює методологічний 

аналіз явищ музично-педагогічної теорії та практики, розкриває суть процесу 

музичного сприймання та його специфіку, обґрунтовує теоретичні основи 

педагогічного керування музичним сприйманням, розглядає суперечності й логіку 

цього процесу, закономірності, принципи, умови та методи, пропонує способи 

вдосконалення музичного виховання. Творчою знахідкою автора є обґрунтування 

художньо-педагогічного спілкування як інтегрувального методу формування 

музичного сприймання. Актуальнішою проблемою музичної освіти цього часу 

педагог визначає збереження художньо-творчого розвитку учнів, зосереджуючи 

увагу на ставленні вчителя до процесу навчання музики. Таким чином, ми можемо 
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співвіднести характеристики дослідника із процесом педагогічної допомоги дитині 

у становленні її суб’єктності, культурної ідентифікації, що і визначає 

фасилітативну функцію особистісно орієнтованої музичної освіти учнів. 

Подібні думки висловлюють у своїх роботах науковці В. Бриліна, 

П. Гушоватий, С. Горбенко, О. Дем’янчук, Л. Коваль, О. Олексюк, Т. Плесніна, 

О. Хижна, М. Черниш та ін., характеризуючи особливості музичної освіти 

зазначених років використанням різних методів стимулювання інтересу учнів, де 

наголошується на важливій ролі народної пісні у формуванні їх особистісно 

орієнтованої світоглядної позиції. Так, О. Дем’янчук у своїй дисертаційні роботі 

наголошує, що складним комплексом психологічних властивостей і процесів, що 

стимулюють естетичну діяльність людини і детермінуються вибірковою 

пізнавальною, емоційною та вольовою активністю в процесі сприйняття, є інтерес 

[62]. 

На думку О. Рудницької, музичне сприйняття ґрунтується на «синтезі двох 

найважливіших процесів розвитку особистості – освіти й виховання, взаємозв’язок 

яких виявляється особливо рельєфно у процесі осягнення музики, що суттєво 

відрізняється за своїм характером від вивчення інших навчальних дисциплін» 

[226, с. 7–8]. Вона бачить процес сприйняття цілісним і неподільним. «За умови 

повноцінного сприйняття музики, – пише О. Рудницька, – емоційна реакція на неї 

завжди поєднується з аналітико-синтетичною діяльністю свідомості. Тому процес 

переживання, як своєрідна основа спілкування з мистецькими творами пронизує 

усі ступені сприйняття, віддзеркалюючи різноманітну динаміку емоційних реакцій 

від безпосередньо-чуттєвих проявів до вищих емоцій естетичної насолоди» [227, 

с. 32].  

Отже, наприкінці XX століття чітко вимальовується тенденція до творчого 

пошуку, прояви оновлення традиційних прийомів музичної роботи з дітьми. 

Загострюється проблема формування творчої особистості в її музично-

естетичному аспекті. З’являється низка посібників українських авторів, що 

відобразили різноманітні підходи до музичної освіти учнів: «Музична грамота в 

малюнках» (1994) та «Музичний букварик» Р. Дверія (1997); «Музика» для 1–2 
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класів В. Лужного (1997–1998); «Здрастуй, Музико!», «Світ чарівних звуків» 

О. Лобової (1996–1998); «Вчимося музики» В. Островського, М. Сидора (1998); 

«Педагогічні пісні» С. Стельмащук (1997), «Буквар сопілкаря» М. Печенюк, 

П. Леонтієва (1998), «Музична хрестоматія» М. Печенюк (1999), «Сопілка» 

Я. Мазур (1999) тощо. У цих роботах спостерігається суттєве смислове та 

технологічне оновлення змісту, завзята розробка ігрових, творчих методів 

навчання тощо.  

Науковці (Н. Гузій, П. Кічук, О. Лобова, О. Олексюк, О. Рогова, 

Л. Хлєбникова та ін.) експериментують у визначенні оптимальних педагогічних 

умов, засобів та методів розвитку активності учнів, виділяючи найбільш важливі 

ціннісні орієнтації: почуття психологічної захищеності особистості дитини, 

заохочення будь-яких творчих спроб учнів, відсутність критики, неприпустимість 

тиску, високий рівень культури на уроці (вокальна, інструментальна, диригентська, 

артистична), домінування емоційно-образної сфери, залучення дітей до створення і 

реалізації задумів, самостійність. Водночас, актуальною залишається проблема 

створення нового підручника з музики, спрямованого на цілісну реалізацію ідеї 

формування музичної культури учнів, як провідного завдання музичної освіти. 

Таким чином, до кінця третього періоду виокремлюються наступні тенденції: 

1) до реалізації ідеї народності в навчанні та вихованні дітей на основі засвоєння 

традицій національної культури, відновлення ролі загального освітнього закладу в 

розвитку суспільства, націленість на гуманізацію, що визначили необхідність 

розширення і покращення якості викладання предметів художньо-естетичного 

циклу; 2) до здійснення спроб побудови теорії особистісно орієнтованого 

музичного навчання і виховання учнів, які сприяли формуванню єдиної думки в 

розумінні специфіки особистісно орієнтованої освіти; 3) до зрушення в бік 

реалізації особистісного підходу до музичного навчання і виховання, що сприяло 

трансформації мистецької освіти, яка допомагає розкривати індивідуальні 

пізнавальні можливості кожної дитини, її самопізнання, самореалізацію, 

самовизнання. 
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Отже, в останнє десятиріччя XX століття проблема особистісно орієнтованого 

музичного навчання і виховання учнів набуває нового імпульсу. Переосмислення 

вітчизняного і зарубіжного педагогічного досвіду, розвиток інноваційних процесів 

слугували основою для комплексного вивчення особистісно орієнтованої музичної 

освіти дітей шкільного віку із урахуванням сучасних тенденцій розвитку 

суспільства та педагогічної науки.  

Четвертий період – «Комплексний підхід до теорії і практики музичного 

навчання і виховання учнів закладів загальної середньої освіти» (2001–

2013 рр.) – характеризується сучасними освітніми тенденціями, а також 

зумовлений змінами традиційних методів музичної освіти на «нові» та «вільні» 

елементи розвитку творчих можливостей учнів, які знайшли своє активне 

продовження на початку ХХI століття. Нові ідеї (І. Бех, В. Бутенко, Л. Вовк, 

М. Євтух, В. Кан-Калик, Л. Кондрашова, О. Киричук, В. Кушнір, Ю. Мальований, 

Д. Пащенко, О. Падалка, О. Пєхота, Т. Сальникова, С. Сисоєва, А. Сущенко, 

О. Шевнюк та ін.) дали поштовх до розробки дидактичних та методичних проблем 

дитячого музичного навчання та виховання (І. Бєлова, С. Горбенко, О. Гумінська, 

В. Дем’янчук, О. Лобова, Л. Масол, О. Олексюк, О. Отич, Е. Печерська, 

А. Растригіна, О. Ростовський, О. Щолокова, С. Якимчук і ін.). У цей період 

з’являється ряд праць, в яких підкреслюється важливість гуманізації музичної 

педагогіки і визначаються ключовими питаннями: чи всіх дітей можна і треба 

навчати музиці; у чому значення та зміст музичного виховання; якими засобами і 

методами варто здійснювати музичне навчання і виховання; з якого віку доцільно 

починати музичне навчання дитини тощо? 

Пошук відповідей на всі ці запитання є дискусійним і сьогодні, адже 

мистецтво, зокрема музичне, має унікальні можливості впливу на людину. Саме 

тому музична освіта в контексті особистісно орієнтованої парадигми має 

розглядатися не лише як процес набуття відповідних знань та вмінь, а, насамперед, 

як універсальний спосіб особистісного розвитку духовно-естетичних потенцій 

учнів, забезпечення поліфункціонального, багатогранного впливу на людину 

високохудожніх зразків мистецтва, з урахуванням індивідуальних здібностей, 
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різнобічних естетичних потреб та інтересів [49; 162; 195; 225]. Таким чином 

вирішальними чинниками естетичного, духовного розвитку дитини в навчально-

виховному процесі постають: функції організації змісту діяльності, в якій 

формується особистість; усунення впливів, які можуть негативно позначатися на 

розвитку особистості; створення сприятливих умов для успішного навчання і 

виховання.   

Важливий внесок у дослідження проблем музичної педагогіки в цей час 

робить Г. Падалка, котра в своїх працях акцентує увагу на тому, що особистісно 

орієнтоване музичне навчання і виховання спирається на три провідні позиції: 

«Перша позиція передбачає спрямування навчального процесу з мистецьких 

дисциплін на розвиток особистості учня; друга – втілення особистісно 

орієнтованого підходу в мистецькій освіті; третя – реалізація, ствердження 

суб’єктної ролі учня в процесі мистецького навчання» [162, с. 70]. Учена зазначає, 

що художній розвиток це – лише одне із завдань становлення індивіда, він має 

будуватися таким чином, щоб не заважати більш значимому етапу в житті людини 

– формування її особистості. У музичній навчально-виховній діяльності це може 

здійснюватися за рахунок розширення ресурсу сприйняття, формування  

мистецько-виконавських умінь і навичок, активізації особистісного творчого 

потенціалу школярів та здатності до художньої творчості, а також розвитку 

спеціальних мистецьких здібностей. Ми поділяємо думку Г. Падалки, що 

особистість дитини є об’єктом власного мистецького розвитку, а при опорі на 

особистісно орієнтований підхід до навчально-виховного процесу вона стає 

зацікавленою у формуванні такого ставлення до художнього навчання, в якому 

мистецька діяльність усвідомлено спрямовується на виявлення власних художніх 

потенцій, на реалізацію унікальних мистецьких можливостей [Там само, с. 72]. 

Комплексне вивчення особистісно орієнтованого підходу в мистецькій освіті, на 

думку вченої, передбачає: опору на результати індивідуальної діагностики учнів; 

упровадження проектувальних підходів; окреслення комунікативної стратегії 

(взаєморозуміння, повага один до одного, що є запорукою особистісного розвитку 
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дитини, стимулювання її самостійності й творчого становлення), що допоможе 

реалізувати його в сучасній практичній діяльності.  

У цей період долучається до даної проблеми В. Бутенко, який наголошує на 

необхідності: формування у дітей естетичного ставлення до мистецтва, потреби 

відповідної організації навчально-виховного процесу, створення педагогічних 

умов, що сприяли б ефективному використанню інформаційно-розвивальних 

можливостей мистецтва; розвитку формоутворювальної сторони естетичного 

ставлення, стимулювання естетичної активності, залучення учнів до художньо-

творчої діяльності тощо [29]. 

Важливо наголосити, що вагомого значення набуває атмосфера зовнішнього та 

внутрішнього середовища на виховний вплив особистісно орієнтованого навчання 

і виховання учнів. Особистісний духовний світ людини може виступити 

внутрішнім середовищем коли, власне, і відбувається самореалізація, 

самовиховання, а виховні взаємодії з’являються в процесі включення дітей у 

виховні відносини. Адже на уроці музичного мистецтва, коли дитина занурюється 

у світ прекрасного, в емоційні стани музичних творів, що відповідають задуму 

композитора, вона використовує власний досвід і збагачує його. У процесі пошуку 

власної інтерпретації музичного твору й відбувається опосередкована взаємодія з 

об’єктами реального світу. Як зазначає Г. Падалка, «вільне волевиявлення учня 

має проявлятись у різних сферах – виборі різновиду художньої діяльності, у виборі 

музичного інструменту, яким хоче оволодіти дитина, у виборі виконавського 

репертуару, який викликає художнє зацікавлення, у виборі засобів його художньої 

трактовки» [162, с. 59].  

Зовнішнім середовищем для дитини є шкільне та позашкільне оточення. 

Основними ознаками особистісно орієнтованого виховуючого середовища на 

уроках музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти виступають: 

наявність у навчальній діяльності основних положень особистісно орієнтованого 

навчання і виховання (прийняття, розуміння, визнання); орієнтація діяльності на 

загальнолюдські цінності культури (людина, її діяльність, пізнання, добро, краса, 

розум та ін.); педагогічна підтримка і стимулювання процесу саморозвитку учня;  
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взаємопроникнення освітнього та навколишнього середовища. Поєднання цих 

середовищ дає дитині можливість самовиявити себе, саморозвиватися, 

саморепрезентуватися, самоактуалізуватися та самореалізуватися [276].  

Особливо вагомим у межах нашого дослідження є переконання про те, що 

вчителі мають підтримувати учнів і в галузі музичного сприйняття, і в процесі 

продуктивної творчості заохочуючи, стимулюючи, створюючи умови для 

активізації самостійного пошуку. Саме тому сучасному вчителю музичного 

мистецтва варто пам’ятати, що самостійність учнів формується не внаслідок дії  

якогось одного ефективного засобу, а є результатом досконалої освітньої системи, 

спрямованої на всебічний розвиток самостійності думки дитини й активності її дії. 

Разом із тим, він має стежити, щоб учень був переконаний у доцільності 

самостійної роботи щодо пізнання нового, перевірити свої знання та вміння, 

навчитися виконувати роботу самостійно тощо.   

Важливу віху в дослідженні гуманізації музичної освіти зазначеного періоду 

окреслюють праці С. Горбенка, котрий розглядає дану проблему в історичному 

аспекті та визначає ряд передумов, які безпосередньо впливали на розвиток 

особистісно орієнтованої музичної освіти дітей в досліджуваний період – це 

«запити суспільства та їх погляди на освіту» [50]. Автор виокремлює основні 

напрями, що характеризують різні аспекти педагогіки творчості. До них 

відносяться: самотворення особистості; визнання неповторності кожної дитини; 

ствердження можливості та доцільності управління процесом формування творчої 

особистості [49, с. 376]; визначення принципів музичного виховання, що 

дозволяють стверджувати про певну систему (загальність і обов’язковість 

музичного навчання і виховання, різнобічність впливів і видів музичної 

діяльності); зв’язок музично-теоретичних знань із музичною практикою; взаємодія 

емоційності й свідомості; єдність музичного виховання, навчання і розвитку; 

наступність музичної освіти тощо [48]. 

У зазначений період основною метою і стратегією навчально-виховного 

процесу стає сама дитина як найвища цінність, її права на свободу і щастя, вільний 

розвиток і виявлення своїх здібностей. Ми переконані, що освіта нового 
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тисячоліття, а музичне мистецтво як її складова, має звертати особливу увагу, 

перш за все, на внутрішній світ особистості. Тож, характерними рисами сучасного 

навчання і виховання стають: діалогізація, суб’єкт-суб’єктні відносини, розвиток 

творчої особистості, інтегративність, екзистенціальність, самостійність, 

індивідуальність, особистісність.  

Проблема діалогізації була предметом вивчення багатьох науковців 

(М. Глушенко, А. Добрович, І. Зимня, Г. Кудіна, З. Новлянська, Т. Русакова, 

Г. Тарасова, І. Шалигіна, І. Якиманська і ін.), які виділяють основні ознаки 

особистісно орієнтованого діалогу, серед яких: головна мета музичного навчання і 

виховання – розвиток особистості учня; вчитель та учень рівноправні партнери й 

суб’єкти музично-освітнього процесу; толерантність відношень між учителем та 

учнем. При діалогічному стилі спілкування, як наголошує С. Горбенко, 

забезпечується рівноправність у висловлюваних судженнях про музичний твір 

[49]. Суб’єкт-суб’єктні відносини складають основу діалогу, у процесі якого 

учитель і учень є рівноправні партнери, котрі доносять особистісну позицію, 

власне переконання. Враховуючи інтереси, потреби, запити та здібності учня 

функціонування сучасної музичної освіти потребує розвиток у неї творчого 

потенціалу, але в освітній практиці, на жаль, зародки творчості у дітей часто не 

тільки не одержують підтримки, а й просто не помічаються чи не приймаються 

вчителем.  

Музичне мистецтво творить духовне начало в людині, формує і розвиває 

повноцінну особистість, тож важливою необхідністю сучасної мистецької освіти 

дітей є екзистенціальність (розвиток інтуїції, творчої уяви, емоцій, почуттів). Ми 

поділяємо думки науковців О. Гончарової, С. Горбенка, І. Зязюна та ін., що 

музичне мистецтво здатне здійснювати глибинний вплив на психіку людини в силу 

своєї природи через естетичні почуття, які відрізняються від усіх інших тим, що 

через ціннісні осягнення об’єктів проникають у сутнісні якості людини. У процесі 

сприйняття музики здійснюється не просто засвоєння почутого, а формується 

особистісне ставлення до музичного твору. 
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Узагальнюючи характеристики четвертого періоду, виокремимо соціально-

історичні тенденції, які склалися до теперішнього часу та обумовлюють основні 

спрямування його подальшого прогресу: 1) до переорієнтації в політичній та 

соціально-економічній сфері, розширенні міжкультурної взаємодії, націленості на 

особистість, що визначили необхідність дотримання головних принципів освіти 

(загальнолюдського, національного, етнолокального) та сприяють поєднанню її із 

самоосвітою; 2) до побудови навчально-виховного процесу музичного мистецтва 

на основі особистісно орієнтованої технології, толерантного відношення; 3) до 

варіативності та інноваційності щодо побудови дисциплін художньо-естетичного 

циклу, які націлюються на особистісно орієнтоване навчання і виховання де 

важливого значення набуває персоналізація.  

Зазначене в загальних рисах визначило сучасне уявлення про особистісно 

орієнтоване музичне навчання і виховання учнів та головні проблеми, пов’язані з 

його розвитком. Так, соціальні запити суспільства сприяють пошуку шляхів 

побудови такої системи естетичного просвітництва дітей, яка б сприяла практичній 

реалізації ідей особистісно орієнтованої музичної освіти сучасності.  

Отже, аналіз періодизації розвитку особистісно орієнтованої музичної освіти, 

соціально-історичних передумов, які висвітлено в науковій літературі, стан 

практики засвідчує, що сьогодні педагогічне суспільство стоїть на шляху нового 

періоду в розвитку уявлень про особистісно орієнтовану музичну освіту дітей. 

Учені усвідомлюють той факт, що, в першу чергу, необхідна розробка цілісної 

теорії, яка формується на основі досягнень сучасної науки і на дослідження, які 

забезпечують якісно нові можливості реалізації та впровадження особистісно 

орієнтованого музичного навчання і виховання.  

 

2.2. Трансформація змісту особистісно орієнтованого музичного 

навчання і виховання у досліджуваний період 

Удосконалення музичного навчання і виховання в загальноосвітніх закладах 

нашої держави останнім часом все більше пов’язують із забезпеченням 

особистісної орієнтації, яка виражається у можливості реалізувати перспективи 
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розвитку особистості дитини. Така орієнтація наразі набуває масового характеру, 

що, передусім, стимулює необхідність розробки єдиного понятійно-

термінологічного апарату, узгодження його ключових понять із класичними 

уявленнями про музичну освіту. 

Проведений аналіз наукових досліджень [38; 39; 47; 49; 54; 57; 67; 85; 116; 

130; 133; 135; 136; 140; 146; 158; 162; 169; 170; 179; 184; 190; 191; 194; 223; 224; 

225; 232; 233; 257; 270; 271; 283 і ін.] показав, що згідно з попередньою 

періодизацією, можна виокремити чотири основні тенденції розвитку теорії та 

практики особистісно орієнтованої музичної освіти.  

Перша – характеризується традиційним (класичним) уявленням про музичну 

освіту як навчання і виховання людини, чуттєвої до «прекрасного» в мистецтві та в 

навколишній дійсності через засвоєння нормативних музичних зразків 

(О. Апраксіна, Н. Гродзенська, Д. Кабалевський, В. Сухомлинський, О. Раввінов, 

М. Румер, В. Шацька, Ю. Юцевич та ін), що передбачає уніфікований підхід до 

визначення естетичних цінностей. Друга – визначається трансформацією 

неокласичної орієнтації музичного навчання і виховання, що спирається на 

домінування концепції соціальної сутності в теорії та методиці музичної освіти. 

Позбавившись від ідеологічної складової, процес засвоєння естетичних цінностей, 

у межах даної проблеми, носить, як і раніше, суто прагматичний характер, 

орієнтуючись на соціальні особливості музично-естетичної діяльності (Е. Абдулін, 

О. Апраксіна, В. Бриліна, А. Верещагіна, З. Жофчак, Л. Коваль, Г. Падалка, 

Т. Плесніна, О. Ростовський, Л. Хлєбникова та ін.).  

Третя – окреслюється розглядом особистості дитини як начала і основи 

цілісного процесу музичної освіти національного спрямування, обґрунтовує ідеал 

музичного розвитку вразливої та чуттєвої особистості дитини, до мінливого 

світового простору. Ця орієнтація спирається на нову інтерпретацію положень 

класичної художньої освіти, на сучасні національні педагогічні, психологічні, 

культурологічні та мистецтвознавчі теорії (А. Авдієвський, Д. Балл, І. Бех, 

А. Болгарський, Н. Гузій, В. Дряпіка, О. Дубасенюк, Л. Вовк, Г. Падалка, 

О. Ростовський, О. Рудницька і ін.). Четверта тенденція орієнтує визначення 
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музичної освіти у напрямі її модернізації та інновації, що передбачає 

співвідношення загальнолюдських та спеціальних компонентів, а також 

гуманістичний, естетичний, етичний, інтелектуальний і музично-творчий розвиток 

особистості дитини. Нова парадигма (особистісно орієнтована) обумовила пошук 

нових шляхів її реалізації, розробку, апробацію та впровадження адекватних 

педагогічних технологій, зокрема і в музичній освіті (І. Бєлова, С. Горбенко, 

О. Гумінська, В. Дем’янчук, О. Лобова, Л. Масол, О. Михайличенко, О. Олексюк, 

О. Отич, Е. Печерська, А. Растригіна, О. Ростовський, Т. Турчин, О. Шевнюк, 

О. Щолокова, С. Якимчук та ін.). 

Основний зміст музичної освіти учнів регламентується навчальною 

програмою, яка є нормативним документом, «що визначає мету, завдання і зміст 

музичного навчання і виховання в загальноосвітній школі. Ґрунтується на певній 

педагогічній концепції та зумовлює методику реалізації освітніх завдань і 

досягнення поставленої мети» [107, с. 620]. У методичних рекомендаціях та 

посібниках з вивчення даного предмету відображено зміст та завдання музичної 

освіти учнів, що окреслюють особливості музичної освіти учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів зазначеного періоду з позиції особистісної орієнтації. 

На основі попередньої періодизації спробуємо простежити динаміку 

трансформації змісту музичної освіти, її основних закономірностей та принципів. 

Так, у першому періоді розвитку особистісно орієнтованої музичної освіти дітей 

шкільного віку – «Упровадження нової концепції музичної освіти» (1975–1983 рр.) 

– до факторів, які вплинули на сутність змісту музичної освіти, можна віднести: 

активізацію науково-практичних конференцій та семінарів щодо питань музичного 

навчання учнів; висвітлення проблем загальної музичної освіти на шпальтах 

журналу «Музика в школі»; розвиток музично-педагогічних факультетів вищих 

закладів освіти, які проводили науково-дослідну роботу з теорії та практики 

музичного навчання і виховання. З’являються ґрунтовні дослідження науковців 

(О. Андросова, Г. Васильєва, К. Дрозденко, З. Жофчак, Д. Кабалевський, 

В. Ковалів, А. Салій, О. Раввінов, В. Уманець, Л. Хлєбникова та ін.), в яких 

досліджено проблеми та практики музичного мистецтва. 
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У шкільній практиці цього періоду спостерігаємо перейменування предмета 

«Музика і співи» у предмет «Музика», специфікою змісту якого було введення 

комплексного типу уроку та одного із його компонентів – «Слухання музики». 

Головною метою змісту музичної освіти у цей час, як засвідчують пояснювальні 

записки у шкільних програмах, було виховання любові до Батьківщини, 

формування моральних ідеалів, розвиток естетичних почуттів. Поряд із цим, що є, 

на наш погляд, ознакою особистісної орієнтації, наголошувалося на створенні 

позитивного емоційного настрою на заняттях, що вимагав акцентування уваги на 

естетичній насолоді учнів від слухання музики і співу, за умови вдало підібраного 

репертуару [187, с. 3].  

У 1970-і роки домінував масовий характер музичного пізнання. На уроках 

музики основним видом художньо-естетичної діяльності був хоровий спів, що 

виконував основну функцію розвитку музичних здібностей дитини, а теоретична 

частина музичного заняття нерідко просто перевантажувала учнів інформацією. На 

якість музичних занять впливала і постійна зміна кадрового складу, у зв’язку з 

відсутністю фахівців, що дещо уповільнювало процес удосконалення музичної 

освіти на практиці. За таких умов не звертається увага на особистісні вподобання 

кожної дитини окремо, тому науковці починають шукати шляхи вирішення 

поставлених проблем щодо підвищення ролі уроків музики, їх значення у розвитку 

дитини. У той же час спостерігаються деякі позитивні зміни змісту музичної 

освіти, на розвиток яких мали вплив музично-педагогічні думки Л. Безбородової, 

А. Білогубки, А. Верещагіної, З. Жофчака, С. Козлової, В. Лужного, В. Уманця, 

Л. Хлєбникової та ін.  

Новаціями зазначеного періоду стали міжпредметні зв’язки, коли музика 

використовувалася на інших уроках і слугувала засобом сприйняття світу. Це 

давало можливість створити емоційний настрій, допомагало образно сприйняти те 

чи інше явище, розширювало уявлення учнів про навколишню дійсність, що 

певним чином визначало особистісне ставлення дитини до нього. Постійний пошук 

удосконалення змісту музичної освіти у 1970-х роках сприяв упровадженню нової 

концепції музичної освіти Д. Кабалевського. Автор ключовим питанням визначає 



124 
 

важливість переживання життєвого досвіду дитини, її сприйняття музики, 

пробудження почуття любові та розуміння світу музичного мистецтва.  

Великого значення набувають ідеї єдності внутрішніх зв’язків і узагальнень, 

цілісність та послідовність занять музикою. Педагог пропонує не застосовувати 

тиск і примус, а передбачає використання методу роздумів про музику. При цьому 

особливо гостро наголошував на тому, що для емоційно усвідомленого сприйняття 

неабияке значення має образне мислення. Тому важливим було спрямовувати 

діяльність на інтенсивний музичний розвиток учнів. За його ініціативи 

впроваджувався на уроках музики метод завдань, який спонукав до роздумів про 

музику, пробудження внутрішнього емоційного стану під час слухання музичного 

твору. За таких обставин це був важливий та фундаментальний крок до реалізації 

особистісної орієнтації, що ґрунтувався на повазі до особистості учня як суспільної 

цінності. 

   Ретроспективний аналіз другого періоду – «Розширення теоретичних 

досліджень проблеми музичної освіти дітей на основі педагогіки 

співробітництва» (1984–1990 рр.) – дозволив нам зробити висновки про позитивну 

динаміку процесу розвитку музичної освіти України. У цей час реформуються 

принципи, зміст та методи музичного навчання і виховання. Безпосередньо цьому 

сприяли: «Реформа загальноосвітньої та професійної школи 1984 року»; видання 

нових програм із предмету «Музика»; впровадження ідей передового 

педагогічного досвіду, співробітництва; критичне переосмислення розвитку 

музично-педагогічної думки радянського періоду; праці на шпальтах науково-

методичних видань учителів-практиків та науковців щодо організації музичного 

навчально-вихованого процесу. 

Таким чином, зміст музичної освіти цього періоду видозмінюється під 

впливом вищеперерахованих факторів. У пояснювальних записках нових програм 

та методичних рекомендацій щодо викладання музики наголошується на 

всебічному розвитку особистості дитини, на формуванні духовного світу людини, 

розвитку її естетичних почуттів і смаків. Головними завданнями постають: 

прищеплення інтересу до музики; формування здатності свідомо сприймати 
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музику і творчо розмірковувати про неї; розвивати в учнів навички виразного 

виконання [188, с. 2]. Відповідно уроки музики мають забезпечувати цілісність 

освітнього процесу, спрямованого на  емоційне активне сприйняття музичного 

мистецтва. Суттєвою відмінністю нових програм була побудова їх за принципом 

тематичного викладу, який поступово ускладнюється та поглиблюється, зважаючи 

на вікові особливості учнів. Основою змісту таких занять є музичні твори, що 

підбираються за вимогами, які запропонував ще Д. Кабалевський. 

В оновленні змісту музичної освіти, її принципів 1980-х років 

прослідковується тенденція до підпорядкування закономірностям самої музики. 

Нам видаються важливими, у контексті досліджуваної проблеми, думки про те, що 

«збагачуючи емоційний світ і розширюючи загальний кругозір людини, музика 

активізує її пізнавальну діяльність, сприяє вихованню особистих переконань, 

розвиває нахили й обдарування, стимулює творчу діяльність, спонукає до 

естетичної самоосвіти і самовиховання» [186, с. 4]. Особливої гостроти набувають 

ідеї про усвідомлення того, що через музику людина пізнає моральний світ і 

оцінює його. 

Трансформації змісту музичної освіти сприяв творчий доробок З. Жофчака 

[185], діяльність котрого безпосередньо пов’язана із особистісною орієнтацією. 

Його концепція музичної освіти базується на домінуючій ролі хорового співу, в 

основу якого покладено метод релятиву. Головна мета полягала у морально-

естетичному формуванні особистості, розвитку внутрішніх духовних 

можливостей, творчих здібностей учнів, формуванні інтелекту, творчому 

використанні інтегрованого підходу до вивчення мистецьких дисциплін тощо.  

В якості альтернативи офіційній педагогіці у 1980-ті роки була 

запропонована і обґрунтована ідея педагогіки співробітництва (Ш. Амонашвілі, 

І. Волков, М. Гузик, Є. Ільєнков, С. Лисенкова, М. Полташев, В. Шаталов, 

М. Щетинін та ін.), яка ґрунтувалася на принципах гуманізму і творчого підходу до 

розвитку особистості, передбачала взаєморозуміння між учителем і учнем, єдність 

інтересів і прагнень, а головна мета – особистісний розвиток дитини. З цієї позиції 

принагідно зупинитися на педагогічному доробку М. Щетиніна, який спрямував 
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свою діяльність на створення школи-комплексу (школа мистецтв у поєднанні із 

загальноосвітньою). Науковець наголошує, що особистість починається тоді, коли 

вона вступає у відношення з усіма іншими людьми. Його підхід у галузі музичної 

освіти близький нашому баченню щодо навчально-виховної роботи з учнями, коли 

у різних видах діяльності мають бути задіяні всі аналізатори (зір, слух, моторика  

тощо); індивідуальна робота чергувалась би із груповою, колективною; 

репродуктивні завдання із творчими. Автор стверджує, що розвиток людини – це 

коли розвиваються всі якості, що включає в себе поняття «людина» [274, с. 7–8].  

Наприкінці другого періоду розвитку особистісно орієнтованої музичної 

освіти дітей шкільного віку у публікаціях учених (О. Аліксійчук, В. Бриліна, 

Ж. Володченко, П. Гушоватий, Л. Коваль та ін.) все більше зустрічається ідея про 

те, що зміст музичної освіти має ґрунтуватися на дитячому музичному фольклорі, 

який увібрав глибинний досвід багатьох поколінь і є неоціненним 

загальнолюдським надбанням. 

Така тенденція пошуку удосконалення музичного навчання і виховання 

поклала початок третього періоду розвитку особистісної орієнтації у музичному 

мистецтві – «Відродження національної спрямованості музичної освіти дітей 

шкільного віку» (1991–2000 рр.). Трансформації змісту музичної освіти цього 

історико-педагогічного періоду сприяли деякі фактори: відродження національної 

школи; актуалізація проблем музичної освіти, структури уроку, принципів і 

методів навчання; варіативність нових шкільних програм із музики 

(А. Авдієвський, А. Болгарський, З. Бервецький, І. Гадалова, З. Жофчак, 

Р. Марченко, О. Ростовський, Л. Хлєбникова); видання методичних рекомендацій 

щодо організації слухання музики (Т. Скорик), підвищення ефективності 

музичного навчання і виховання учнів (Є. Куришев, В. Куришева); вивчення 

пісенно-хорового репертуару (І. Зеленецька та ін.) тощо. 

У цей час актуалізуються пошуки ефективних шляхів розв’язання проблем 

музичної освіти на основі української національної культури, використання 

української народної пісні й професійної національної спадщини. З 1990-х років 

нарешті починає приділятися увага особистісно орієнтованій педагогіці, а освітня 
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ситуація нашої держави характеризується культурним розмаїттям. Педагоги-

практики, вчені-дослідники активно проголошують ідеї, пов’язані з формуванням 

та вихованням національної свідомості підростаючого покоління засобами 

мистецтва, всебічного розвитку особистості дитини, реалізації особистісного 

підходу до навчання і виховання (І. Бех, І. Зязюн, Л. Коваль, О. Лобова, Л. Масол, 

О. Олексюк, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, О. Щолокова та ін.). Учені 

одностайні у думці, що розвиток особистості, її зростання у межах мистецької 

освіти має відбуватися в якості не тільки як споживача мистецтва, а й творця 

культури. У такому баченні, за нашим глибоким переконанням, присутні 

лейтмотиви особистісної орієнтації, а саме: виховання художньої культури як 

складової духовної культури людини; освіта через мистецтво; творчість дитини як 

достовірне джерело історичної інформації; мистецтво як ставлення до життя. 

У ці роки суттєво змінюється і зміст музичної освіти, де пріоритетом 

визнається гуманізація шкільної справи, орієнтація на загальнолюдські цінності, 

підвищення загальної естетичної культури, художнього смаку, наближення змісту 

до практичних потреб. Забезпечуються широкі можливості інтеграції у системі 

дисциплін, зокрема естетичного спрямування. Особливої гостроти набувають 

питання індивідуалізації, збереження і виховання індивідуальних художніх смаків 

учнів, формування навичок самоосвіти, естетичного самовиховання, розширення 

можливостей самостійної роботи у процесі творчої діяльності.  

Зміст музичної освіти 1990-х років насичується матеріалами національного 

фольклору, який сприяє долученню учнів до сформованих протягом віків уявлень 

про сутність людини, красу і гармонію світу. Головним завданням постає 

осягнення дітьми взаємозв’язків музики і життя, що дає можливість розширити 

художній кругозір, збагатити сприймання, пізнання музичного мистецтва, 

створити умови для ефективного виховного впливу уроків музики, на яких 

продовжується дотримання принципу за тематичною побудовою матеріалу. 

У цей же час науковці все більш гостро піднімають проблеми особистісної 

орієнтації. Зокрема І. Бех зазначає, що підростаюче покоління як суб’єкт 

художньої творчості є невід’ємною складовою цілісного процесу навчання і 
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виховання. Мистецтво асоціюється з вищими духовними переживаннями. Автор 

наголошує, що особистість має випробувати себе у всіх формах самостійної 

творчості й сприйнятті художніх творів, шукати своє місце в одній із них як 

провідній [20]. Нам імпонують думки вченого про те, що сприймання мистецького 

твору пов’язане з переживанням як милуванням, і це є специфічним пізнанням 

об’єктивної дійсності. І. Бех переконує, що метою освіти має бути моральне 

самоусвідомлення учнів та розвиток у них духовних вартостей, що можливо лише 

у межах особистісно орієнтованої освіти. 

Цінними для нашого дослідження є і думки І. Зязюна щодо естетичного 

розвитку особистості. Науковець наголошує, що особистість, яка не пройшла 

школу мистецтва, ніколи не стане людиною у розумінні її гуманістичності й не 

відчуватиме себе реалізованою у житті. Ми солідарні з автором у тому, що 

музичне мистецтво творить духовне начало в людині, формує і розвиває 

повноцінну особистість [83].  

На важливість особистісної орієнтації у музичній освіті у 1990-і роки звертає 

увагу О. Рудницька. Вона наголошує на підвищенні ролі вчителя у цьому процесі, 

на його професійних вміннях, які зможуть забезпечити особистісну орієнтацію на 

уроках музики: розкривати учням власне бачення музичного твору; враховувати 

особистісні потреби; здійснювати діалогове спілкування; активізувати процеси 

переживання дітей; бути драматургом і режисером тих чи інших педагогічних 

ситуацій [228, с. 25]. 

Особистісний компонент, як стверджує О. Рудницька, потребує 

конструювання специфічних педагогічних ситуацій, які актуалізують у навчально-

виховному процесі потребу самовираження. Ми повністю поділяємо її 

переконання в тому, що процеси навчання і виховання мають бути нерозривними, 

що забезпечує становлення особистості. На межі тисячоліть учена стала одним із 

розробників нової концепції [110; 111] музичної освіти, основою якої є синтез 

наукових знань і гуманістичних ідеалів. Зазначене зумовило пошук оновлення 

шляхів розвитку, ціннісних орієнтацій, самосвідомості людини; розуміння ролі і 
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місця мистецької освіти в загальній системі «всеосвітньої людської культури» 

[228, с. 59].  

Вагомого значення у трансформації змісту музичної освіти мали 

дослідження Г. Падалки. Особистісну орієнтацію вона вбачає у процесі музичного 

сприймання, коли потрібно вибирати такий художній твір, який естетично 

інтерпретує людське в людині, який може виразити найтонші нюанси її 

внутрішнього життя [162, с. 47–48]. Особистісною ознакою, на наш погляд, стає і 

причинно-оцінне ставлення учнів до творів музичного мистецтва. 

Нам імпонують думки Г. Падалки про те, що музичний розвиток особистості 

не може ефективно розглядатись поза вільним виявленням свого оцінювального 

ставлення, багатогранністю художніх поглядів дитини. Поряд із цим неабиякого 

значення набуває творче самовираження, що є ознакою особистісно орієнтованого 

підходу до навчання і виховання. За таких обставин, як переконує вчена, і ми 

цілком згодні з таким твердженням, провідну роль у цьому процесі має відігравати 

підтримка вчителя «найменших спроб учнів до виявлення власної художньої 

позиції, заохочення до творчого самовиявлення» [162, с. 52]. 

У 1991–2000 роках нова концепція естетичного виховання уможливила 

переосмислення традиційного змісту освіти, його принципів і методів. Основними 

завданнями стають: забезпечення варіативності навчальних програм; урахування 

інтересів учнів та їх індивідуальних особливостей; узагальнення та систематизація 

знань на основі фундаментальних ідей, теорій, законів, принципів; відображення 

інтегративних процесів у змісті освіти. Визначаються пріоритети для забезпечення 

органічної єдності мети і завдань музичної освіти: створення умов для 

безперервного естетичного навчання і виховання; залучення кожної дитини у 

всі сфери музичної діяльності на основі діагностики її природних нахилів та 

здібностей. 

У четвертому періоді – «Комплексний підхід до теорії і практики музичного 

навчання і виховання учнів закладів загальної середньої освіти» (2001–2013 рр.) – 

зміст, форми та методи музичної освіти спрямовуються й на задоволення 

внутрішніх потреб людини: свободи і вільного вибору світогляду, дій, вчинків, 
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позицій; самостійності і самореалізації, самовизначення, творчості тощо. У цей час 

кардинальним змінам змісту музичної освіти сприяли наступні фактори: 

урізноманітнення та збагачення науково-дослідної бази; заміна традиційних 

методів музичної освіти (пояснення, розповідь, бесіда, слухання, спів тощо на 

інтерактивні, ігрові, практичні, проблемно-пошукові та ін.); нова концепція 

естетичного виховання; перейменування предмету «Музика» в дисципліну 

«Музичне мистецтво»; видання значної кількості методичних посібників, 

монографій; переосмислення сутності дефініції «музична освіта»; вимоги 

суспільства. 

Тож у XXI столітті використання поняття «особистісна орієнтація» у сфері 

музичного навчання і виховання дітей шкільного віку обумовлено вирішенням 

цілого ряду методологічних проблем, оскільки йдеться про розширення 

теоретичного простору цього напряму педагогіки, перегляд уявлень про деякі 

традиційні категорії естетичної освіти, їх співвідношення між собою. У даному 

контексті вагомого значення набуває науковий доробок А. Растригіної, котра 

стверджує, що українське суспільство сьогодення особливо гостро відчуває 

потребу в активній, творчій особистості, внутрішньо вільній, зорієнтованій на 

загальнолюдські цінності, яка готова до взаємовигідної співпраці з іншими, здатна 

жити в умовах свободи, усвідомлювати власну самоцінність, унікальність і 

відчувати взаємозв’язок із світом у цілому [195, с. 173]. Науковець переконує, що 

за умови реалізації педагогіки свободи (що є співзвучною із особистісною 

орієнтацією) дитина може легко увійти в навколишній світ, доросле життя і знайти 

там свою «дорогу», де цінними будуть саморозкриття та самоосмислення, що 

визначає її як особистість [193].  

Зміст музичної освіти сучасності суттєво відрізняється від його бачення в 

останній чверті XX століття своєю багатовимірністю пластів музичної культури, 

пізнанням та розумінням інтонаційної, жанрово-стильової природи, діяльнісним 

засвоєнням музичного мистецтва, де робота здійснюється в особливий спосіб з 

дотриманням певної ієрархії ролей та відповідного нормативного регулювання. 

Сучасний стан загального музично-освітнього процесу вимагає спрямованості на 
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розвиток творчого стимулювання особистості, здатної швидко реагувати на 

множинні зміни навчального середовища, ефективно вирішувати проблеми 

соціальної адаптації. 

Зазначене вище дозволяє стверджувати, що зміст музичної освіти четвертого 

періоду (2001–2013 рр.) характеризується цілеспрямованим впливом на 

особистість, формуванням певного естетичного ставлення до дійсності, здатності 

до естетичного сприйняття та переживання, визначенням особистісної позиції в 

житті (вибрати значущі для себе цінності, оволодіти певною системою знань, 

з’ясувати коло зацікавлених наукових та життєвих проблем, засвоїти способи їх 

вирішення, відкрити рефлексивний світ особистого «Я» та навчитися управляти 

ним); виробленням емоційно-ціннісного ставлення до норм і цінностей.  

 

2.3. Розвиток закономірностей та принципів музичної освіти у контексті 

особистісної орієнтації 

Аналіз еволюції музичної освіти останньої чверті XX – початку XXI століття, 

засвідчує сталі закономірності та принципи, в яких простежуються характеристики 

особистісної орієнтації. У сучасній педагогіці їх сукупність дозволяє оцінити стан 

проблеми, простежити перспективу становлення змісту музичної освіти, 

розширити уявлення про об’єкт дослідження в теоретичному і практичному 

аспектах. На основі теоретичного аналізу праць С. Горбенка [49], Л. Масол [135], 

О. Олексюк [158], Г. Падалки [162], А. Растригіної [193], О. Ростовського [225] та 

ін. спробуємо виокремити закономірності та відповідні принципи музичної 

педагогіки в межах особистісно орієнтованого спрямування. Принагідно 

зазначимо, що дефініцію «закономірність» науковці розуміють як об’єктивно 

існуючі, повторювані, істотні зв’язки явищ суспільного життя або етапів 

історичного розвитку [33, с. 452]; категорію, яка відображає внутрішній суттєвий 

зв’язок явищ навчання і виховання, який зумовлює їх необхідний вияв і розвиток 

[225, с. 594]. Виходячи з цих теоретичних положень, підкреслимо, що дія одних 

педагогічних закономірностей здійснюється на тлі інших, які можуть чинити 

істотний вплив і видозмінювати результат. Дефініцію «принцип» на 
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загальнотеоретичному рівні вчені розуміють як керівну ідею, основне правило 

поведінки [33, с. 382]; основні вимоги, вихідні положення, що випливають із 

закономірностей освітнього процесу та визначають його загальне спрямування 

[225, с. 620]. Принцип повинен мати повне і розгорнуте наукове обґрунтування, 

тобто виражати спосіб досягнення соціально значущих цілей і носити 

узагальнений характер, бути застосовним до дослідження всіх ситуацій у цій сфері. 

Кожна наука пізнає закони тієї сфери діяльності, яку вивчає, і, водночас, 

характеризується цими законами. Сутність закономірностей не розкривається 

безпосередньо, а виявляється шляхом вивчення зв’язків між явищами і фактами 

[225, с. 556]. Саме у зазначеному контексті спробуємо виокремити найголовніші, 

на нашу думку, закономірності й відповідні їм принципи, характерні для кожного 

виділеного історико-педагогічного періоду розвитку особистісно орієнтованої 

музичної освіти дітей шкільного віку. 

Основними закономірностями, на які спиралася музична освіта, що склалися 

у першому періоді (1975–1983 рр.) були: загальноісторичні, формаційні, 

конкретно-історичні та спеціальні (Д. Кабалевський, М. Каган, О. Маркова, 

К. Матиец, В. Медушевський, А. Малик-Пашаев та ін.). Разом із тим у музичній 

освіті виокремлюються і специфічні основні (класичні) закономірності: 

1) залежність форм та засобів музичного навчання і виховання від розвитку 

матеріальної та духовної культури суспільства; 2) залежність від типу і характеру 

суспільних відносин; 3) існування в реальності об’єктивної основи для розгортання 

процесу музичного навчання і виховання; 4) ускладнення, спеціалізація та 

диференціація музичної діяльності людей у процесі історичного розвитку, що 

визначає відповідну музичну освіту [148]. 

Нова концепція музичної освіти Д. Кабалевського призвела до виокремлення 

закономірностей, які на нашу думку, мають спільний характер із ознаками 

особистісної орієнтації: перша – музика може виконати свою естетичну, 

пізнавальну і виховну роль лише тоді, коли діти навчаться по-справжньому чути її 

і міркувати над нею (Д. Кабалевський). Ця закономірність націлює на активізацію 

духовності учнів, формування музичної культури, де основним є вміння чути 
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музику. Друга – мета музичної освіти визначає зміст і методи музично-освітньої 

роботи, які зумовлюють ступінь досягнення визначеної мети (Д. Кабалевський). 

Головною метою визначається формування музичної культури учня як здатності 

сприймати і виконувати музику як живе й образне мистецтво. Третя – сприятливий 

і доброзичливий  психологічний клімат у класі поглиблює колективне сприймання і 

виконання музики. Йдетьс про своєрідну структуру міжособистісного спілкування 

вчителя та учнів, яка визначається специфікою музичної діяльності [225, с. 558–

 561]. 

Названі закономірності знайшли своє відображення у наступних принципах 

музичної освіти зазначеного історично-педагогічного періоду (за 

Д. Кабалевським): принцип зацікавленості музичним мистецтвом; принцип 

забезпечення позитивних міжособистісних відносин між учителем та учнями; 

принцип тематичного викладу матеріалу; опори на три сфери музики (пісня, 

танець, марш); зв’язок музики із життям; принцип урахування «подібності» й 

відмінності музичного матеріалу; принцип творчої активності класу. 

Досліджуючи наукову діяльність Д. Кабалевського вітчизняний учений 

О. Ростовський інтерпретує ці принципи наступним чином: принцип спрямування 

педагогічних впливів на виховання особистісного ставлення учнів до музики; 

принцип орієнтації на духовний розвиток особистості дитини засобами музичного 

мистецтва; принцип поєднання різних методів музичного навчання і виховання 

відповідно до поставлених цілей і завдань; принцип художньо-творчого 

спілкування на уроці музики; принцип єдності індивідуального і колективного 

впливу на учнів [225, с. 558–561]. 

Характерними для другого історико-педагогічного періоду розвитку 

особистісно орієнтованої музичної освіти (1984–1990 рр.) були закономірності, які 

у своєму дослідженні визначає О. Овчинникова: єдність між включенням дитини 

в багатогранні контакти із всіма «горизонтами зовнішнього буття» та 

ефективністю формування естетичного відношення до дійсності; єдність між 

рівнем сформованості у дітей естетичного відношення до дійсності та 

соціальною спрямованістю їхнього внутрішнього досвіду; зв’язок між духовно-
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ціннісними орієнтаціями, які відповідають екзистенціально-особистісному 

виявленню дитини, й умовами розвитку її естетичного ставлення до дійсності; 

зв’язок між рівнем самостійності та усвідомленою активністю учнів і 

взаємодією в пізнавальній діяльності чуттєвого, раціонального, загального, 

особливого й одиничного; зв’язок суб’єкт-суб’єктної взаємодії та міри 

самостійності, творчої активності учнів у процесі формування естетичного 

відношення до дійсності [42]. 

Урізноманітнення закономірностей музичної освіти зумовлює реалізацію 

специфічних принципів, про які наголошувала Л. Хлєбникова [264]: принцип 

постійного руху вперед; принцип спонукання до самостійних роздумів та 

узагальнень; принцип сприймання і переживання життєвого змісту музики; 

принцип співпереживання; принцип опори на закономірності музики. Сучасний 

дослідник Ю. Алієв [3] пропонує власну інтерпретацію цих принципів, які на наш 

погляд, співвідносяться із особистісною орієнтацією: принцип взаємозв’язку 

музики із життям; принцип єдності емоційного і свідомого в навчанні; принцип 

єдності художнього і технічного в процесі сприйняття творів музичного мистецтва 

тощо.   

У 1991–2000-х роках, які ми відносимо до третього періоду історико-

педагогічного розвитку особистісно орієнтованої музичної освіти, вагомого 

значення набуває науковий доробок О. Ростовського, який логічно обґрунтовує, 

узагальнюючи попередній досвід своїх наставників, і виокремлює ряд 

закономірностей та пов’язаних із ними принципів, характерних для оновленого 

змісту музичного навчання і виховання у незалежній Україні. Видаються у межах 

нашого дослідження важливими наступні закономірності: виховний вплив музичних 

творів здійснюється за умови естетичного ставлення особистості до музики; 

змістовність пізнання художнього світу твору залежить від духовного 

багатства особистості, її художнього досвіду; мета музичної освіти 

досягається тільки при цілеспрямованій взаємодії вчителя і учнів; ефективність 

музичного навчання залежить від ставлення до учня як до основної ланки 
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педагогічного процесу; нав’язування учням певної інтерпретації музичного твору 

веде до зниження активності музичного слуху [225, с. 564–567]. 

Запропонована система закономірностей О. Ростовського дозволила 

виокремити низку пов’язаних із ними принципів: принцип опори на внутрішні сили 

і можливості учнів у музичному сприйманні; принцип гуманізації музичної освіти; 

принцип взаємодії вчителя й учнів у музично-освітньому процесі; принцип 

урахування ціннісних орієнтацій; принцип творчої свободи тощо. 

Останній історико-педагогічний період (2001–2013 рр.) характеризується 

збагаченням наукового дослідження, аналізом попередніх здобутків у галузі 

музичної педагогіки та практики й переорієнтацію на гуманістичну, особистісно 

орієнтовану спрямованість освіти, у тому числі й музичної. Пріоритетним 

визначається формування особистості дитини шляхом ретрансляції духовного 

досвіду поколінь, сконцентрованого в музичному мистецтві. Тому нам видається 

логічним у цьому періоді виокремити закономірності та відповідні їм принципи 

запропоновані Є. Волчегорською, які безпосередньо стосуються предмета нашого 

дослідження, що не означає, що виокремлені раніше закономірності та принципи 

втрачають свою актуальність. Однак автоматичне перенесення їх у особистісно 

орієнтовану музичну освіту дітей шкільного віку значно збіднює уявлення про її 

специфіку. 

Перша закономірність (за Є. Влчегорською): процес особистісно 

орієнтованого музичного навчання і виховання учнів забезпечується внутрішньою 

системно зумовленою єдністю шляхів універсалізації та гармонізації, встановлює 

зв’язок між різними аспектами музичної діяльності як єдиного цілого, що дає 

новий якісний результат, нове системне і цілісне утворення [42]. З огляду на 

вищесказане, маємо пояснити, що гармонізація особистості розуміється як процес 

розвитку і саморозвитку, спрямований на досягнення більшої психологічної й 

внутрішньоособистісної гармонії. До цього поняття наближаються категорії  

«адаптація», «компенсація», «саморегуляція», «саморозвиток» та 

«самоактуалізація». Однак, дефініція «гармонізація» є більш універсальною за 
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своєю суттю, бо орієнтована на узгодження особистісного потенціалу в 

переживаннях і поведінці дитини. 

В контексті ідеї універсалізації та гармонізації, по-перше особистісно 

орієнтоване музичне навчання і виховання сприймається як живий організм, якому 

характерна як певна спеціалізація, так і функціональна взаємозалежність. При 

цьому універсалізація визначає розширення компетенції інтегрованих складових 

процесу особистісно орієнтованої освіти учнів, а гармонізація – збільшує ступінь 

їх узгодженості, пропорційності, збалансованості. По-друге, їх взаємозв’язок 

відіграє роль провідного шляху вирішення протиріччя між цілісною природою 

естетичної свідомості окремої особистості і дискретним характером художньо-

естетичного освоєння дійсності, що відображає мозаїчну картину навколишнього 

світу. По-третє, цей процес створює в дитини установку на пошук такого 

естетичного об’єкта (музичного), який викликає у неї найбільші переживання, що є 

своєрідним індикатором її естетичного сприйняття і смаку. Це, в свою чергу, 

призводить до зміни естетичного ставлення учнів до дійсності, що сприяє 

виникненню нових, більш високих мотивів музичної діяльності. Однак, у процесі 

особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання учень може зіткнутися 

з естетичними об’єктами, які знаходяться поза його музичного досвіду. Для 

уникнення дисгармонії між особистісним естетичним переживанням дитини й 

«естетичною цінністю» у вигляді пропонованого вчителем твору мистецтва, 

необхідно упереджувати процес її відсторонення, відчуження, що сприяє 

розширенню (універсалізації) меж музичного сприймання, набуттю досвіду 

переживання нових естетичних почуттів. Таким чином, єдність і 

взаємообумовленість функціонування універсалізації та гармонізації у процесі 

особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання спонукає учнів 

поглибити своє художньо-естетичне сприйняття. 

Зазначена закономірність, як наголошує Є. Волчегорська, окреслює 

необхідність реалізації принципів: інтегративності естетичного освоєння 

дійсності; синтезу емоційного, раціонального й інтуїтивного; онтологічної 

спрямованості процесу музичного навчання і виховання [42]. Видається логічним 
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розтлумачити їх більш детально. Так, принцип інтегративності естетичного 

освоєння дійсності дозволяє поєднати процеси універсалізації та гармонізації, 

знайти спільну платформу здатності до синтезу знань із різних видів мистецтва. 

При цьому універсалізація буде визначати широке залучення засобів художньої 

виразності в процес реалізації особистісно орієнтованого підходу, а гармонізація – 

забезпечує інтеграцію різних видів мистецтва.  

Принцип онтологічної спрямованості музичного навчання і виховання 

розуміється як урахування множинності «знання», що дозволяє розширити межі 

художньо-естетичного сприймання і структурувати зміст особистісно орієнтованої 

музичної освіти учнів. Опора на цей принцип, з одного боку, передбачає 

багатоаспектність осмислення дитиною естетичних явищ, з іншого – засвоєння 

естетичних цінностей відбуваються на основі єдності об’єктного і суб’єктного, 

свідомого й несвідомого, що носить рефлексивний і синтетичний характер 

пізнання дійсності, передчасного встановлення зв’язків між кольором, звуком, 

формою, ритмом, сенсом тощо. Це, в свою чергу, надає дитині можливість 

самостійно знаходити спосіб вирішення художньо-творчих завдань, завдяки чому 

відбувається усвідомлення внутрішніх властивостей естетичних об’єктів із позицій 

«істини», «краси» і «добра». Реалізація цього принципу сприяє гармонізації, 

самоактуалізації особистості на основі розвитку її емоційно-почуттєвої сфери. 

Разом із тим опора на принцип онтологічної спрямованості музичного навчання і 

виховання дає можливість окреслити шляхи формування особистісних вподобань 

дитини в наступній послідовності: цілісне сприйняття твору мистецтва; 

встановлення зв’язків між його елементами; інтегрування образів у цілісне 

переживання.  

Принцип синтезу емоційного, раціонального та інтуїтивного дозволяє 

розширити (універсалізувати) межі художньо-естетичного сприймання в процесі 

особистісно орієнтованої музичної освіти. Він передбачає наявність трьох 

компонентів: емоційного (сприяє образному сприйманню та емоційно-ціннісному 

відношенню дитини до творів музичного мистецтва), раціонального (сприяє 

критичному осмисленню загальних та одиничних ознак твору мистецтва) та 
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інтуїтивного (передбачає сприймання не тільки на рівні образу або поняття, а й на 

рівні тактильних, рухових, сенсорних відчуттів тощо).  

Друга закономірність (за Є. Волчегорською) полягає в актуалізації 

естетичних цінностей і створює можливість їх інтеріоризації (від франц. 

interiorisation – перехід ззовні всередину; від лат. interior – внутрішній. Це 

психологічне поняття, що означає трансформацію предметної діяльності у 

внутрішню структуру особистості [83]) у процесі особистісно орієнтованого 

музичного навчання і виховання учнів. У зазначеному контексті особистість 

розглядається як складний продукт взаємодії зовнішніх впливів та сформованого в 

неї життєвого досвіду, поглядів і переконань. Інтеріоризація естетичних цінностей 

у такому процесі можлива лише за наявності у дитини внутрішньої потреби та 

мотивації її засвоєння. Тому процес художньо-естетичної діяльності має 

ґрунтуватися на активності самих учнів у оволодінні естетичними цінностями, 

створеними іншими людьми. 

Одним з важливих механізмів актуалізації естетичних цінностей і 

можливість їх інтеріоризації в процесі особистісно орієнтованого музичного 

навчання і виховання є створення емоційно-комфортної атмосфери на уроках 

художньо-естетичного циклу. Підкреслимо, що емоції і почуття допомагають 

більш глибоко зануритися дитині у «внутрішній стан» під час сприймання 

музичного твору, що сприяє збагаченню особистісних ціннісних орієнтацій. За цих 

обставин слід звертати особливу увагу на «переживання» і «проживання» 

школярем музичного мистецтва. Зазначена закономірність зумовлює реалізацію 

таких принципів: емоційної відкритості, ціннісно-смислової спрямованості, 

інтенціональності (Є. Бондаревська, Л. Масол, О. Лобова, О. Олексюк, 

А. Растригіна, Т. Турчин, В. Черкасов та ін.). 

Принцип емоційної відкритості визначається тим, що ціннісні орієнтації 

особистості (естетичні) виступають у формі переживання. Переживання, як 

правило, виражається через емоцію, тобто безпосередню оцінку дитиною твору, 

що сприймається. Найчастіше спектр емоційних проявів – це найбільш відкрита 

сфера прояву ставлення до естетичних цінностей як з боку педагога, так і з боку 
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учня. Саме емоційна експресія робить поведінку учасників особистісно 

орієнтованого начально-виховного процесу виразним і гнучким.  

Принцип ціннісно-смислової спрямованості передбачає створення умов для 

набуття кожним учнем сенсу естетичної творчої діяльності, тобто наповнення його 

ціннісними смислами. При цьому роль учителя буде полягати в тому, щоб 

допомагати відкрити учням світ естетичних цінностей, із якого вони можуть 

обрати особистісні сенси. Реалізація зазначеного принципу буде налаштовувати 

учасників освітнього процесу на використання у навчанні і вихованні ситуацій 

творчості, переживання, спонукання кожного учня зайняти власну активну 

позицію. За таких умов, даний принцип змінює весь устрій традиційного 

музичного навчання і виховання, спонукаючи учителя звернутися до «педагогіки 

свободи» [193]. Доречно підкреслити, що процес осягнення сенсу, його пошуку, 

характеризує більш високу стадію розвитку особистості, ніж привласнення вже 

відомого, «рекомендованого» людині сенсу [26; 178; 225]. У контексті реалізації 

принципу ціннісно-смислової спрямованості створюються умови для 

роздумування дітьми над загадками звуку, тембру, кольору і засобів художньої 

виразності тощо. Пошук смислів здійснюється в діалогічній взаємодії з 

співрозмовниками (не тільки з учителем та однолітками, але і з композиторами, 

поетами, письменниками та створеними ними творами). 

Принцип інтенціональності (від лат. intention – намір, прагнення; 

властивість свідомості бути спрямованою на деякий об’єкт [255]) розуміється як 

зосередження на об’єкті, про який людина думає, розмірковує, який вона 

сприймає. Згідно цього принципу людський інтерес орієнтується на об’єкт, наділяє 

його значенням, не зважаючи при цьому на його структуру, механізми утворення. 

Із педагогічної точки зору, змістовою складовою інтенціональності слугують 

мотиваційно-смислові структури афективної та когнітивної сфери, що визначають 

особливості взаємодії особистості з соціокультурним середовищем, іншими 

людьми і продуктами їхньої діяльності. Її компонентами у процесі особистісно 

орієнтованого музичного навчання і виховання постають емоційні переживання та 

поведінкові шаблони. Перше означає, що самостійними елементами музичного  
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навчання і виховання можуть бути не тільки слова, зображення, звуки, але й емоції 

та асоціації. Друге – підкреслює важливість осмисленого, інтенційно збігається з 

педагогічною комунікацією, вагомою складовою якої є діалогічні взаємини між 

учасниками художньо-естетичного навчально-виховного процесу.  

Третьою закономірністю (за Є. Волчегорсською) є особистісно орієнтований 

характер педагогічної взаємодії у процесі особистісно орієнтованого музичного 

навчання і виховання, що визначає розвиток естетичних творчих здібностей 

дітей шкільного віку, розкриває характер взаємин між учасниками процесу 

особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання, створює необхідні 

передумови для розвитку творчої активності учнів у естетичній діяльності [42]. У 

цьому сенсі особистісно орієнтований характер педагогічної взаємодії будується 

на подоланні авторитарного стилю педагогічного спілкування з опорою на 

сприйняття внутрішнього світу дитини. Це передбачає високу комунікативну 

культуру вчителя, підтримку нових пропозицій, ідей дитини, створення та 

стимулювання «ситуації вибору», зростання питомої ваги діалогічної форми 

навчання. Такий характер взаємодії передбачає декілька моментів: по-перше, це 

прагнення до адекватних інтерпретацій, аналізу того, що хотів, передбачав, мав 

намір сказати, висловити, передати композитор; по-друге, створення системи 

своєрідної «парної взаємодії» між учнем і педагогом у процесі естетичного 

сприймання. Цей важливий елемент спілкування з творами мистецтва у процесі 

музичного навчання і виховання можна позначити як «ефект аури», завдяки якій 

можуть розширюватися можливості художньої уяви дитини; по-третє, особистісно 

орієнтований характер педагогічної взаємодії сприяє прояву дитячих уподобань, 

переконань, здогадок, а також розвитку здатності оцінювати свою діяльність, 

передбачати наслідки, знаходити помилки. 

Ця закономірність працює в тандемі, як стверджує Є. Волчегорська, з 

принципами: емпатійної взаємодії, полісуб’єктності й педагогічної герменевтики. 

Принцип емпатійної (від англ. empathy – від грец. patho – співпереживання; 

розуміння відносин, почуттів [255]) взаємодії у процесі особистісно орієнтованого 

музичного навчання і виховання може розглядатися в контексті: створення 
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відповідних чуттєвих образів; вміння розкрити специфіку засобів художньої 

виразності на природній для дитини мові; визначення загального художнього 

задуму, що допомагає не тільки заглибитися у внутрішній світ, але й «відчути» 

естетичні цінності й переживання. Таким чином, пройняте емпатією сприймання 

внутрішнього світу дитини дозволяє полегшити процес актуалізації естетичних 

цінностей. При цьому ступінь і глибина емпатійної взаємодії визначається 

найбільш оптимальним педагогічним рішенням. Разом із тим, емпатія традиційно 

розуміється як здатність людини уявити себе іншою, проникнути в особистий 

емоційний світ, де специфічним постає механізм перенесення свого реального «Я» 

в ситуацію того естетичного об’єкта, який сприймає дитина, що передбачає 

«перевтілення» в художній образ, в уявну ситуацію. Тим самим емпатія 

автоматично веде до художнього відкриття, є механізмом розвитку креативності 

учня.  

Принцип полісуб’єктності визначається усвідомленням того факту, що 

творча активність особистості отримує найбільш повне втілення в умовах 

співробітництва вчителя з колективом учнів. Полісуб’єктність особистісно 

орієнтованого музичного навчання і виховання може набути розвитку за умови 

поваги до особистості й прав дитини, рівності партнерів по спілкуванню, 

емоційної відкритості й довіри один до одного. У цьому сенсі зростає і роль 

учителя, який стимулює прагнення дитини до самовдосконалення, створюючи 

умови для її особистісного зростання, і роль учнівського співтовариства, яке 

зміцнює почуття захищеності, власної гідності, самоповаги дитини, без чого 

немислимий розвиток її естетичних творчих здібностей. Зрозуміло, що створення 

такого колективу вимагає від учителя і майстерності, і знань, і високих людських 

якостей. Створення сприятливого «психологічного середовища» передбачає 

відносини діалогу і довіри, які стимулюють не тільки творчість, але і духовне 

взаєморозуміння в процесі музичного навчання та виховання. Характеристики 

навчального діалогу (щирість, відкритість до співпраці, прийняття тощо) 

виключають пригнічення одного із учасників спілкування (у даному випадку учня 
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вчителем). Такий принцип забезпечує розвиток унікальності кожної особистості, 

визнання нею власної гідності й піднесення авторитету учня. 

Принцип педагогічної герменевтики (від грец. «тлумачити» – мистецтво 

розуміння і тлумачення текстів, думок, символів тощо [255]) характеризується 

мистецтвом тлумачення незрозумілого, поясненням його сенсу [21; 26; 180]. 

Педагогічна герменевтика традиційно веде пошук шляхів досягнення «розуміння», 

яке в музичному навчанні та вихованні можна розглядати як здатність створювати 

емоційний художній образ, розкривати зміст музичного твору, знаходити художній 

задум зразка мистецтва, розуміти емоції, внутрішній світ іншої людини. Опора на 

даний принцип передбачає розробку, так званих, «навчальних метафор» – 

дидактичних і виховних, які використовуються для розкриття складного для дітей 

музичного поняття або нового виду художньо-творчої діяльності. 

Проаналізовані вище закономірності та принципи музичної освіти 

досліджуваного історичного періоду дозволяють нам простежити їх розвиток 

(таблиця 2.1.).   

Таблиця 2.1. 

Закономірності та принципи особистісно орієнтованої музичної освіти 

учнів (остання чверть XX – початок XXI століття) 

 

Закономірності музичного 

навчання і виховання 

 

Педагогічні принципи 

1 2 

I період (1975-1983) 

(за Д. Кабалевським) 

 
Музика може виконати свою 

естетичну, пізнавальну і виховну 

роль лише тоді, коли діти навчаться 
по-справжньому чути її і міркувати 

над нею. 

 

(за Д. Кабалевським) 

- принцип зацікавленості музичним 
мистецтвом; 

- принцип тематичного викладу матеріалу; 

- опора на три сфери музики (пісня, 
танець, марш); 

- зв’язок музики із життям; 

- принцип «подібності» й відмінності; 

- принцип творчої активності класу. 
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Продовження таблиці 

1 2 

Залежність форм та засобів 

музичного навчання і виховання від 

розвитку матеріальної та духовної 
культури суспільства. 

 

 

Сприятливий і доброзичливий 
психологічний клімат у класі 

поглиблює колективне сприймання і 

виконання музики. 
 

(за О. Ростовським) 

- принцип спрямування педагогічних 

впливів на виховання особистісного 
ставлення учнів до музики; 

- принцип орієнтації на духовний розвиток 

особистості дитини засобами музичного 

мистецтва; 
 

- принцип поєднання різних методів 

музичного навчання і виховання залежно 
від поставлених цілей і завдань; 

- принцип єдності індивідуального і 

колективного впливу на учнів. 

II період (1984-1990) 

(за О. Овчинниковою) 

Рівнем сформованості у дітей 

естетичного відношення до 
дійсності та соціальної 

спрямованості залежить від їх 

внутрішнього досвіду. 
 

 

Духовно-ціннісні орієнтації, які 

відповідають екзистенціально-
особистісному виявленню дитини 

формуються з урахуванням розвитку 

естетичного відношення її до 
дійсності. 

 

Зв’язок між рівнем самостійності та 

усвідомленою активністю учнів є 
результатом взаємодії в 

пізнавальній діяльності чуттєвого, 

раціонального, одиничного, 
особливого й спільного. 

 

Зв’язок суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

та міри самостійності, творчої 
активності учнів формується у 

процесі естетичного відношення до 

дійсності. 

 

(за Л. Хлєбниковою) 

- принцип постійного руху вперед; 

 
- принцип спонукання до самостійних 

роздумів та узагальнень;  

 
- принцип сприймання і переживання 

життєвого змісту музики;  

 

- принцип співпереживання;  
- принцип опори на закономірності музики. 

 

 
(за Ю. Алієвим) 

 

- принцип взаємозв’язку музики із життям; 

 
- принцип єдності емоційного і свідомого в 

навчанні. 

 
 

- принцип єдності художнього і технічного 

в процесі сприйняття творів музичного 

мистецтва. 
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Продовження таблиці 

1 2 

III період (1991-2000) 

(за О. Ростовським) 

Виховний вплив музичних творів 

здійснюється за умови естетичного 

ставлення особистості до музики. 
 

Змістовність пізнання художнього 

світу твору залежить від духовного 
багатства особистості, її художнього 

досвіду. 

 

Ефективність музичного навчання 
залежить від ставлення до учня як до 

основної ланки педагогічного 

процесу. 
 

Нав’язування учням певної 

інтерпретації музичного твору веде до 

зниження активності музичного 
слуху. 

(за О. Ростовським) 

- принцип опори на внутрішні сили і 

можливості учнів у музичному 

сприйманні;  
 

- принцип гуманізації музичної освіти; 

 
 

 

- принцип взаємодії вчителя й учнів у 

музично-освітньому процесі;  
 

 

 
- принцип урахування ціннісних 

орієнтацій;  

 

- принцип творчої свободи. 
 

IV період (2001-2013) 

(за Є. Волчегорською) 
Процес особистісно орієнтованого 

музичного навчання і виховання учнів 

забезпечується внутрішньою системно 
зумовленою єдністю шляхів 

універсалізації та гармонізації 

музичної діяльності як єдиного цілого. 

 
 

Актуалізація естетичних цінностей 

створює можливість їх інтеріоризації 
у процесі особистісно орієнтованого 

загального музичного навчання і 

виховання учнів. 

 
Особистісно орієнтований характер 

педагогічної взаємодії у процесі 

особистісно орієнтованого музичного 
навчання і виховання визначає 

розвиток естетичних творчих 

здібностей дітей шкільного віку 

(за Є. Волчегорською) 
- принцип інтегративності естетичного 

освоєння дійсності; 

- принцип синтезу емоційного, 
раціонального та інтуїтивного; 

- принцип онтологічної спрямованості 

процесу музичного навчання і 

виховання. 
 

- принцип емоційної відкритості; 

- принцип ціннісно-смислової 
спрямованості; 

- принцип інтенціональності. 

 

- принцип емпатійної взаємодії; 
- принцип полісуб’єктності;  

- принцип педагогічної герменевтики.  
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Отже, ми вважаємо, що трансформація змісту музичної освіти зазначеного 

історико-педагогічного періоду однозначно має суттєві ознаки особистісної 

орієнтації. Разом із тим виявлення урізноманітнення закономірностей і принципів, 

змісту, форм, методів, засобів музичної освіти у окреслений проміжок часу має 

вагоме значення для осмислення й удосконалення навчального процесу, виявлення 

ефективного впливу художньо-естетичної діяльності на особистість дитини, 

формування в неї необхідних особистісних якостей. Учитель, спираючись на 

знання про закономірності, реалізовуючи їх відповідними принципами, матиме 

можливість окреслити орієнтири навчально-виховної роботи, обрати доцільну 

методику проведення сучасного уроку музичного мистецтва.  

 

Висновки до розділу 2 

Історичний ракурс педагогічного доробку музичного навчання і виховання у 

закладах загальної середньої освіти останньої чверті XX – початку XXI століття 

допоміг визначити процес еволюції особистісно орієнтованої музичної освіти дітей 

шкільного віку. На основі джерельної бази ми виокремлюємо чотири періоди, що 

обумовлено врахуванням об’єктивних і незворотних процесів глобалізації 

культури й освіти та визначаємо відповідні соціально-історичні чинники та 

тенденції становлення проблеми особистісно орієнтованої освіти.  

Перший період (1975–1983 рр.), який ми умовно називаємо «Упровадження 

нової концепції музичної освіти», характеризується певним переломом у галузі 

художньо-естетичної, зокрема загальної музичної освіти дітей, що визначило нові 

орієнтири в її теорії та практиці. Другий період – «Розширення теоретичних 

досліджень проблеми музичної освіти на основі педагогіки співробітництва» 

(1984–1990 рр.) – відрізняється домінуванням розвивальної функції в освіті, ідеї 

самостійності, творчого підходу до особистості учня на уроках музики, розвитку 

культури почуттів і творчого ставлення до музичної діяльності школярів, 

узгодженості теоретичних знань та форм і методів їх практичного використання. 

Третій період (1991–2000 рр.) – «Відродження національної спрямованості 

музичної освіти дітей шкільного віку» – характеризується актуалізацією потреби в 
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перегляді змісту загальної музичної освіти у напрямі розвитку творчих потенцій 

особистості дитини, формуванням у неї прагнення до самоосвіти і саморозвитку на 

основі використання народної музично-педагогічної спадщини. Четвертий період – 

«Комплексний підхід до теорії і практики музичного навчання і виховання учнів 

закладів загальної середньої освіти» (2001–2013 рр.) – пов’язуємо з 

інтеграційними процесами руху національної освітньої системи до Європейського 

співтовариства, її реформаційними заходами з метою набуття нових якісних ознак 

(гуманізація, фундаменталізація, гуманітаризація тощо), ідеями переходу від 

інформативних до активних методів музичного навчання, створення умов для 

творчої самореалізації учнів та ін. 

У межах дослідження нами проаналізовано трансформацію змісту музичної 

освіти в контексті особистісної орієнтації, виявлено урізноманітнення її 

закономірностей та принципів. Це дає можливість розкрити індивідуально-ціннісне 

ставлення учнів до реальності та мистецтва, характер розвитку естетичної свідомості, 

загальнокультурної, художньої компетентності, здатність до самореалізації, потреби в 

духовному самовдосконаленні. 

Матеріали цього розділу апробовані під час виступу на наукових 

конференціях і семінарах та висвітлені у публікаціях фахових та науково-

методичних видань [198], [199], [200], [212],  [213], [216]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ 

ПАРАДИГМИ ЗАГАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ  

(ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ XX – ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ) 

 

3.1. Форми та методи особистісно орієнтованої музичної освіти дітей 

шкільного віку (остання чверть XX століття) 

На основі проаналізованого попередньо змісту музичної освіти 

досліджуваного історико-педагогічного періоду ми з’ясували, що в закладах 

загальної середньої освіти домінує колективна форма навчально-виховної музичної 

діяльності. Як показує практика, мистецький освітній процес учнів відбувається, в 

багатьох випадках, шляхом проведення ряду масових заходів, де діти є звичайними 

виконавцями, що не забезпечує їх ефективність. Унаслідок цього, індивідуальній 

роботі не приділяється достатньої уваги, що уповільнює процес самопізнання, 

самоаналізу, саморегуляції, відсутність яких призводить до низки асоціальних 

явищ. 

Індивідуалізація, в контексті даного дослідження, передбачає  врахування 

лише тих особливостей, які є важливими з точки зору навчання і виховання 

(музичний слух, голос, здатність до образного мислення тощо), що сприяє 

подальшому розвитку особистості дитини, націлює її на виявлення власного 

ставлення до музики під час ознайомлення з конкретними творами мистецтва, 

творчістю композиторів і педагогічною діяльністю, дає змогу осягнути ціннісні 

орієнтири учня, його морально-естетичні ідеали тощо. Учитель, у цьому сенсі, має 

визнавати право дитини «бути самою собою». 

У дослідженнях Е. Абдуліна, О. Апраксіної, С. Горбенка, О. Лобової, 

О. Ніколаєвої, О. Олексюк, Г. Падалки, Е. Печерської, О. Михайличенка, 

А. Растригіної, О. Ростовського, Т. Турчин та ін., в якості основної форми 

організації музично-естетичного навчально-виховного процесу в досліджуваний 

історико-педагогічний період визначається традиційно урок. Процес пізнання 
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музичного мистецтва обумовлює поєднання свідомості та почуттів. За цих 

обставин уроки музики прийнято вважати як уроки мистецтва. Характерними 

ознаками яких є: обов’язкова єдність емоційного та свідомого у процесі пізнання і 

творіння музики; неодмінна єдність художнього і технічного; перевага колективної 

форми над індивідуальною; цілісність як єдності всіх складових частин уроку [222, 

с. 457].  

Протягом свого розвитку уроки зазнали певних модифікацій щодо структури 

та змісту. Зокрема у досліджуваний нами історико-педагогічний період 

спостерігається рух від уроків «Музика» до предметно-інтегрованої моделі 

навчання і виховання, яка включає предмети «Музичне мистецтво» та 

«Мистецтво». Головними завданнями уроків музики визначалися: народномузичне 

використання творчості у вихованні дитини, розвиток її музично-творчих 

здібностей, розвивальних можливостей різних видів мистецтв; розширення 

художнього світогляду учнів, створення умов для ефективнішого виховного 

впливу уроків музики; формування потреби у творчому самовираженні та 

естетичному самовдосконаленні. 

У методиці музичної освіти розроблялася певна класифікація типів уроків 

музики, їх структурний зміст. Зауважимо, що не дивлячись на те, що уроки музики 

у своїй структурі мають різні види музичної діяльності (спів, слухання, рух тощо), 

доцільна пам’ятати, що «урок музики – це педагогічний твір» (О. Олексюк), що не 

заперечує врахування вимог цілісності та динамічності його композиції. Водночас, 

визначаючи концепцію уроку вчитель, має чітко уявляти його драматургію та 

шукати різноманітні конфігурації побудови. 

 Спираючись на класифікацію уроків, подану В. Ніколаєнко [152], 

О. Михайличенком [142], О. Олексюк [158], Е. Печерською [170], О. Ростовським 

[225] та ін., визначимо деякі типи уроків, що, за нашим переконанням, є найбільш 

доцільними для організації процесу особистісно орієнтованого музичного 

навчання і виховання дітей шкільного віку:  

1. Уроки, засновані на імітації організації художньо-естетичної 

діяльності, – урок-подорож по музичному театру, урок-перетворення класу в зал 
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оперного театру, урок-подорож по картинній галереї, урок-фольклорне свято, 

урок-книжковий ярмарок, урок-кіностудія тощо.  

2. Уроки, побудовані на формах з урахуванням жанрів, методів 

художньо-естетичної діяльності, – урок-концерт, урок-репортаж із художньої 

виставки, урок-рецензія, урок-репетиція, урок-спектакль, урок-кліп тощо;  

3. Уроки, що спираються на вигадані казкові ситуації, – урок-казка, 

урок-сюрприз, урок-подорож тощо. 

Узагальнюючи вищесказане маємо зазначити, що завдання традиційного 

уроку та уроку музичного мистецтва з позиції особистісної орієнтації значно 

відрізняється (таблиця 3.1.), засвідчуючи оптимізацію процесу осмислення, 

опрацювання і засвоєння інформації, удосконалення навичок творчого мислення 

(вирішувати будь-які завдання легко, оригінально, із задоволенням, швидко 

знаходити рішення та генерувати ідеї), пробуджувати пізнавальну активність, 

бажання розвиватися, бачити свої успіхи, розвивати позитивні емоції, впевненість 

у собі. Зазначене надає кожній дитині можливість побачити свої здібності, таланти, 

результати. Учень при цьому стає більш працездатним, краще вчиться, 

розвивається як особистість. 

Таблиця 3.1.  

Порівняльна характеристика завдань традиційного та особистісно 

орієнтованого уроку музичного мистецтва (за С. Подмазіним) 

Традиційний урок музики 
Особистісно орієнтований урок музичного 

мистецтва 

1 2 

Спрямовується на досягнення мети 

– формування музичної культури 
дитини (сума музичних знань, 

умінь і навичок).  

Сприяє ефективному накопиченню кожною 

дитиною свого власного особистого музичного 

досвіду.  

Передбачає розподіл естетичних 

форм роботи учнів з демонстрацією 

їм зразка правильного виконання 
завдань.  

Пропонує дітям на вибір різні музичні 

навчальні завдання і форми художньо-творчої 

роботи, заохочує дітей до самостійного 
пошуку шляхів рішень цих завдань.  

Орієнтує дітей на той музичний 

навчальний матеріал, який 

пропонує сам учитель.  

Прагнення виявити реальні естетичні інтереси 

дітей і узгодити з ними підбір і організацію 

музичного навчального матеріалу.  
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Продовження таблиці 

1 2 

Додаткові індивідуальні заняття з 

дітьми, котрі не встигають засвоїти 
на уроці навчальний матеріал.  

Ведеться індивідуальна, творча робота з 

кожною дитиною.  

Планування дитячої творчої 

діяльності певної характеристики.  

Створення фасилітативних умов для 

самостійного планування дітьми своєї 
музичної діяльності.  

Оцінюється результат роботи учнів, 

зважаючи на допущені ними 

помилки.  

Заохочення дітей самостійно оцінювати 

власні результати роботи і виправляти 

допущені помилки.  

Організація навчальної діяльності 

за певними правилами та 
підпорядкування ним дітей усіх без 

винятку.  

Розвиток самомотивації відповідно певних 

правил поведінки і власна корекція їх 

виконання.  

Допускає виникнення конфліктних 

ситуацій між дітьми: (заохочує 

правих і карає винних).  

Спонукає дітей обговорювати конфліктні 

ситуації, що виникають і самостійно шукати 

шляхи їх вирішення.  

 

Основним інструментарієм забезпечення цілісності, послідовності та 

системності в роботі, взаємозв’язку мети, завдань і результату освітнього процесу 

є методи навчально-виховної діяльності. Зазначимо, що в педагогічній науці 

методи (навчання) трактуються як «спосіб упорядкованої взаємопов’язаної 

діяльності вчителів і учнів, які спрямовані на вирішення завдань освіти, виховання 

і розвитку в процесі навчання» [258, с. 555]; методи (виховання) – «найважливіші 

способи взаємопов’язаної діяльності вихователів і вихованців, які спрямовані на 

усвідомлення учнями сутності суспільних цінностей, розвиток позитивних 

ставлень до них, вироблення відповідних навичок і звичок поведінки, їх корекцію і 

вдосконалення, підтримку розвитку індивідуального потенціалу особистості» [146, 

с. 640]. Це «науково обґрунтовані загальні способи педагогічно доцільної суб’єкт-

суб’єктної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, спрямованої на 

досягнення мети освіти» [118, с. 388]. 

Ми переконані, що навчально-виховні методи реалізуються в процесі 

педагогічно доцільної взаємодії вчителя і учня, співробітництва та співтворчості. 

Саме за їх допомогою здійснюються педагогічні дії, розкривається зміст процесу 
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музичного навчання і виховання. За таких умов на уроках музичного мистецтва, 

які є основною формою організації навчально-виховної роботи, вчитель прагне: 

досягти ситуації, за якої спілкування з музикою викликало би в учнів почуття 

радості, задоволення, сприяло би виявленню активності й самостійності, розвитку 

при цьому уяви, емоційної чутливості, музичне мислення. У різні історико-

педагогічні періоди спостерігалося різне бачення методів педагогічної діяльності, 

їх упорядкування та класифікація (Ю. Бабанський, М. Болдирєв, Є. Голант, 

М.  Данилов, П. Каптерєв, О. Киричук, М. Махмутов, В. Онищук, В. Паламарчук, 

С. Петровський, М. Скаткін, М. Ярмаченко та ін.).  

Для першого історико-педагогічного періоду розвитку особистісно 

орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку – «Упровадження нової 

концепції музичної освіти» (1975–1983 рр.) – визначеного нами попередньо, 

пропонувалися загальнодидактичні методи, які розподілялися на три групи: 

цілеспрямованого формування якостей; стимулювання саморозвитку; корекції 

розвитку особистості (М. Гончаров, Т. Ільїна, Ф. Корольов, І. Мар’єнко, В. Онищук 

та ін.).  

Поряд із ними широко використовувалися у дидактиці 1970-х років методи, 

що класифікувалися за рівнем активності учнів – пасивні і активні (Є. Голант), за 

джерелом одержаних знань – словесні, наочні, практичні (С. Петровський, 

Є. Голант, Д. Лоркіпанідзе), за дидактичними цілями – набуття нових знань, 

формування умінь і навичок, перевірки й оцінки знань, умінь та навичок  

(М. Данілов, Б. Єсіпов) тощо. Однак важливе місце у нашому дослідженні 

відведено групі методів, що визначають специфіку музичного мистецтва з точки 

зору особистісної орієнтації: спостереження, співпереживання (Н. Ветлугіна, 

В. Шацька); музичного узагальнення, емоційної драматургії, випередження 

(Д. Кабалевський, М. Щетинін); роздумів про музику, музичної співбесіди 

(Л. Безбородова); абсолютної сольмізації (Д. Кабалевський, Е. Абдулін, 

О. Раввінов); ціннісно-смислових порад (М. Каган). 

Нам видається доречним охарактеризувати деякі з методів, що сприяють 

реалізації особистісної орієнтації в музичній освіті дітей шкільного віку в 
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зазначений історичний період. Так, метод спостереження за розвитком музичної 

дії сприяє розвитку музично-творчих здібностей дітей, допомагає збагатити їх 

внутрішній світ, формує культурне сприйняття музичного мистецтва. Застосування 

даного методу дає можливість учню зосередити свою увагу на динаміці 

розгортання художнього твору або образу.  

Разом із тим цей метод має свою чітку мету і завдання, передбачає 

збагачення знань про об’єкт пізнання. Ми солідарні з думками В. Черкасова у 

тому, що оволодіння зазначеним методом допоможе вчителю: забезпечення певної 

послідовності дій – психологічна установка на сприймання твору з чіткою метою 

та завданнями, фіксування в пам’яті змістовних змін та засобів музичної 

виразності, висловлювання власних суджень, отриманих від спілкування з 

музичним твором тощо [270, с. 140]. Це у свою чергу, звичайно, сприятиме 

усвідомленому і міцному засвоєнню навчального матеріалу дітьми.   

Погоджуючись із сучасними вченими (О. Олексюк, А. Растригіна, 

О. Ростовський, В. Черкасов та ін.) підкреслимо, що спостереження як метод 

навчання характеризується: спрямованістю і зосередженістю на об’єкті пізнання. У 

той же час воно може бути довільним і мимовільним, завдяки чому у дітей 

формується інтерес до вивчення (як приклад): закономірностей і традицій 

зарубіжної та вітчизняної музики. Метод спостереження може реалізуватися на 

колективній, груповій та індивідуальній формах, при умові врахування 

попереднього музичного досвіду дитини, її психологічної установки на 

сприймання музичних творів та прийняття значущості зроблених висновків. 

Метод співпереживання, на думку Н. Ветлугіної, О. Ростовського, 

В. Шацької та ін., сприяє вживанню в музичний образ, що активізує емоційну 

реакцію (естетичні та моральні почуття) та спонукає особистість дитини до 

безпосереднього співпереживання. Нам імпонують думки О. Ростовського, що 

естетичне співпереживання має не тільки приносити насолоду, а й допомагати 

усвідомлювати та обстоювати ідеали прекрасного [225], що є, за нашим 

переконанням, ключовим у позиції особистісної орієнтації. За таких умов рівень 

співпереживань учнів є показником їх духовності, допомагає зануритися у 
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глибинний світ музичних образів, відчути внутрішній стан героїв. У результаті це 

тільки збагачує духовну сферу особистості, дає можливість усвідомити власну 

життєву позицію, формує позитивні морально-естетичні якості індивіда. Нам 

видаються важливими тези В. Черкасова, що метод співпереживання є «найвищим 

проявом психічного розвитку особистості та позитивно впливає на ставлення до 

явищ музичного мистецтва, які пізнаються і перетворюються на особистісні 

цінності» [270, с. 142].  

Метод музичного узагальнення спрямований, перш за все, на розвиток 

усвідомленого ставлення учнів до музичного мистецтва, формування художнього 

мислення. Він допомагає переконатися у власній здатності пізнати та відчути 

музику, самостійно роздумувати про неї (усвідомити її моральну та естетичну 

функцію), що сприяє вихованню певних людських якостей. У цьому сенсі важлива 

роль відводиться вчителю, котрий має допомагати дітям послідовно і 

систематично засвоїти музично-теоретичні знання, використовувати уміння та 

навички у інтерпретації творів музичного мистецтва. 

Відомо, що емоції викликають почуття, які спонукають людину до засвоєння 

знань про закономірності розвитку того чи іншого явища. Тому важливим у 

процесі особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання є і метод 

емоційної драматургії. Його застосування на уроках музичного мистецтва 

допомагає впливати на формування духовної культури особистості дитини, 

оскільки почуття і переживання, які виникають на основі спілкування з музикою, 

викликають, перш за все, естетично-комунікативні емоції. Таким чином у дітей 

стимулюється творче піднесення, викликається почуття задоволення та ейфорії. Це 

допомагає їм розв’язати проблемні завдання, інтерпретувати музичні образи, 

створювати власні мелодії тощо. Основною функцією даного методу є допомога 

учням набути досвіду емоційно-морального відношення людини до дійсності яке 

закладене в музичному творі. 

У 1970-і роки вагомого значення ґатунку в музичній педагогіці набув метод 

випередження (Д. Кабалевський, Е. Абдулін). Його впровадження зумовлене 

певними організаційними та змістово-процесуальними цілями: активізація 



154 
 

пізнавального інтересу учнів; досягнення усвідомленого сприймання й відтворення 

музичних явищ і фактів; підвищення рівня якості знань; створення цілісної 

картини та уявлень про закономірності розвитку музичного мистецтва. Ми 

погоджуємося із висновками В. Черкасова, що такий метод сприяє послідовному 

засвоєнню музичного матеріалу, дає змогу конкретизувати й уточнити музичні 

явища та факти, забезпечує стабільність та цілісність навчального процесу [270, 

с. 136].  

Значущим також є і методи, які допомагають реалізувати сутність 

особистісної орієнтації у процесі музичного навчання і виховання. Це – метод 

роздумів про музику, її обговорення, який використовується для активізації 

самостійності учнів, отримання зворотної реакції, розвитку в них здатності до 

демонстрації та відстоювання власної позиції. Водночас учитель має можливість 

коригувати погляди учнів. Метод ціннісно-смислових порад, який допомагає у 

особистісному розвитку дитини, оскільки психологічною формою вираження 

ціннісного ставлення є переживання (М. Каган), сприяє формуванню 

доброзичливості, взаємодопомоги, розуміння, пошани, ввічливості тощо. 

Методи, що активно використовувалися у другому історико-педагогічному 

періоді, характеризуються пошуком оптимальних варіантів процесу формування 

особистості дитини, механізмів усебічного впливу на учнів із позицій діяльнісного 

підходу, осмислення і мотивації своєї діяльності. За цих обставин методи навчання 

і виховання цих років поділяють на: методи формування позитивного досвіду 

поведінки, розвитку суспільної свідомості та стимулювання діяльності 

(Ю. Бабанський, О. Киричук, І. Огородніков, В. Сластьонін, Г. Щукіна та ін.). 

Поряд із вже існуючими методами в педагогіці особливого значення набувають 

проблемно-пошукові методи. Крізь призму нашого дослідження ця група методів 

видається достатньо актуальною.  

Проблемно-пошукові методи, насамперед ґрунтуються на самостійному 

музичному мисленні учнів. За таких умов школярі активно включаються до 

процесу пізнання музичного мистецтва як складової навколишнього середовища. 

Таким чином їх активність націлена на пошук знань про музику, самостійне 
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залучення до будь-якої художньо-естетичної діяльності (сприйняття або аналіз 

музики, спів, гра тощо) за допомогою проблемної ситуації або проблемного 

завдання.  

Разом із тим, ми солідарні із висновками О. Олексюк про те, що для 

музичного навчання і виховання дітей шкільного віку доцільним є використання 

проблемних завдань, які активізують знання і дії учнів, забезпечують їх 

застосування відповідно до нового навчального матеріалу, стимулюють 

самостійність у пізнанні [158, с. 117]. 

У цей історико-педагогічний період широкого розповсюдження в музичній 

педагогіці набули методи відносної (релятивної) сольмізації (Л. Безбородова, 

Н. Вишнякова, М. Гейченко, З. Жофчак, Л. Коваль, Г. Падалка, Г. Рігіна, 

М. Щетинін та ін.), які сприяють розвитку музично-слухових уявлень, особливо на 

ранніх етапах знайомства дітей із музичним мистецтвом, зосередження уваги, 

розвитку гармонічного слуху, ладового відчуття тощо. 

Забезпечення співробітництва на уроках музики 1984–1990-х років 

відбувалося за допомогою методу імпровізації (спів, рухи, гра на інструменті, 

вільне диригування тощо). У дослідженнях багатьох педагогів як на початку XX 

століття (Е.-Ж. Далькроз, З. Кодай, К. Орф і ін.) так і у останній його чверті 

(П. Вейс, І. Микита, Н. Долматов, Д. Кабалевський, М. Котляревська-Крафт та ін.), 

зокрема Д. Кабалевським обґрунтовано, що включення імпровізації на уроках 

музики сприяє: розвитку інтонаційного та ладово-тонального слуху, творчої 

фантазії. Автор пропонував такі різновиди імпровізацій, як мовні, пластичні, 

інструментальні, зображальні та вокальні, в яких вона виступає найпростішим 

імпульсом до творчості, що є необхідним при особистісно орієнтованому навчанні 

та вихованні.   

У процесі пізнавальної, творчої, виконавської діяльності, самовизначення і 

самосвідомості особистого образу «Я» вагомого значення набуває метод 

організації ціннісно-смислової діяльності, який пов’язаний із актуалізацією 

системи особистісних відносин учнів до дійсності, мистецтва з виявленням їх 

духовних і життєвих цінностей, розвитком емоційних здібностей, інтелекту, 
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збагачення мистецького тезаурусу, соціального та ідеального образу «Я». Такий 

спосіб діяльності вчителя та учнів забезпечує реалізацію функції навчання і 

виховання, розвиток емоційного інтелекту особистості, адекватне переживання 

дітьми моральних та естетичних смислів історичних фактів, змісту творів 

мистецтва, історії їх створення тощо. 

В умовах реформування загальної середньої освіти у незалежній Україні, так 

званий, третій період розвитку особистісно орієнтованої музичної освіти – 

«Відродження національної спрямованості музичної освіти дітей шкільного 

віку»(1991–2000 рр.) – процес музичного навчання і виховання переорієнтовується 

на розвиток особистості дитини, формування основних її компетенцій, пошук 

нових підходів до визначення системи методів та їх класифікації. Шкільна освіта 

набуває більшої спрямованості в аспекті гуманістичного, особистісно 

орієнтованого підходу до навчання і виховання, що має здійснювтися через призму 

національного відродження. У цьому сенсі збагачуються та урізноманітнюються 

методи музичної педагогіки. Ураховуючи специфіку нашого дослідження, 

зупинимося на деяких із них.  

Так, метод самопізнання є об’єктивною основою самоосвітньої діяльності, в 

якій важливе значення має розширення ціннісних орієнтацій, досвіду спілкування з 

музичним мистецтвом. Застосовуючи зазначений метод учитель може розкрити 

прихований потенціал резерву уявлень учня щодо мистецьких явищ. 

Метод дискусії передбачає вільний, жвавий обмін думками, колективне 

обговорення естетичних явищ, подій, феноменів. Це дає можливість учням 

висловлювати власну позицію, переконуватися у правильності або помилковості 

своєї точки зору, розкривати рівень власної культурної обізнаності та вихованості.  

Сутність методу комунікативної діяльності полягає в оволодінні способів 

конструктивного, ефективного та комфортного спілкування учнів з однолітками в 

процесі музичної діяльності, а також на засвоєння та набуття ними позитивного 

досвіду. За цих обставин,погоджуємося з міркуваннями В. Сєрікова, що одиницею 

особистісно орієнтованої освіти слугує діалог (який сприяє самоактуалізації) як 



157 
 

специфічна форма обміну духовно особистісними потенціалами, як спосіб 

погодженого взаємного розвитку і взаємної діяльності вчителя і учнів [234, с. 18]. 

Відповідно до нових педагогічних вимог цього історико-педагогічного 

періоду до ефективних методів музичного навчання і виховання у контексті 

особистісної орієнтації О. Михайличенко відносить: методи формування музично-

естетичної свідомості; організації музично-естетичної діяльності та 

формування досвіду практичної музичної творчості; стимулювання практичної 

музичної діяльності; музичного самовиховання [142, с. 129]. З позиції особистісної 

орієнтації нам видається, що останній запропонований автором метод стимулює 

самопізнання дітей, самоприпущення, самоаналіз, самовідмову, самонавіювання.  

Разом із тим серед різноманіття методів навчання і виховання, зокрема і 

музичного, в 1990-і роки вагомого значення набувають методи музично-

емоційного впливу та переконання, що забезпечують доцільну організацію 

життєдіяльності учасників освітнього процесу, пов’язану з використанням зразків 

музичної творчості, що впливають на емоційно-образну сферу мислення учнів. За 

цих умов учитель спрямовує свою діяльність на формування особистісного 

ставлення дітей до музичного мистецтва. 

Узагальнене тлумачення класифікації методів музичного навчання і 

виховання з позиції особистісної орієнтації згідно визначеної історико-

педагогічної періодизації представлено в таблиці 3.1.1. 
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Таблиця 3.1.1. 

Класифікація методів музичного навчання і виховання крізь призму 

особистісної орієнтації (остання чверть XX століття) 

Історико-педагогічні періоди 

 

Методи музичного навчання і виховання 

1 2 

 
I (1975–1983) 

 

«Упровадження нової концепції 
музичної освіти» 

- спостереження, співпереживання 

(Н. Ветлугіна, В. Шацька);  
- музичного узагальнення, емоційної 

драматургії, випередження (Д. Кабалевський, 

М. Щетинін);  

- метод роздумів про музику, музичної 
співбесіди (Л. Безбородова);  

- метод абсолютної сольмізації 

(Д. Кабалевський, Е. Абдулін, О. Раввінов); 
- метод ціннісно-смислових порад (М. Каган). 

 

II (1984–1990) 
 

«Розширення теоретичних 

досліджень проблеми музичної 

освіти на основі педагогіки 
співробітництва» 

- проблемно-пошукові методи, аналіз ситуації 

(О. Рудниуька, О. Олексюк); 
- метод релятиву (З. Жофчак); 

- ладової сольмізації (З. Жофчак, 

Л. Хлєбникова); 

- метод організації ціннісно-смислової 
діяльності (О. Рудницька); 

- метод імпровізації (З. Жофчак, І. Микита, 

Л. Хлєбникова); 
- рольової гри (О. Рудницька); 

- художнього демонстрування, ілюстрування 

(Г. Падалка). 

 

III (1991–2000) 
 

«Відродження національної 

спрямованості музичної освіти 

дітей шкільного віку» 

- моделювання, систематизації 

(О. Ростовський, О. Лобова); 
- активізації художньої діяльності 

(Г. Падалка); 

- метод самореалізації (Т. Побережна); 

- методи формування музично-естетичної 
свідомості (О.Олексюк);  

- організації музично-естетичної діяльності та 

формування досвіду практичної музичної 
творчості (О. Щолокова); 

- симулювання практичної музичної 

діяльності (О. Лобова);  

- музичного самовиховання 
(О. Михайличенко) і саморозвитку (І. Бех). 
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Як засвідчують численні спостереження, головними умовами навчання і 

виховання дитини крізь призму особистісно орієнтованої парадигми є якість і зміст 

оточення та мотиви мистецької діяльності. До визначальних можна віднести:  

переконаність у власних музичних здібностях, здатність до художньо-естетичної 

творчості, орієнтир на позитивний приклад, одержання гарних емоцій від участі у 

творчому процесі, вміння дати оцінку діяльності та проявити зацікавленість в 

результатах.       

 Визначені вище форми та методи музичного навчання і виховання з позиції 

особистісної орієнтації спонукають окреслити еволюцію художньо-естетичних 

цінностей, які конкретизуються в естетичних потребах та формуються внаслідок 

різних видів художньо-творчої діяльності. Аналізуючи психолого-педагогічну 

літературу [1; 9; 19; 47; 55; 83; 84; 124; 172; 177; 190; 228; 230; 233; 246; 261; 271 і 

ін.] зазначимо, що науковці неоднозначні щодо самої дефініції «цінності», тому 

ототожнюють її із поняттями «значимість» (В. Драченко, Л. Романюк та ін.), 

«життєва позиція» (Л. Божович, О. Научитель та ін.), «особистісний смисл» 

(Н. Антонова та ін.), «психологічне відношення» (В. Мясищев, Ю. Шайгородський) 

тощо. Сьогодні дослідження цього феномену доводить його методологічне 

значення з позиції людяності, соціального і культурного визначення певних явищ 

дійсності.  

Спробуємо здійснити аналіз цінностей нашого суспільства з огляду на 

досліджувану історико-педагогічну періодизацію. Зазначимо, що в першому 

періоді – «Упровадження нової концепції музичної освіти» (1975–1983 рр.) – 

найбільшою цінністю людства була їх професія та робота, у другому – 

«Розширення теоретичних досліджень проблеми музичної освіти на основі 

педагогіки співробітництва» (1984–1990 рр.) – дещо урізноманітнюються життєві 

цінності, серед яких ключовими стають: політична культура (Н. Наймушина), 

суспільно-політична активність (С. Кислов), мистецтво як засіб ціннісної 

особистості (Т. Двинська), праця як найвища цінність соціалістичного життя 

(С. Кислов). У  третьому – «Відродження національної спрямованості музичної 

освіти дітей шкільного віку» (1991–2000 рр.) – криза суспільства розглядається 
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крізь призму кризи його цінностей. Значущими в цей час визнаються якісне 

оновлення структури цінностей, які ґрунтуються на національній спрямованості, 

перехід від тотально-ідеологізованої до плюрально-людської системи цінностей, 

посилюється орієнтація на самоцінність кожного індивіда.  

Вивчення наукової літератури [42; 49; 62; 137; 140; 158; 160; 182; 194; 225; 

270; 271 і ін.] дозволяє розкрити специфіку естетичних цінностей сучасності, яка 

полягає у наступному: 

- естетичні цінності як складне, багатокомпонентне явище складає 

синтез трьох основних значень: характеристика зовнішніх естетичних якостей, 

предметів або явищ; психологічна якість людини, як суб’єкта естетичних 

ціннісних відносин; зв’язок між людьми, завдяки якому естетичні цінності 

набувають загальнозначущого характеру; 

- естетичними цінностями можуть слугувати всі предмети і явища 

реальної та уявної діяльності; 

- основним видом естетичних цінностей є «прекрасне», яке виступає у 

багатогранності конкретних варіацій; 

- естетичні цінності можуть поєднуватися з іншими цінностями, 

створюючи нові («моральна краса», «художня правда» тощо); 

- естетичні цінності виступають як особливі смислові універсалії 

(В. Франкл), що вміщують в собі цінності творчості, переживання та відносин; 

- естетичні цінності є складовою структури особистості у формі 

ціннісних орієнтацій тільки в результаті їх попередньої емоційно-позиційної 

оцінки; 

- естетичні цінності можна розглядати у двох площинах: перша – 

життєві цінності (гармонія внутрішнього світу, любов між людьми, почуття щастя 

тощо); друга – культурні цінності (прекрасне, що виходить із твору мистецтва).  

У філософсько-соціологічних дослідженнях ціннісні орієнтації 

співвідносяться із категоріями норм і цінностей, нормативно-ціннісних систем, 

соціалізації дії. У педагогіці ціннісні орієнтації розглядаються у зв’язку із цілями й 

цінностями, які формуються в учнів у різних видах діяльності [271]. За таких умов 
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ціннісні орієнтації стають способом самореалізації особистості дитини. Тому 

вбачається важливим внесення до надбань особистісно орієнтованої музичної 

освіти наступних ціннісних орієнтацій: цінність творчості, що дає можливість 

дитині усвідомити те, що вона створює; цінність переживання, що дозволяє учневі 

усвідомити можливість переживання та співпереживання; цінності відносин, які 

дозволяють особі усвідомити відношення до суспільно-моральних цінностей [260, 

с. 229-320]; цінності формування у дітей гуманістичної орієнтації їх світогляду; 

формування умінь, навичок і переконань у «зверненні до іншого» на основі ведучої 

домінанти  (А. Ухтомський); набуття навичок співпраці між учнями та вчителями, 

дітей між собою; цінність гуманістичної, особистісної і діалогічної зорієнтованості 

навчально-виховного процесу; цінність загальної культури особистості; цінність 

етичних переконань, морального виховання; пріоритет розвитку особистості над 

знаннями; регуляція поведінки, вчинків дитини через вплив творів мистецтва 

(емоційний фактор). 

Переорієнтовуючи зазначені цінності у художньо-естетичне спрямування, 

можна запропонувати власну класифікацію:  

- «цінності художньої творчості» – ті, що реалізуються в продуктивній 

художньо-естетичній творчій діяльності (створення творчого продукту музичної 

діяльності, уявного світу, рольового співпереживання);  

- «цінності музичного переживання» – ті, що реалізуються в процесі 

емоційно-оцінної діяльності;  

- «цінності естетичних відносин» – ті, що допомагають дитині 

усвідомити своє відношення до Добра, Істини, Краси, а з іншого боку 

співвідносяться із прагненням до створення сприятливих взаємостосунків з 

іншими людьми, взаєморозуміння, допомоги. 

Набуття цих цінностей учнями є можливим за умови дотримання певних 

складових:  

- перша забезпечує свободу вибору цінностей, видів та способів 

музичної діяльності, а також можливість обговорення запропонованих естетичних 
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об’єктів, відсутність авторитаризму, створення відповідних ситуацій (гра, діалог 

тощо);  

- друга інтегрує в культуру, побутову свідомість та систему естетичних 

ціннісних орієнтацій дитини, які знаходяться на початковій стадії їх формування, 

що розширює уявлення учнів про навколишній світ згідно їх естетичного досвіду, 

орієнтує індивідів на ціннісні соціальні відносини; 

- третя спрямована на емоційне осягнення естетичного об’єкта у 

процесі спостереження за емоційними реакціями оточуючих (вчителя, 

однокласників, батьків і ін.), які проявляються в міміці, інтонації, жестах, 

усвідомлення особистісної та суспільної значущості об’єкта, що сприймається, 

включення естетичних цінностей в систему ціннісних орієнтацій через 

співвідношення їх із рядом інших цінностей на рівні емоційної реакції та 

особистісного значення;  

- четверта передбачає використання методів активізації емоцій, 

збільшеного вираження почуттів у процесі сприйняття музичного твору, емпатійну 

взаємодію під час творчої діяльності, створення ситуацій змагання,  успіху – 

невдачі, новизни, емоційного сплеску, психорольових обставин. 

Отже, розвиток особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання 

учнів, на нашу думку, полягає і у трансформації системи цінностей. Разом із тим, 

це зовсім не відображає повноту практичного здійснення особливого, реально 

існуючого рівня взаємодії між суб’єктами особистісно орієнтованої музичної 

едукації, які знаходяться в суб’єкт-суб’єктних відносинах та об’єднані спільною 

творчою діяльністю.  

Тому практична реалізація особистісно орієнтованої загальної музичної 

освіти учнів у досліджуваний період відбувається, на наш погляд, саме у вдалому 

підборі змісту форм, методів, які спрямовані на актуалізацію духовних потреб 

учнів, розвиток різних видів інтелекту, емоційно-ціннісних відношень та 

пріоритетів. При цьому переосмислюються особистісні ціннісні орієнтації, які 

надають кожній дитині можливість засвоїти навчальний матеріал на різних рівнях 
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(але не нижче базового), відповідно від інтелектуальних здібностей та 

індивідуальних переваг. 

 

3.2. Компонентна структура особистісно орієнтованого музичного 

навчання і виховання дітей шкільного віку (початок XXI століття)  

Освітні шляхи на сучасному етапі демократизації суспільства та входження 

України в європейський і світовий освітній простір визначаються оновленням й 

усвідомленням їхньої глибини та значення. Такі процеси спонукають до пошуку 

інших підходів до організації навчально-виховної процедури, здатної забезпечити 

можливість самовдосконалення і самореалізації особистості. Динамізм розвитку 

сучасного суспільства зумовлює потребу в активній, творчій людині, внутрішньо 

вільній і котра уміє жити в умовах свободи, орієнтуючись на загальнолюдські 

цінності та усвідомлює свою самоцінність, унікальність й відчуває взаємозв’язок зі 

світом у цілому. Особливо актуальним для вітчизняної педагогіки бачиться нами 

виявлення історико-педагогічного надбання досвіду музичного навчання і 

виховання через призму традицій та сучасних інновацій, що містять конструктивні 

ідеї особистісно орієнтованої парадигми. 

У цьому сенсі важливими видаються знання характеристик гуманістичних 

ідей, особливостей розвитку педагогічних поглядів, підходів, форм, методів та 

прийомів організації музично-виховного процесу в закладах загальної середньої 

освіти, оскільки існує необхідність їх педагогічного переосмислення в ході 

активного освоєння і використання музично-педагогічної спадщини. Разом із цим, 

ключовою проблемою сучасного педагогічного процесу постає особистість учня, 

який виступає як суб’єкт усіх видів діяльності, як творець свого власного 

життєвого шляху, який ініціативно та відповідально здійснює всі специфічні види 

активності (творчої, моральної, пізнавальної та ін.). 

Ми вважаємо, що практична реалізація особистісно орієнтованої парадигми 

загальної музичної освіти учнів буде успішною, коли педагоги-практики чітко 

усвідомлять її компонентну структуру, яка відображає механізми, процедури, 

засоби реального використання її теоретичних положень. За таких умов видається 
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логічним виділити три основні компоненти структури особистісно орієнтованої 

музичної освіти дітей шкільного віку сучасності: змістово-процесуальний, 

мотиваційний та позиційний. Переконані, що ці компоненти пронизують процес 

розвитку особистісно орієнтованого музичного навчання та виховання, одночасно 

реалізуючись і під час викладання інших навчальних дисциплін. 

Першим компонентом, у зазначеній структурі, визначено змістово-

процесуальний. Повноцінне усвідомлення його сутності вимагає розгляду функцій 

та визначення змісту і значення для самого процесу особистісно орієнтованого 

музичного навчання й виховання. Основна його функція, на наш погляд, полягає у 

визначенні сприятливих умов для формування творчої активності особистості 

дитини у ході музичної діяльності. Цей компонент включає змістовий елемент, що 

визначає зміст особистісно орієнтованої музичної освіти, та процесуальний 

елемент, що характеризує методи і прийоми навчання.  

Змістовий елемент передбачає: 1) включення у зміст особистісно 

орієнтованої музичної освіти ціннісного досвіду дітей; 2) наявність інформаційних, 

практичних і рефлексивно-оціночних характеристик змісту особистісно 

орієнтованого музичного навчання та виховання, що дозволяє зробити 

усвідомлений вибір дітьми виду діяльності із урахуванням їх ціннісно-смислових 

уподобань; 3) процесуальність змісту – визначається сукупністю значимих для 

учнів проблемних та особистісно орієнтованих ситуацій. Процесуальний елемент 

включає ефективний дидактичний інструментарій, що використовується вчителем 

(послідовність та доцільність підбору методів і прийомів).  

Особистісно орієнтоване музичне навчання й виховання вимагає 

удосконалення дидактичного забезпечення. Теорія та методика музичної освіти 

досліджуваного періоду пропонує достатньо широкий арсенал методів і прийомів, 

заснованих на загальнопедагогічних, які виконують навчальну, розвивальну, 

виховну, а також (вибірково) мотиваційну та контрольно-корекційну функції [130, 

с. 313].   

Але перш ніж виокремити спеціальний практичний апарат, характерний для 

четвертого періоду розвитку особистісно орієнтованої освіти дітей шкільного віку 
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– «Комплексний підхід до теорії і практики музичного навчання і виховання учнів 

закладів загальної середньої освіти» (2001–2013 рр.), наголосимо на деяких 

підходах до класифікації методів: за способом отримання та характеру сприймання 

пізнавальної інформації – наочні, словесні й практичні (Є. Голант, М. Верзилін, 

С. Петровський, С. Шаповаленко, С. Чавдаров і ін.); за характером художньо-

естетичного впливу (репродуктивні та творчі) – переконання, привчання, 

проблемна ситуація (І. Лернер, М. Скаткін і ін.).  

Водночас вітчизняна музично-педагогічна освіта накопичує досить значне  

різноманіття дефініцій та характеристик специфічних методів музичного навчання 

і виховання. Напрацювання вчених (О. Лобова, О. Михайличенко, О. Олексюк, 

Г. Падалка, Т. Пляченко, Т. Рейзеткінд, О. Ростовський, О. Рудницька та ін.) у цій 

сфері дають нам можливість виокремити, у першу чергу, ті групи методів, які на 

нашу думку, є найбільш суттєвими для особистісно орієнтованої музичної освіти –  

перцептивні (від лат. percipere – сприймати) та активні. 

Перцептивні методи [42; 169] особистісно орієнтованого музичного 

навчання і виховання спрямовані на розвиток музичного сприймання як 

компонента художньо-творчої діяльності (Є. Волчегорська, Т. Пометун, 

О. Ростовський, О. Олексюк і ін.). Їх основою слугує спосіб передачі та сприйняття 

повідомлення: за допомогою звуку, зображення або фізичних зусиль. Згідно цього, 

вони поділяються на три підгрупи: методи аудіального представлення, методи 

візуальної ілюстрації та методи кінестетичного сприймання й ретрансляції 

музичної інформації. До методів аудіального представлення можна віднести всі 

види розповідей, бесід, пояснень, художньо-образного символічного опису, а 

також слухання музичних творів як у виконанні вчителя, так і за допомогою 

технічних засобів. Методи візуальної ілюстрації передбачають показ реальних 

об’єктів (музичні інструменти, картини живопису тощо); методи кінестетичного 

сприймання й передачі музичної інформації зводяться до оптимізації м’язових 

зусиль та інших відчуттів тіла (музично-ритмічні рухи, малювання, артикуляційні 

вправи, пальчикові вправи тощо). 
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Активні методи [180] спрямовані на розвиток естетичного судження, 

емоційно-оціночного відношення до художнього об’єкта, творчої уяви дитини як 

компонентів музичної освіти (О. Лобова, Т. Турчин, С. Якимчук і ін.). Вони 

розділяються на підгрупи: методи художньо-естетичного виразу та творчі. 

Перша підгрупа складається із методів художнього виконання (спів, декламація, 

створення творів образотворчого мистецтва тощо); методів навчально-критичного 

вираження, які перетворюють процес музично-пізнавальної діяльності у творче 

ґрадуальне (від лат. gradatio – поступове посилення, підвищення, від gradus – крок, 

ступінь) освоєння знаннями, тобто спонукає до вираження власного враження від 

мистецтва.  

Друга підгрупа творчих методів характеризується постановкою проблеми, 

генерацією ідей тощо. Це таі, як: методи вирішення навчальних художньо-творчих 

завдань (С. Горбенко, А. Растригіна, В. Шульгіна і ін.). У науковій літературі [151; 

166; 180 і ін.] проблема використання творчих завдань в освітньому процесі 

розглядається у різний спосіб. Учені пов’язують із ними розвиток систематичного 

мислення (П. Гальперін, В. Данилов), специфіку виконавського стилю 

(С. Ляховицька, Л. Баренбойм та ін.), евристичного та креативного типу 

(І. Грінчук, Л. Дмитрієва, С. Пермінова і ін.) тощо.  

Ми поділяємо думку О. Олексюк про те, що методи розвитку емпатії, які 

відносяться до активних методів, є базовими для педагогіки мистецтва, можуть 

реалізуватися в системі вправ та творчих завдань [168, с. 120]. Охарактеризуємо 

деякі з них:  

- метод вживання в художньо-естетичний об’єкт (дозволяє дитині 

уявити себе на місці казкового персонажу, героя твору тощо);  

- метод імітаційного моделювання (передбачає конкретну людину, стан, 

ситуацію);  

- метод синестезії (співвідчуття), яке являє собою, за О. Рудницькою, 

міжсенсорні асоціації, які виникають у суб’єкта внаслідок взаємовпливу 

візуальних, слухових та інших образів мистецтва [228]; 
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- метод синектики (О. Олексюк) є стимулом творчості. Йдеться про 

перетворення знайомого явища в якесь дивне, тобто дитина робить спробу по-

новому побачити добре знайоме, змінюючи звичні способи сприйняття та реакції. 

У процесі його застосування велика увага надається використанню особистих, 

фантастичних, символічних аналогій у вигляді візуальних символів (наприклад: 

«намалювати» колискову кришталевих зірочок тощо); 

- метод монтажу (колаж, художнє синтезування), що ґрунтується на 

синтезі образних асоціацій та реальностей; 

- метод ідеальних типів, який дає змогу досліджувати ціле на основі 

взаємозумовленості його складових; 

- метод створення культурного контексту спрямований на виявлення 

спільного у культурі та мистецтві, що надає змогу поєднати об’єктивні знання із 

досвідом особистості; 

- метод інтерпретації активізує сфери особистості та є органічним для 

формування емпатії в подальшому.  

До ряду активних методів можемо віднести і метод інверсії (від лат. 

inversion – перестановка, перетворення) художньо-естетичних об’єктів 

(Є. Волчегорська), який орієнтує на пошук ідей у нових неочікуваних ситуаціях 

зазвичай протилежних традиційним поглядам на вирішення проблем у музичній 

освіті. У практичному використанні зазначених методів застосовуються такі 

процедури, як: аналіз та синтез (наприклад: зібрати всі народні інструменти на 

площі казкового міста та придумати для кожної сім’ї свій будиночок тощо); 

збільшення-зменшення й прискорення-уповільнення (уявити, як буде звучати 

швидкий музичний твір у повільному темпі і навпаки); чергування статичних та 

динамічних характеристик (вираження через пластичне моделювання рослини яка 

росте, яка вже виросла тощо); розподіл і об’єднання (частини музичного твору). 

Поряд із цим методом використовується і метод художньо-творчих аналогій 

(Г. Падалка), який ґрунтується на висновках про якості одного предмета у 

порівнянні з іншим, що вимагає розвинутої фантазії, уяви, особливо в художньо-

творчій діяльності.  
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Приклади типологізації методів особистісно орієнтованого музичного 

навчання і виховання за двома обраними класифікаціями представлено у 

таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. 

. 

Класифікація методів музичного навчання і виховання з позиції особистісної 

орієнтації (початок XXI століття) 

За рівнем 

пізнавальної 

активності 

За способом передачі та сприйняття інформації 

IV період (2001–2013 рр.) 

«Комплексний підхід до теорії і практики музичного навчання і виховання учнів 
закладів загальної середньої освіти» 

1 2 3 

 

 

Перцептивні 

Методи аудіального 

представлення 

(Є. Волчегорська) 

 
Методи візуальної 

ілюстрації 

(О. Лобова, 

Г. Падалка і ін.) 
 

Методи 

кінестетичного 
сприймання й 

передачі музичної 

інформації 

(Е. Печерська, 
О. Олексюк і ін.) 

 розповідь; бесіда; 

 пояснення; 

 художньо-образний символічний опис; 

 слухання музичних творів.  
 демонстрація (гра на інструменті), 

 ілюстрація (творів живопису, робота з 

усіма видами друкованої та письмової 

інформації). 
 елементарний рух під музику; 

 диригування; 

 малювання; 
 артикуляційні вправи; 

 пальчикові вправи та ін. 

 

 

 

 
Активні 

Методи художньо-

естетичного виразу 

(О. Лобова, 

Т. Турчин, 
С. Якимчук і ін.) 

 

Творчі 
 

(С. Горбенко, 

А. Растригіна, 

В. Шульгіна і ін.) 

 методи навчально-критичного 

вираження. 

 методи розвитку емпатії; 

 метод імітаційного моделювання; 
 метод синестезії; 

 метод синектики; 

 метод монтажу; 
 метод ідеальних типів; 

 метод створення культурного контексту; 

 метод інтерпретації; 

 метод художньо-творчих аналогій. 
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Для визначення прийомів організації особистісно орієнтованого музичного 

навчання і виховання учнів ми спирались на роботи вітчизняних та зарубіжних 

дидактів, психологів, методистів, присвячених питанням: типології прийомів 

навчання [129; 160; 172; 224; 258; 278]; колективної взаємодії [156; 172; 230]; 

соціально-психологічного тренінга [5; 42; 59; 83; 117; 230; 235]; розвитку 

полімодального сприйняття [2; 3; 144; 175]. На основі системного аналізу праць 

О. Дубасенюк, Л. Масол, Н. Миропольської, Е. Печерської, О. Пєхоти, 

О. Савченко, С. Яценко та ін. ми визначили наступний комплекс прийомів 

особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання учнів, який 

схематизували у таблиці 3.2.1. 

Таблиця 3.2.1. 

Прийоми організації особистісно орієнтованого музичного навчання і 

виховання дітей шкільного віку (початок XXI століття) 

 

№ Типи прийомів   Прийоми  

IV період (2001–2013 рр.) 

«Комплексний підхід до теорії і практики музичного навчання і виховання учнів 

закладів загальної середньої освіти» 

1. Прийом 

полімодального 
уявлення музичної 

інформації 

(Л. Масол, 
О. Ростовський) 

Прийом «музичне люстерко» 

Прийом музично-пластичного моделювання 

Прийом зорової стимуляції 

Прийом малювання під музику 

Прийом синкретичного занурення в художній образ 

Прийом перекодування інформації 

2. Ігрові прийоми 

(Е. Печерська) 

Прийом дидактичної гри 

Прийом імітаційного моделювання 

3. Рефлексивні прийоми 
(О. Олексюк) 

Прийом ранжування 

Прийом емпатійного слухання 

4. Евристичні прийоми 

(Є. Волчегорська) 

Прийом символічного бачення 

Прийом авторського розвитку ситуації 

Прийом псевдопомилок 

 

1.Прийоми полімодального уявлення музичної інформації (Л. Масол, 

О. Ростовський, О. Рудницька і ін.) спрямовані на розвиток музичного сприймання 

як компонента музичного навчання і виховання учнів. Основу музичного 

сприймання складають сенсорно-перцептивна організація людини. Гармонійний, 
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налагоджений процес регуляції сенсорно-перцептивних шляхів характеризується 

наявністю альтернативних варіантів реагування та можливостей дитини. Цей 

процес особливо властивий для сприймання мистецтва, що ґрунтується на 

синестезії, тобто на одночасному неусвідомленому взаємозв’язку між різними 

сенсорними каналами сприйняття.  

Особливо яскраво взаємодія різних сенсорних систем репрезентації 

проявляється при використанні прийомів полімодального [42] уявлення музичної 

інформації: прийом «музичних люстерок», що  олягає в досягненні образно-

музичного змісту музики та відбувається через рух; прийом музично-пластичного 

моделювання; прийом зорової стимуляції, що супроводжується мелодією, 

намальованою у вигляді сходинок; прийом малювання під музику; прийом 

синкретичного занурення в художній образ, що активізує аудіально-візуально-

кінестетичні уявлення учнів (під час слухання музики спостерігаємо як вона 

рухається, дихає, уявляємо її вигляд, як звуки спрямовують фарби і ін.); 

прийом перекодування інформації, де головною особливістю є репрезентація 

інформації з однієї форми в іншу у процесі особистісно орієнтованого музичного 

навчання і виховання (наприклад із графічної у вербальну й навпаки). У результаті 

цих дій учень не просто відтворює інформацію, а вирішує проблемне завдання, що 

робить його діяльність мотиваційною спрямованою, усвідомленою та стимулює 

творчу активність. 

2.Ігрові прийоми (Е. Печерська) спрямовані на розвиток естетичних суджень 

та комунікативності особистості. Сутність ігрового прийому полягає в єдності дій 

художньо-естетичної діяльності через гру. До цього комплексу прийомів включені:  

- прийоми дидактичної гри, які мотивують учня на опанування естетич-

них знань (кросворди, вікторини, ребуси, друдлі, піктограми). Дія дидактичних 

ігор може відбуватися у різний спосіб: групування, порівняння, запитання, 

відповідь. Вони формують уміння виділяти характерні ознаки художньо-

естетичних об’єктів, порівнювати, узагальнювати та сприяють швидкості реакції 

на слово, розвивають фонемний (від гр. «звук») слух тощо;  
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- прийом імітаційного моделювання, в якому процес особистісно 

орієнтованого музичного навчання і виховання учнів організовується у ситуації 

гри, де кожен учасник виступає в тій або іншій ролі та вирішує проблему 

прийнявши певні правила. Музичні знання в цьому творчому акті ніби 

витісняються на периферію уваги й усвідомлення, а їх засвоєння при такій ролевій, 

ігровій організації художньо-естетичної творчої діяльності відбувається більш 

коректно в порівнянні з традиційними шляхами прямого нав’язування музичної 

інформації [169; 170]. 

3.Рефлексивні прийоми (О. Олексюк). Призначення цих прийомів у 

особистісно орієнтованому музичному навчанні та вихованні учнів полягає в 

забезпеченні формування мотивації до художньо-естетичної творчої діяльності. До 

даних прийомів відносяться: 

- прийом ранжування (від англ. ranging, ranking, rating – послідовне 

розміщення чогось), що передбачає розміщення естетичних об’єктів або явищ за 

різними критеріями: зростання, зменшення ступеня важливості тощо. Даний 

прийом спрямований на формування ціннісних орієнтацій учнів, актуалізацію та 

залучення особистісного досвіду ціннісного осмислення понять; 

- прийом емпатійного слухання, який використовується при організації 

музичного сприйняття творів мистецтва й розповіді вчителя. Цей прийом сприяє 

набуттю вміння емпатійно сприймати та розуміти музичні твори, формує 

готовність до емоційної оцінки, тим самим актуалізуючи процеси рефлексії дитини 

в процесі особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання [158]. 

4.Евристичні прийоми (Є.  Волчегорська). Їх метою є підготовка учнів до 

самостійної постановки і вирішення проблеми у процесі особистісно орієнтованого 

музичного навчання і виховання. До цих прийомів відносяться: прийом 

символічного бачення, який полягає у пошуку або побудові зв’язків між об’єктом і 

його символом. Так, ланцюжок символів-піктограм може графічно представити 

зміст тексту пісень. У графічній, знаковій або словесній формі може бути 

представлена побудова (або форма) музичного твору (варіації, рондо, три частинна 

тощо); прийом авторського розвитку ситуації, який спрямований на вигадування 



172 
 

історій, прогнозування розвитку чи розв’язання ситуації як її логічного 

продовження (наприклад, читання тексту з пропущеними репліками або 

закінченнями, вигадування мелодії пісні тощо). Даний прийом розвиває фантазію, 

творчу уяву, актуалізує емоційну сферу, додає процесу особистісно орієнтованому 

музичному навчанню та вихованню учнів простору мимовільності; прийом 

псевдопомилок розглядає помилку як джерело протиріч, феноменів, виключень із 

правил. Увага до псевдопомилки (заміна колориту, тембру, регістру, темпу, 

динаміки та ін.) є привабливою не лише з метою її знаходження або виправлення, а 

й для визначення свого варіанту емоційної виразності, розуміння природи 

художньої творчості [42]. 

Аналіз розвитку особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання 

з точки зору формування в учнів певної системи цінностей та виявлення на їх 

основі закономірностей і принципів спонукає нас визначити мотиваційний 

компонент структури досліджуваного феномену. Побудова освітнього процесу на 

принципах особистісної орієнтації зумовлює створення таких умов навчальної 

діяльності, які сприяють творчому розвитку дитини, її самореалізації. Однак це 

неможливо, якщо не прищеплювати бажання вчитися та знаходити задоволення від 

художньо-естетичної роботи. За таких умов необхідно формувати мотиваційну 

сферу учнів з самого початку їх навчання. Такі завдання спрямовують пошуки 

науковців (Г. Балл, Н. Бойко, М. Баришевський, С. Гончаренко, О. Дусавицький і 

ін.) у сферу певних організаційних форм та змістових компонентів навчальної 

діяльності, за яких відбувається власне посилення мотивації, що оптимізує весь 

освітній процес. Принагідно підкреслимо твердження І. Беха, що вольова сфера як 

рішуча дія поведінки тісно пов’язана з мотивами, бажаннями та потребами, що 

передбачає розвиток особистісних якостей (ініціативність, активність, 

відповідальність) [21]. За цих обставин роль учителя полягає в умінні правильно 

організувати процес засвоєння знань учнями, залучаючи їх до діяльності, 

спрямованої на пізнанні світу і себе в ньому.   

До основних функцій мотиваційного компоненту належать: 1) спонукаюча 

функція, що полягає у формуванні «спонукальної» мотивації в процесі особистісно 
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орієнтованого навчання і виховання; 2) спрямовуюча функція, що забезпечує 

формування мотивації «афілації» (від англ. affiliation – з’єднання, зв’язок, бути у 

товаристві) та «ейфорії»; 3) змістоутворююча функція, спрямована на формування 

мотивації творчості. 

Водночас мотиваційний компонент підпорядковується цільовому, 

емоційному, та креативному елементам. Цільовий елемент особистісно 

орієнтованої музичної освіти спрямований на формування перспективно-

спонукальних мотивів, що ґрунтуються на розумінні значущості художньо-

естетичної діяльності загалом або ж того чи іншого предмету естетичного циклу 

зокрема. Тому цільовий елемент мотиваційного компоненту спрямований на: 

1) розширення кругозору учнів; 2) розкриття практичної значущості теми, що 

вивчається; 3) взаємозв’язок із життям. 

Емоційний елемент зумовлюється формуванням безпосередньо-

спонукальних мотивів, заснованих на емоційних проявах дітей до творів 

музичного мистецтва, особистості вчителя, здобуття похвали або винагороди в 

процесі творчої діяльності. Робота вчителя в даному випадку спрямовується на 

розвиток емоційного елементу мотивації, головною характеристикою якого є 

емоційні переживання дитини в процесі особистісно орієнтованого музичного 

навчання і виховання.  

Призначення емоційного елементу мотивації полягає: 1) у заохоченні 

емоційних проявів учнів; 2) у формуванні в них «ейфорійної» мотивації, що 

виявляється в прагненні до переживання стану захопленості процесом сприймання 

музичного твору; отриманні задоволення від художньо-естетичної діяльності; 

умінні емоційно зануритися в захоплюючий зміст мистецького творіння. 

Емоційний елемент спілкування покладено в основу формування мотивації 

«афінації», тобто мимовільного переживання тих емоцій, які виникають, коли 

дитина починає (всупереч свідомому контролю) розділяти настрої іншої людини. 

Креативний елемент особистісно орієнтованої музичної освіти передбачає 

формування креативно-спонукальних мотивів, заснованих на отриманні 

задоволення від процесу естетичної творчої діяльності. Формування мотивації 
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творчості в зазначеному процесі має спиратися на вподобання, інтереси, ціннісні 

орієнтації та суб’єктний досвід учнів. Відомо, що мотивація, що йде від суб’єкта 

(«внутрішня»), є необхідною умовою плину креативних процесів і чинником, що 

визначає їх рівень. Ми поділяємо думки І. Зимньої, що формування креативності 

як особистісної характеристики в онтогенезі виявляється спочатку на мотиваційно-

особистісному, а потім на продуктивному (поведінковому) рівні [83, с. 225]. Це 

підтверджується і теорією К. Роджерса [219], згідно якої головним спонукачем 

творчої діяльності є прагнення людини самореалізуватися, проявити свої 

можливості. Реалізація даних елементів мотиваційного компоненту розвитку 

особистісно орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку можлива при 

дотриманні наступних умов: 

- максимально можливого зняття зовнішнього контролю шляхом 

мінімізації використання методів заохочення та покарання. Це передбачає, що 

стимулювання внутрішньої мотивації дитини відбувається лише за наявності 

цікавого навчального художньо-мистецького завдання з високим мотиваційним 

потенціалом; заохочення і покарання в процесі особистісно орієнтованого 

музичного навчання і виховання має носити скоріше інформативний характер, а не 

бути спонукальною силою цієї діяльності; 

- опори на розвиток мотивації досягнення в процесі створення продукту 

художньо-естетичної творчої діяльності. Вона передбачає наявність в художньо-

естетичній творчій діяльності таких характеристик, як: завзятість у досягненні 

мети, висока якість роботи, значний рівень складності вирішуваних художньо-

мистецьких завдань тощо; створення «мапи успішності», що підтримує 

формування мотивації досягнення, коли після виконання кожного завдання учням 

пропонують оцінити власний результат, міру наближення до поставленої мети; 

залучення школяра до спільної художньо-естетичної творчої діяльності, оскільки 

потреба в пошуку нового розвивається у прямій залежності від міри його 

залучення до спілкування з однолітками й дорослими; 

- створення ситуації успіху від вдало здійсненної художньо-естетичної 

творчої діяльності, яка передбачає: повне прийняття результатів художньо-творчої 
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діяльності учня; створення атмосфери комфорту, в якій дитина може 

експериментувати, самовизначатись; заохочення школярів за вдалу відповідь, 

правильний спосіб виконання художньо-мистецької роботи, оригінальне рішення 

навчального творчого завдання, використання додаткового матеріалу по темі, що 

вивчається та ін.; організація групового процесу діяльності, що дозволяє розкрити 

творчий потенціал дітей, зацікавити їх, знизити рівень тривоги;  

- створення «ефекту аури», мається на увазі: підтримка певного 

(радісного або сумного, залежно від емоційної складової творів мистецтва) 

настрою в процесі музичного сприймання; забезпечення атмосфери емоційного 

прийняття естетичних цінностей дитини; створення системи, так званої, «зв’язаної 

взаємодії» між учнем і педагогом; опис учителем різноманітності емоцій, які 

виникають у нього в процесі музичного сприйняття, показ власної емоційної 

відвертості як на вербальному, так і на невербальному рівні; 

- використання прийомів атракції (від лат. attrahere – приваблювати; 

тяжіння однієї людини до іншої), що відіграють провідну роль у формуванні 

мотивації афінації й забезпечують формування емоційного ставлення до людини, а 

саме: активне вислуховування учня та допомога, коли той шукає відповідне слово; 

активна поза стосовно того, хто говорить; формулювання уточнюючих питань, 

посмішка; створення «кола уваги», коли при відповіді учня вчитель уважно і 

доброзичливо дивиться на дитину, демонструючи свою увагу до нього, але в той 

же час періодично переводить погляд на клас, привертаючи увагу всіх до того, хто 

відповідає; використання тактильної чутливості при спілкуванні (переважно у 

початковій школі), за допомогою якої встановлюється контакт, притягується увага 

до дитини; «відзеркалення» співбесідника. 

Таким чином, мотиваційний компонент особистісно орієнтованої музичної 

освіти, виконуючи спрямовуючу, спонукальну та сенсоутворюючу функції, формує 

в учнів у процесі художньо-естетичної діяльності перспективно-спонукальні, 

безпосередньо-спонукальні та креативно-спонукальні мотиви. 

Особистісно орієнтовна освіта передбачає розроблення спеціального 

проектування процесу музичного навчання і виховання учнів, виявлення в ньому 
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ролі та місця суб’єктів художньо-пізнавальної діяльності, а підкреслені на його 

основі закономірності й принципи зумовлюють вирізнення її позиційного 

компонента. Даний компонент розкриває механізм комунікативної взаємодії 

учасників зазначеного процесу, показуючи, які об’єктивні та суб’єктивні умови 

необхідні, щоб спілкування було психологічно комфортним для його учасників і 

впливало на позитивний результат як навчання, так і особистісного розвитку.  

У педагогічній літературі позиція (від лат. position – становище) людини у 

взаємозв’язку однієї з іншою вивчається у працях К. Абульханової-Славської, 

Б. Ананьєва, О. Головахи, В. Ковальова, С. Крутько, В. Маркіна, К. Мілютіної, 

В. Панок, І. Підласої, Л. Пономаренко, О. Пурло, С. Рубінштейна, Г. Рудь, 

М. Семиліт, В. Серенкова, Г. Шляхтина та ін. Розглядаючи позицію як відношення, 

науковці наголошують на тому, що це допоможе сприйняти її як систему відносин 

до себе, людей і навколишнього світу. Позиції-взаємодії нами визначаються як такі 

педагогічно доцільні взаємини, за якими відбувається обмін інформацією, пізнання 

особистості, вироблення адекватних індивідуальних способів поведінки й 

діяльності. Отже, функції позиційного компонента особистісно орієнтованої 

музичної освіти дітей шкільного віку будуть розглядатися нами у двох аспектах: 

1) організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі спільної творчої діяльності; 

2) засвоєння нових умов поведінки й спілкування у процесі художньо-естетичної 

дії. 

Позиційний компонент, як і два попередніх, обумовлений певними 

елементами, до яких віднесемо: рефлексивний та комунікативно-операційний. 

Рефлексивний елемент позиційного компонента передбачає рефлексивний тип 

педагогічного процесу. Принагідно зауважуємо, що рефлексія – це спроба 

зрозуміти, що відбувається в собі, так званий самоаналіз [258], спрямованість 

свідомості особистості на саму себе. У процесі особистісно орієнтованого 

музичного навчання і виховання рефлексія буде виявлятися: 

- у забезпеченні провідної ролі вчителя, який одночасно організовує 

спільну художньо-естетичну діяльність у вигляді «співтворчості» педагога і 
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дитини, й бере участь у ній, що породжує комплекс особистісних проявів всіх 

суб’єктів процесу музичного навчання і виховання; 

- у гуманістичному ставленні до особистості, що проявляється в 

орієнтації педагога не на абстрактний ідеал дитини, яка освоює необхідний 

арсенал знань, умінь та навичок музичної діяльності, а на вікові, індивідуальні 

особливості учнів, їх рівень розвитку індивідуальних (музичних, образотворчих, 

хореографічних тощо) здібностей; 

- у встановленні емоційно-позитивного контакту з дітьми, не тільки на 

основі «афективного розуміння», але і з позиції учня, але й змінення своєї 

поведінки відповідно до реакцій дітей;  

- в умінні організовувати оптимальну взаємодію в різних видах 

художньо-естетичної творчої діяльності.  

Вищезазначений елемент впливає на актуалізацію вчителя щодо аналізу 

ситуації міжособистісної взаємодії у процесі особистісно орієнтованого музичного 

навчання і виховання, визначаючи зв'язок причин і наслідків своєї реакції та 

реакції учнів; окреслюючи з кожної такої ситуації досвід, який буде необхідний 

для успішного спілкування; підбираючи завдання, що впливають на самозміну в 

спілкуванні, використовуючи отриманий досвід. Такі дії вчителя здійснюють 

позитивний вплив на емоційно-вольову сферу особистості дитини та сприяють 

розвитку її творчого потенціалу й особистості в цілому. 

Комунікативно-операційний елемент у педагогічній літературі [105; 146; 

171; 172; 191; 258; 278] тлумачиться по-різному: співпраця, гуманні відносини, 

оптимальна взаємодія (або спілкування), продуктивна взаємодія, суб’єкт-суб’єктні 

відносини, конструктивне вирішення конфліктів, співтворчість та ін. У межах 

цього елемента важливими будуть дві складові установки вчителя в процесі 

особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання:  емоційна та 

поведінкова. 

Емоційна складова взаємообумовлена реалізацією механізму емоційного 

«зараження», яке забезпечує встановлення контакту з учнями, сприяє формуванню 

умов для емоційного обміну, розвиває вміння сприймати експресію іншого й 
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відображати її, сприяє формуванню експресивного репертуару. Саме через 

емоційну складову відбувається безпосереднє прийняття особистості учня, 

встановлюється атмосфера доброзичливості та довіри. Поведінкова складова 

передбачає створення резюме (від фр. resume – «життєвий шлях»), що допомагає 

учителю простежити особистісне зростання кожного учня під час художньо-

естетичної діяльності протягом довгого періоду часу та забезпечує 

взаєморозуміння та підпорядкування типовим поведінковим стратегіям учнів, 

шляхом розуміння їх досвіду та отриманих від нього невербальних повідомлень, 

які будуть зафіксовані у резюме. 

Цілеспрямований процес організації взаємодії суб’єктів процесу розвитку 

особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання здійснюється при 

виконанні ряду умов, що передбачає гармонійне поєднання вербальних і 

невербальних способів передачі інформації. Вербальна поведінка реалізує 

інформаційну та комунікативну функцію, коли за допомогою вербальних та 

вокальних засобів вчитель передає музичну інформацію та обмінюється нею з 

учнями. Невербальна поведінка передбачає використання емблем, ілюстрацій, 

міміки тощо. Визначені умови спрямовані на досягнення мети позиційного 

компоненту, яка полягає в ефективній взаємодії вчителя та учнів у процесі 

особистісно орієнтованого музичного навчання та виховання. Таким чином, 

уявлення про особистісно орієнтовану музичну освіту учнів крізь призму змістово-

процесуального, мотиваційного та позиційного компонентів дозволяє 

охарактеризувати зміст і дидактичне забезпечення, виявити безпосередньо 

спонукальні функції, розкрити механізм ефективної взаємодії суб’єктів 

зазначеного процесу. 

Отже, сучасний стан освітньої галузі та рівень якості навчання і виховання 

дітей шкільного віку в закладах загальної середньої освіти нашої держави 

засвідчує потребу суттєвих змін. Сприяти цьому може значною мірою досвід 

вітчизняних та зарубіжних педагогів, який вивчено і реалізовано недостатньо, 

особливо щодо засобів музичного мистецтва. Це може мати успішний результат за 

умови використання ефективних методів і прийомів у певній педагогічній системі. 
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На основі аналізу наукових здобутків вітчизняних педагогів, актуалізації стійких 

домінуючих факторів і регулятивів, що впливають на освітній процес і без яких він 

відбутися успішно не може, ми розробили схему хронологічної систематизації 

розвитку особистісно орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку 

визначеного історико-педагогічного періоду (рисунок 3.1.). Необхідність 

урахування в сучасних умовах охарактеризованих періодів обґрунтовано 

актуальністю проблеми, потребами та інтересами учнів як стратегічного ресурсу 

формування людини культури в умовах розвитку демократичних процесів.  
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Рисунок 3.1. Хронологічна систематизація особистісно орієнтованої 

музичної освіти дітей шкільного віку (остання чверть XX – початок XXI століття) 

Перевага традиційного 
уявлення про музичну освіту 

Трансформація неокласичної 
орієнтації музичної освіти 

1.Змістовність пізнання художнього 
світу твору залежить від духовного 
багатства особистості, її художнього 
досвіду.  
2.Ефективність музичного навчання 
залежить від ставлення до учня як до 
основної ланки педагогічного процесу. 
3.Зв’язок суб’єкт-суб’єктної взаємодії та 
міри самостійності, творчої активності 
учнів у процесі формування естетичного 

відношення до дійсності. 
 

 

1 Рівнем сформованості у дітей естетичного 
відношення до дійсності та соціальної 
спрямованості залежить від їх внутрішнього 

досвіду. 
2. Духовно-ціннісні орієнтації, які відповідають 
екзистенціально-особистісному виявленню дитини 
формуються з урахуванням розвитку естетичного 
відношення її до дійсності. 
3. Зв’язок між рівнем самостійності та 

усвідомленою активністю учнів є результатом 
взаємодії в пізнавальній діяльності чуттєвого, 
раціонального,  особливого й спільного. 

 

 
 

 
 

Принципи 

- Принцип опори на внутрішні сили і 
можливості учнів у музичному 
сприйманні;  

- Принцип гуманізації музичної освіти; 

- Принцип взаємодії вчителя й учнів у 
музично-освітньому процесі;  

- Принцип творчої свободи. 
 

Принцип спонукання до самостійних 
роздумів та узагальнень;  

- Принцип сприймання і переживання 
життєвого змісту музики;  

- Принцип співпереживання;  
- Принцип взаємозв’язку музики із 

життям; 
- Принцип єдності художнього і 

технічного в процесі сприйняття творів 
музичного мистецтва. 

 

- Принцип тематичного викладу матеріалу; опора 
на три сфери музики (пісня, танець, марш);  

- Принцип творчої активності класу; 
- Принцип спрямування педагогічних впливів на 

виховання особистісного ставлення учнів до 
музики; 

- Принцип орієнтації на духовний розвиток 
особистості дитини засобами музичного 
мистецтва; 

- Принцип єдності індивідуального і 

колективного впливу на учнів. 
 

Оцінювання навчально-виховних досягнень учнів 

Активність, старанність, самостійність, 

продуктивність, захопленість.  
Урахування якості діяльності учня; 

знання, уміння, навички. 

Знання, уміння, навички.  

Періоди 

II – 1984-1990 рр. 

«Розширення теоретичних досліджень 

проблеми музичної освіти на основі педагогіки 
співробітництва» 

 

III – 1991-2000 рр. 

«Відродження національної 

спрямованості музичної освіти дітей 
шкільного віку» 

 

IV- 2001-2013 рр. 

«Комплексний підхід до теорії і практики 
музичного навчання і виховання учнів закладів 

загальної середньої освіти» 

I – 1975-1983 рр. 

«Упровадження нової 
концепції музичної освіти». 

 

Загальні тенденції 

Набуття у процесі музичної освіти цілісності 
на основі національного спрямування  

Модернізація та інновація музичної освіти 

 

Основні тенденції 

 

1.Музика виконує свою естетичну, 
пізнавальну і виховну роль лише тоді, 
коли діти навчаться по-справжньому 
чути її і міркувати над нею. 

2. Залежність форм та засобів 
музичного навчання і виховання від 
розвитку матеріальної та духовної 
культури суспільства. 
3.Сприятливий і доброзичливий  
психологічний клімат у класі 

поглиблює колективне сприймання і 
виконання музики. 

 

1.Процес особистісно орієнтованої музичної освіти 
учнів забезпечується внутрішньою системою 
зумовленою єдністю щляхів універсалізації та 
гармонізації музичної діяльності як єдиного цілого. 
2.Актуалізація естетичних цінностей створює 
можливість їх інтеріоризації у процесі особистісно 

орієнтованого загального музичного навчання і 
виховання учнів. 
3.Особистісно орієнтований характер педагогічної 
взаємодії у процесі музичного навчання і 
виховання визначає розвиток естетичних творчих 
здібностей дітей шкільного віку. 

 

 
 

 

Принцип інтегративності естетичного освоєння 
дійсності; 
Принцип емпатійної взаємодії;  
Принцип емоційної відкритості; 

Принцип ціннісно-смислової спрямованості; 
Принцип інтенціональності; 
Принцип педагогічної герменевтики. 
 

Методи 

Проблемно-пошукові методи, аналіз 
ситуації; 

Метод релятиву; ладової сольмізації; 
Метод організації ціннісно-смислової 
діяльності; 

Метод імпровізації; рольової гри; 
художнього показу, демонстрування. 

 

Моделювання, систематизації; активізації 
художньої діяльності; метод самореалізації; 

Методи формування музично-естетичної 
свідомості;  
Методи стимулювання практичної музичної 

діяльності; Методи музичного самовиховання 
і саморозвитку. 

 

Методи аудіального представлення; 
Методи візуальної ілюстрування;   
Методи кінестетичного сприймання й 

передачі музичної інформації;  
Методи художньо-естетичного виразу;  

Творчі методи.  

 

Форми 

Урок музики (колективна, групова) Урок музичного мистецтва (колективна, групова, індивідуальна)  

Унікальність, неповторність, 
самоцінність дитини. 

 

Метод спостереження, 

співпереживання; 

музичного узагальнення, 

емоційної драматургії; 

- Метод роздумів про музику, 

музичної співбесіди.  

 

Закономірності 

 

1) до піднесення науки, реформува

ння освіти; 
2) до збагачення теоретичних досяг
нень проблеми музичної освіти;  
3) до часткового впровадження ідей 
особистісно орієнтованого підходу 
в практичну діяльність.   

 

1) до зміни суспільних 
поглядів на освіту;  

2) до розгляду окремих 
аспектів особистісно 
орієнтованої парадигми; 
 3) до видозмінення музичної 
дидактики. 

 
 

1) до реалізації ідеї народності в навчанні та 
вихованні дітей на основі засвоєння традицій 
національної культури;  

2) до здійснення спроб побудови теорії особистісно 
орієнтованого музичного навчання і виховання 
учнів;  
3) до зрушення в бік реалізації особистісного підходу 
до музичного навчання і виховання. 

 

1) до переорієнтації в політичній та соціально-
економічній сфері, розширенні міжкультурної 
взаємодії, націленості на особистість;  

2) до побудови навчально-виховного процесу 
музичного мистецтва на основі особистісно 
орієнтованої технології, толерантного відношення;  
3) до варіативності та інноваційності щодо 
побудови дисциплін художньо-естетичного циклу. 
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3.3. Творче використання досвіду особистісно орієнтованої музичної 

освіти в практиці закладів загальної середньої освіти 

Сучасні тенденції розвитку освіти висувають якісно нові вимоги до 

кваліфікованого педагога та його компетентності. Положення про те, що рівень 

професійної компетентності вчителя, котрий спроможний самостійно генерувати й  

втілювати оригінальні ідеї та технології навчання, виховання, є актуальним у 

сучасних соціально-економічних умовах (Р. Гуревич, В. Кремень та ін.). Державна 

політика спрямована на реалізацію основних положень компетентнісного підходу 

як у підготовці фахівця, так і перепідготовці сучасного вчителя. Це змінює мету і 

вектор руху всього комплексу освітньої системи від педагогічних закладів вищої 

освіти, методичних служб різного рівня до інститутів післядипломної педагогічної 

освіти у напрям забезпечення розвитку педагога зі сформованими професійними 

компетентностями. 

Дефініцію «компетентність» (від лат. competentia – коло питань, в яких 

людина добре обізнана, має знання та досвід) досить часто можна зустріти в 

сучасних наукових доробках, які інтерпретують її в широкому спектрі, що 

дозволяє застосовувати цей термін відносно різноманітних аспектів 

життєдіяльності людини. Вона характеризується як здатність кваліфіковано 

здійснювати роботу, певні завдання та ін., що передбачає наявність знань, навичок 

та кореляцій, які уможливлюють виконання індивідом відповідних функцій, що 

забезпечують досягнення певних стандартів професійності [241]. Поняття 

«компетентність» науковці тлумачать як інтегральну якість особистості (Л. Масол, 

Г. Падалка, О. Рудницька, Г. Тарасенко, О. Щолокова та ін.), що проявляється у 

загальній здатності її до готовності діяти. Ґрунтується вона на знаннях, цінностях і 

досвіді, набутих у процесі практичної роботи та соціалізації, що передбачає 

системну, успішну участь у діяльності. Ми солідарні з думкою К. Кабриль, що 

«компетентність» передбачає наявність уміння виконувати дії і функції суб’єкта 

певного виду діяльності, які спираються на необхідні знання, навички, особистісні 

риси і ціннісні орієнтації. Це категорія, що характеризує ступінь оволодіння 

конкретною людиною тими чи іншими знаннями, тобто підготовленість учителя 
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практично реалізувати свій внутрішній особистісний і професійний потенціал у 

процесі фахової діяльності [98]. 

Найчастіше ця категорія розглядається в педагогіці професійної освіти: в 

межах підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації спеціаліста (Б. Авво, 

І. Агапов, В. Адольф, І. Аржинов, Н. Ахтамзян, В. Краєвський, Л. Петровська, 

Н. Таїрова, А. Хуторський та ін.); структури та змісту ціннісних компетентностей 

(В. Луговий, К. Кабриль); комунікативної компетентності (С. Демченко, М. Елькін, 

Н. Завіниченко, С. Козак, С. Макаренко, А. Онкович, О. Полуніна, В. Рємізова і 

ін.); сутності соціальних компетентностей (В. Басова, С. Бахтеєва, М. Докторович, 

С. Лупінович, С. Никитіна, С. Рачева,  В. Цвєтков та ін.). У мистецькій освіті 

предметом дослідження є компетентнісний підхід щодо підготовки фахівців даної 

галузі (Н. Бібік, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, А. Хуторський і ін.), коли 

пріоритетність надається результативності процесу навчання.  

За переконанням учених (Л. Масол, Н. Миропольська, О. Савченко та ін.), 

компетентнісний підхід до навчання і виховання зміщує акценти в мистецькій 

освіті із банального засвоєння естетичної інформації до набуття комплексу 

компетентностей. Отже, впровадження компетентнісної спрямованості націлює 

освіту на набуття цілого ряду компетенцій (знання, уміння, навички, ставлення 

тощо), якими мають володіти вчителі, але при цьому діяти, перш за все, практично 

й творчо, застосовуючи набуті знання й досвід у різних ситуаціях. 

У педагогічній науці поняття «професійна компетентність» тлумачиться як 

комплекс знань і вмінь, що окреслюють підсумок праці; обсяг навичок реалізації 

завдання; блок знань і професійно значущих особистісних рис; вектор 

професіоналізації; взаємообумовленість теоретичної і практичної готовності до 

роботи (нашу увагу акцентуємо саме на цьому визначенні); вміння відтворювати 

неординарні культуродоцільні різновиди діяльності [32, с. 51]; ґрунтується на 

знаннях, інтелектуально і особистісно обумовленому досвіді соціально-

професійної дійсності особи [98, с. 39]. 

Отже, можемо дійти висновку, що визначальним фактором реалізації 

особистісно орієнтованої музичної освіти учнів є спрямованість освітнього 
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процесу на розвиток у вчителів (майбутніх учителів) необхідних професійно 

важливих компетентностей, які поділяються на базові (знання, діяльність, 

особистісні якості) та специфічні (музичне мистецтво). З огляду на наше 

дослідження, ми схиляємося до думки, що важливими у цьому сенсі виступають 

наступні професійні компетентності вчителя музичного мистецтва: сприйняття 

мети музичного розвитку особистості як соціально та професійно значущих; 

володіння новими підходами вибору технологій, методів і прийомів музичного 

навчання і виховання; вміння забезпечити процес культурного та духовного 

збагачення учнів інноваційними формами та засобами музичної освіти. 

З іншого боку, вагомою складовою компетентностей є їх наповненість 

компетенціями (об’єктивні вимоги до людини, яка виконує певний вид діяльності, 

зафіксовані у професіограмі або, точніше, в моделі діяльності суб’єкта певного 

виду діяльності, що реалізується при виконанні тієї чи іншої соціальної ролі), які 

більш глибоко розшифровують вимоги до сучасного вчителя музичного мистецтва, 

що складають: ґрунтовні знання з теорії та методики музичного навчання і 

виховання дітей та молоді, особистісно орієнтованої педагогіки, психології, 

суспільних наук, спеціальні знання в галузі музичного мистецтва і культури 

(вокал, хорове диригування, історія музики, сольфеджіо, гармонія, хорознавство 

тощо); відповідні організаторські вміння, зокрема, організацію особистісно 

орієнтованого підходу до музичної освіти, проведення колективної та 

індивідуальної роботи учнів; комунікативні (вміння створювати відповідний 

психологічний клімат у суб’єкт-суб’єктних стосунках учнів та вчителів). 

За останні роки загальна освіта в Україні пройшла значний шлях 

модернізації (від одноманітності, унітарності до варіативності, різноманітності). 

Тому вбачається необхідним з’ясування стану сучасного творчого використання 

досвіду особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання дітей 

шкільного віку в практичній діяльності закладів загальної середньої освіти нашої 

держави на рівні вчителів та учнів. У ході наукового пошуку нами було поставлено 

завдання: на основі запропонованої компонентної структури з’ясувати характер 

творчого застосування досвіду особистісно орієнтованої музичної освіти дітей 
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шкільного віку в сучасних закладах загальної середньої освіти (змістово-

процесуальний компонент, мотиваційний компонент, позиційний компонент). 

Базою нашої наукової розвідки стали Конотопська спеціалізована школа I-III 

ступенів №12 (довідка №142 від 14 грудня 2017 року) Сумської області; 

Коднянська ЗОШ I-III ступенів (довідка №94 від 21 грудня 2017 року) 

Житомирського району, Житомирської області; Дубогаївська ЗОШ I-III ступенів 

(довідка №200 від 29 грудня 2017 року) Прилуцького району, Чернігівської 

області; Заводська ЗОШ I-III ступенів №2 (довідка №53 від 31 січня 2018 року) 

Лохвицького району, Полтавської області; Ніжинська гімназія №3 (довідка №34 

від 23 лютого 2018 року) Чернігівської області; Бориспільський навчально-

виховний комплекс «Спеціалізована школа I-III ступенів – Загальноосвітня школа 

I-III ступенів» ім. К. Могилка (довідка №87 від 28 березня 2018 року) Київської 

області. У дослідженні взяли участь 177 учителів (з них 9 учителів музичного 

мистецтва), 759 учнів молодшої школи та 719 учнів середньої школи.  

Зміст музичної освіти з позиції особистісної орієнтації, його основні ідеї, що 

відображені в дисертації дозволяють нам перевірити її практичну реалізацію на 

основі комплексу виокремлених компонентів. Так, змістово-процесуальний 

компонент, як зазначалося вище, характеризується змістовим та процесуальним 

елементи. Зауважимо, що передусім змістовний елемент характеризується 

використанням певних освітніх програм із музичного мистецтва та творчим 

підходом учителів до підбору форм, методів та прийомів навчання і виховання. 

На основі аналізу шкільної документації досліджуваних навчальних закладів 

зазначимо, що початкова освіта підпорядкована Державному стандарту початкової 

загальної освіти, затвердженого Постановою КМУ від 20 квітня 2011 року № 462. 

Згідно цього, вивчення художньо-естетичних дисциплін у 1–2 класах здійснюється 

за новими навчальними програмами, затвердженими МОН України (наказ від 12 

вересня 2011 року № 1050): «Музичне мистецтво» (автори: Л. Хлєбникова, 

Л. Дорогань, І. Івахно, Л. Кондратова, О. Корнілова, О. Лобова, Н. Міщенко); 

«Мистецтво» (автори: Л. Масол, О. Гайдамака, Н. Очеретяна, О. Дмитренко). Учні 

3–4-х класів закладів загальної середньої освіти, опановують музичне мистецтво за 
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навчальними програмами 2006 року (Київ: «Початкова школа», 2006) – 

«Мистецтво» (автори: Л. Масол, Е. Бєлкіна, О. Оніщенко, Н. Очеретяна, 

В. Рагозіна); «Музика» (автори: О. Ростовський, Л. Хлєбникова, Р. Марченко); 

«Музика» (автор О. Лобова); «Музичне мистецтво, 5-8 класи» (автори: Б. Фільц, 

І. Бєлова, Г. Букреєва, М. Демчишин, Л. Масол, О. Мільченко, О. Павленко); 

«Мистецтво, 5-8 класи» (автори: Л. Масол, О. Гайдамака, В. Горовенко, 

О. Калініченко, О. Комаровська, О. Оніщенко, Н. Очеретяна). Відповідно до цих 

програм учителі активно користуються у своїй навчальній роботі допоміжними 

засобами, до яких відносяться підручники, робочі зошити: «Мистецтво», автори  

Л. Масол, О. Гайдамака, Н. Очеретяна (видавництво «Генеза»); «Музичне мистецт-

во», автори Л. Аристова, В. Сергієнко (видавництво ВД «Освіта»); «Музичне 

мистецтво, 5 клас» (О. Лобова); «Музичне мистецтво, 5 клас» (О. Волошина, 

О. Мільченко); «Музичне мистецтво, 6 клас» (О. Лобова); «Музичне мистецтво, 6 

клас» (О. Волошина, А. Левченко, О. Мільченко); «Музичне мистецтво, 7 клас» 

(О. Лобова); «Музичне мистецтво, 7 клас» (О. Волошина, А. Левченко, 

О. Мільченко); «Музичне мистецтво, 7 клас» (Г. Макаренко, Т. Наземнова); 

«Музичне мистецтво, 8 клас» (О. Волошина, А. Левченко, О. Мільченко); 

«Музичне мистецтво, 8 клас» (Г. Макаренко, Т. Наземнова) та ін. 

У ході вивчення шкільної документації було також з’ясовано, що середня 

школа з 2013 року починає поступово переходити на новий зміст освіти, 

визначений Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти 

(затверджений Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року № 1392). Саме тому, 

відповідно до нових Типових навчальних планів, затверджених наказом МОН 

України від 03 квітня 2012 року № 409, освітня галузь «Мистецтво» реалізується 

навчальними предметами «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво» або 

інтегрованим курсом «Мистецтво». Спираючись на це, заклади загальної середньої 

освіти мають право самостійно обирати ту чи іншу спрямованість освітнього 

процесу щодо музичного навчання і виховання дітей. 

Досліджуючи практичну реалізацію процесуального елементу, який включає 

застосовування ефективного дидактичного інструментарію (послідовність і 
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доцільність добору форм, методів і прийомів, характерних для особистісно 

орієнтованого музичного навчання і виховання) та свідомий вибір учителями 

педагогічної системи, ми використовували методи спостереження, опитування й 

анкетування як для вчителів музичного мистецтва, так і для вчителів інших 

навчальних дисциплін.  

У ході дослідження, за допомогою анкетування здатності до впровадження 

вчителями особистісно орієнтованої освіти (Додаток Б), нами з’ясовано, що 66,6% 

вчителів займають щабель високого рівня, здатні до впровадження особистісної 

орієнтації у навчально-виховний процес, 27,6% – середній рівень і мають деякі 

сумніви, але частково здатні її впроваджувати та 5,6% – не готові (низький рівень) 

відійти від прийнятної ними методики фахової діяльності. Серед учителів 

музичного мистецтва спостерігається більша здатність до впровадження 

особистісно орієнтованого педагогічного процесу (таблиця 3.3.). 

Таблиця 3.3. 

Результати здатності до впровадження вчителями особистісно 

орієнтованої освіти  

Учасники Високий рівень 
% 

Середній рівень 
% 

Низький рівень 
% 

Всі учителі  
66,6% 

 
27,6% 

 
5,6% 

Учителі музичного 

мистецтва 

 

77,7% 

 

22,2% 

 

0% 

 

У процесі практичної перевірки вчителям було запропоновано додати у їхню 

педагогічну діяльність нестандартні форми, методи та прийоми особистісно 

орієнтованої музичної освіти (параграф 3.2., Додаток В). Стрижнем уроку 

музичного мистецтва є цілісне музичне сприйняття, яке ґрунтується на активному 

усвідомленні внутрішніх зв’язків між звуками, фарбами, словами тощо, яке 

надається системою емоційних, інтелектуальних, моторних складових у різних 

видах музичної діяльності (слухання музики, вокально-хорова робота, елементарне 

музикування). Тож учителі музичного мистецтва активно впроваджували у своїй 

практичній роботі всі групи запропонованих нами методів. Це зокрема – методи 
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візуальної ілюстрації звуко-просторових асоціацій («Малюємо голосом портрет», 

«Дзвіночок», «Зозуля», «Клубок-мандрівник» тощо); метод аудіального 

сприйняття (складання словничка «музичного настрою», підбір віршів адекватних 

музичному творові та ін.). Використовувалися різні проблемні ситуації: 

відтворення музичного твору в живописі дитиною; кольорове моделювання 

музики, просторове моделювання музики тощо. Для розвитку творчої уяви 

(особливо у молодшому шкільному віці) використовувалися творчі методи: 

створення узагальненого живописного образу різних музичних жанрів, 

інструментів, засобів музичної виразності; графічне моделювання різних форм, 

темпів, ритму музики та ін. 

Результати спостереження (чи збільшувався обсяг знань учителя про 

особистісно орієнтований підхід до музичного навчання і виховання; як 

змінюються учні при проведенні таких форм роботи, їх творчі, пізнавальні 

здібності), опитування (як ці знання допомагають учителю в практичній 

педагогічній діяльності; як змінився професійний портрет вчителя після набуття 

певних знань; як підвищився рівень викладання; чи цікаві такі заняття дітям; чи з 

радістю вони чекають на наступне тощо) за практичною реалізацією 

вищезазначеного дидактичного інструментарію засвідчив особистісне професійне 

зростання вчителя, яке позитивно впливає на динаміку змін художньо-творчої 

діяльності кожної дитини, її впевненість у своїх силах і легкість сприйняття будь-

якої інформації. 

Таким чином, дослідження змістово-процесуального компонента (шкільні 

програми, підручники по яких здійснювалася навчально-пізнавальна діяльність 

учнів із музичного мистецтва, плани уроків та позаурочної роботи, практична 

діяльність учителів, учнів) дало можливість отримати необхідну інформацію про 

зміст і форми роботи вчителя на уроках музичного мистецтва, художньо-творчу 

діяльність учнів, яка сприяє їх розвитку. Але принагідно зазначимо, що уроки 

музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти нашої держави 

зумовлені змістом навчальної програми, обмежені, що не дозволяє задовольнити 

різнобічні інтереси та вимоги учнів. Тому нам видається, що реалізація 
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особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання учнів дозволить 

розширити естетичний, культурний кругозір дітей, сформувати перспективно-

пробуджуючі мотиви, що ґрунтуються на розумінні значущості художньо-

естетичної діяльності на уроці й у процесі позашкільної роботи.  

Характеристика компонентної структури особистісно орієнтованої музичної 

освіти з точки зору формування в учнів певної системи цінностей та виявлення на 

їх основі закономірностей і принципів передбачає надання особливої уваги 

мотиваційному компоненту, який складається із цільового, емоційного та 

креативного елементів. На основі методів спостереження, опитування, анкетування 

та тестування досліджувалася динаміка розвитку учнів під впливом особистісно 

орієнтованої педагогічної діяльності вчителів музичного мистецтва, яка виявилася 

позитивною. Зокрема, мотивація досягнення успіху доводить необхідність 

піклування як про формування адекватної самооцінки, так і про рівень домагань 

дитини. 

Звернемо особливу увагу на те, що розвиток відповідних особистісних 

якостей в учнів у ході педагогічної взаємодії передбачає наявність достатньо 

високого рівня їх як вчителя, так і учня. Тому досліджуючи особистісні якості, ми 

прагнули до того, щоб показники здатності до впровадження вчителями 

особистісно орієнтованої взаємодії безпосередньо могли бути співвіднесені з 

особистісним розвитком дитини, і у ході наукового пошуку було можливим 

порівняти розвиненість тих або інших особистісних характеристик як у вчителів, 

так і учнів.  

Відповідно інструментарій наукової розвідки по можливості вибирався нами 

таким чином, що дозволило робити результати тестування такими, що можна 

порівняти. Таке зіставлення результатів забезпечувалося двома параметрами: 

сформованість мотивації досягнення успіху (для вчителів була запропонована 

анкета – «Опитувальник дослідження мотивації досягнення успіху» Т. Елерса [87, 

с. 512]; для учнів 5–8 класів – адаптований опитувальник А. Реана «Мотивація 

успіху і побоювання невдачі» [87, с. 515]); сформованість (прийняття) 

гуманістичних цінностей (вивчається у вчителів за допомогою анкети 
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«Усвідомленість вибору педагогічної системи» та в учнів 6-8 класів за допомогою 

адаптованої анкети «Цінності освіти» за В. Кузнєцовою [120]).  

Так в адаптованому опитувальнику А. Реана «Мотивація успіху і 

побоювання невдачі» (Додаток Д) брали участь 719 учнів (5–8 класи). Результати 

підрахунку їх відповідей показали, що у 49,7% респондентів яскраво виражені 

мотиви до досягнення успіху, прагнення до досягнень в діяльності та спілкуванні, 

цілеспрямованість; у 26,2% – мотиваційний полюс яскраво не виражений, однак 

вони мають тенденцію до уникнення невдачі; 13,3% – схильні до прояву тенденції 

до досягнень; 10,5% – учнів зафіксовано виражену мотивацію на невдачу, коли 

більш важливим стає уникнення неприємностей, помилок, ніж спроба досягти 

будь-якого результату діяльності (таблиця 3.3.1.). 

В «Опитувальнику дослідження мотивації досягнення успіху» Т. Елерса 

(Додаток Д) брали участь 177 вчителів, серед яких як музичного мистецтва, так і 

вчителі інших навчальних дисциплін. Обробка результатів показала, що 27,1% 

вчителів мають високий рівень мотивації до успіху; 53,1% – показало помірно 

високий рівень мотивації; 14,6% – середній рівень мотивації; 5% показників – 

виявили низький рівень мотивації досягнення успіху (таблиця 3.3.1.). Порівнюючи 

виявлені результати, можемо наголосити, що мотиваційний рівень до успіху як 

вчителів так і учнів сьогодні, в основному, складає достатні показники.   

Таблиця 3.3.1. 

Порівняльна характеристика результатів дослідження мотивації успіху та 

побоювання невдачі учнів 5–8 класів та вчителів 

 

 

 
Респонденти 

Мотиваційні рівні 

Яскраво 

виражений  

 
% 

 

Мають 

тенденцію до 

уникнення 
невдач 

% 

Схильні до 

прояву 

тенденції до 
досягнень 

% 

Мотивація на 

невдачу 

 
% 

учні 49,7% 26,2% 13,3% 10,5% 

учителі 27,1% 53,1% 14,6% 5% 
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Результати анонімного анкетування «Усвідомленість вибору педагогічної 

системи» та «Цінності освіти» (Додаток Д) допомогли нам визначити рівні 

сформованості (прийняття) цінностей особистісно орієнтованої освіти вчителів 

(177) та учнів 6–8 класів (531). 

При з’ясуванні рівня усвідомленого вибору педагогічної системи вчителями 

(в нашому випадку особистісно орієнтоване навчання і виховання) за допомогою 

методу анкетування нами виявлено, що 63,3% вчителів є прихильниками 

особистісно орієнтованої парадигми та прагнуть до реалізації її принципів, 31,6% 

учителів ще не готові до цього і дотримуються традиційної моделі навчання і 

виховання, а учні для них все ще залишаються бути об’єктами педагогічного 

впливу. Щодо вчителів музичного мистецтва, то 88,8% з них усвідомлюють 

важливість особистісно орієнтованої музичної освіти й намагаються втілити її у 

практиці (таблиця 3.3.2.). 

Таблиця 3.3.2. 

Результати усвідомленого вибору вчителями особистісно орієнтованого 

підходу до педагогічної діяльності 

Респонденти Висока оцінка Низька оцінка 

Всі учителі  63,3% 31,6% 

Учителі музичного 

мистецтва 
88,8% 11,1% 

 

На противагу цьому, анонімне анкетування учнів 6-8-х класів допомогло 

нам визначити три рівні сформованості (прийняття) гуманістичних цінностей 

(цінність пізнання, Я-цінність, інший-цінність, цінність суспільно-корисної 

діяльності): низький, середній та високий. Низький рівень характеризувався тим, 

що такі цінності для учня не є основою його дій і вчинків. Серед показників 

досліджуваних цінностей найбільш заниженою виявилася «Я-цінність». Середній – 

визначався певною гуманістичною спрямованістю із чітким усвідомленням себе та 

інших людей як особистості, але з низьким показником щодо пізнання. Високий – 

відзначився власною ініціативою прагнення до пізнання, відповідальністю та 

наявністю гуманістичного типу поведінки. Найвищий показник виявився у 
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цінності суспільно-корисної діяльності (таблиця 3.3.3.). 

Таблиця 3.3.3. 

Прийняття учнями гуманістичних цінностей 

 

 

Цінності 
Рівні сформованості цінностей 

Високий % Середній % Низький % 

Пізнання  29,9% 53,1% 18% 

Я-цінність 13,7% 38,4% 47,8% 

Інший-цінність 37,4% 37,8% 24,6% 

Суспільно-
корисна 

діяльність  

57% 32,7% 10,1% 

 

Зауважимо, що учні молодшої школи не можуть брати участь у подібних 

анкетуваннях з причини їх складності для цієї вікової категорії дітей. Тому, для 

визначення ефективності впровадження особистісно орієнтованої музичної освіти 

учнів 1–4 класів ми застосовували методи спостереження та опитування. 

Результати використаних методів засвідчили, що мотивація творчості у молодших 

школярів на уроках музичного мистецтва спирається на нахили, інтереси, ціннісні 

орієнтації та музичний досвід учнів. Тому формування мотивації на таких заняттях 

ґрунтується на врахуванні схильності дітей до різних видів музичної діяльності. 

Згідно цього урок музичного мистецтва у молодшій школі вибудовувався за умови 

сюжетної видозміни кожного заняття. Наприклад: під час співу ставилися завдання 

– формування мотивації до співацької діяльності; розвиток здібностей синестезії. 

Під час музично-ритмічних рухів – формування вміння помічати специфічні 

відтінки емоційного стану іншого, формування мотивації до музично-ритмічної 

діяльності. Під час слухання – розвиток звуко-просторові асоціації тощо.     

Останній позиційний компонент вищезазначеної структури, який вміщує 

рефлексивний та комунікативно-операційний елементи, досліджувався нами за 

допомогою «Визначення рівня сформованості педагогічної рефлексії за 

О. Калашниковою» [87] (Додаток Д) в якому взяло участь 177 учителів (серед 

яких 9 – музичного мистецтва). Результати цього подаємо у таблиці 3.3.4. 
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Таблиця 3.3.4. 

Результати визначення педагогічної рефлексії 

  
Респонденти 

Рівні сформованості рефлексії 

Високий % Середній % Низький % 

Всі учителі 55,3% 32,7% 11,8% 

Учителі 
музичного 

мистецтва 

66,6% 44,4% 0% 

 

Підкреслимо, що позиційний компонент спрямований на розвиток 

міжособистісних взаємовідносин між учасниками навчально-виховного процесу. 

Тому, позиція педагога має бути пов’язана із реалізацією механізму емоційного 

«зараження», що забезпечується встановленням контакту з учнями у процесі 

сприйняття музики та сприяє формуванню умов для емоційного обміну 

враженнями після прослуханого твору, розвиває вміння сприймати і відображати 

експресію іншого. У практичній діяльності це забезпечувалося такими способами, 

як повна зосередженість учителя на сприйнятті музики (не відволікаючись на 

зауваження дітям, не записуючи в цей момент щось у журналі та ін.); легке 

коливання корпусом, мімічна реакція у процесі слухання; яскраві інтонації при 

передачі свого відношення до того, що звучить тощо.  

Поведінковий елемент забезпечувався створенням атмосфери успіху, 

доброзичливості та довіри, взаєморозумінням. Широко застосовувались такі фрази, 

як: «дослухайтесь до музики», «інструменти ведуть розмову», «музика веде бесіду 

з нами» тощо; «слухаючи музику уявіть, придивіться», «музика яскрава, чітка, 

кольорова» тощо; «слухаючи музику відчуйте», «звуки теплі, холодні, колючі», 

«музика стривожена, розслаблена» та ін.                                                                   

Комунікативно-операційний елемент компонентної структури особистісно 

орієнтованої музичної освіти досліджувався нами методом спостереження за 

прогресом особистісних характеристик учнів: суб’єктність, мотивація досягнення 

успіху, прийняття гуманістичних цінностей. Це дало можливість зафіксувати 

позитивну динаміку в особистісному розвитку самих учнів у процесі особистісно 
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орієнтованої педагогічної діяльності педагога. 

Зауважимо, що розвиток суб’єктності учня можливий, коли складаються 

певні умови, при яких проявляється потреба і готовність дитини до самоосвіти, 

самовиховання, саморозвитку. Важливо, щоб суб’єктність формувалася і 

закріплювалася в учня на рівні базової особистісної характеристики, основною 

ознакою якої є: самостійність – здатність до незалежних дій, рішень, прояву 

власної ініціативи у процесі навчальної діяльності і у виборі цілей, і у виборі 

способів їх досягнення; готовність і здатність здійснювати навчальні дії власними 

силами; активність – прагнення людини вийти за власні межі, розширити сферу 

своєї діяльності та спілкування, діяти за гранями вимог ситуації й рольових 

приписів, уподобань; готовність до вибору як усвідомлення своєї відповідальності 

за результати і наслідки своєї діяльності, поведінки. Спостереження за 

суб’єктністю учнів в освітньому процесі дозволяє робити висновки про те, чи 

достатні педагогічні зусилля вчителя, чи спрямовані вони на сам розвиток цієї 

особистісної характеристики у дітей. Несформованість такої позиції зробить 

неможливою для учня актуалізацію власних потенційних можливостей. Тож для 

визначення суб’єктності учнів ми розробили анкету, яка вміщує вищезазначені 

показники (Додаток Д).  

Відповіді на питання анонімної анкети допомогли нам охарактеризувати : 

поведінку і позицію учня в процесі навчальної діяльності, безпосередньо на уроці 

музичного мистецтва та сприяли визначенню позитивної динаміки (таблиця 3.3.5.) 

ступеня його активності й відповідальності в ході засвоєння навчального 

матеріалу, його соціальну роль в освітньому процесі, усвідомлення власних дій, 

спрямованих на свою освіченість, самостійність та виваженість цієї 

характеристики в навчальній та позаурочній роботі. 

Таблиця 3.3.5. 

Суб’єктність учнів в освітньому процесі 

 
Респонденти  

Рівні суб’єктності 

Високий % Середній % Низький % 

учні 74,2% 19,1% 6,5% 
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У результаті спостереження за напрямами роботи вчителів (звернення до 

суб’єктності досвіду дитини, застосування на уроці нестандартних форм, методів 

та прийомів, характер спілкування, активізації способів навчальної роботи, 

педагогічна гнучкість у роботі з учнями) ми зафіксували достатній рівень освоєння 

особистісно орієнтованої педагогічної діяльності.  

Таким чином зауважимо, що сучасні вчителі досить активно намагаються 

впроваджувати особистісно орієнтований підхід до музичного навчання і 

виховання, який проявляється в їх прагненні виявляти своєрідність особистості 

кожної дитини, розвивати її музичні і творчі здібності, орієнтуватися на природні 

сили особистості, пробуджувати її творчий потенціал, стимулювати і спрямовувати 

творчу фантазію в процесі індивідуального і колективного музикування, 

здійснювати навчання й виховання з опорою на життєвий і художньо-естетичний 

досвід дітей, включаючи їх до активної музичної діяльності. Зазначене не свідчить 

про відсутність проблем в процесі запровадження особистісно орієнтованої 

музичної освіти.  

Тому, принагідно запропонувати узагальнені рекомендації вчителям, 

спрямовані на практичну реалізацію особистісно орієнтованої музичної освіти: 

опора на суб’єктний досвід учнів; знання психофізичних та фізіологічних 

особливостей дітей різного віку; встановлення рівноправних партнерських 

взаємовідносин; надання учням права вибору завдань, навчального матеріалу 

тощо; учитель – координатор, організатор самостійної роботи учнів з 

урахуванням особистісних можливостей з метою створення максимально 

сприятливих умов їх прояву; визначення загальної мети та її конкретизація 

відповідно до різних етапів музичного заняття; підбір та організація 

дидактичного матеріалу, який дозволяв би виявляти індивідуальні особливості 

кожного учня, його відношення до змісту навчального матеріалу, виду і форми 

його застосування; зміна вимог до оцінювання учнів; використання різних форм 

спілкування (діалог, монолог, полілог); використання змісту суб’єктного досвіду 

всіх учасників заняття в діалозі «учень – учитель», «учень – клас», «учитель – 

учень», «учень – учень»; увага до процесу виконання завдань, а не тільки до 
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кінцевого результату; стимулювання учнів до використання різноманітних 

способів виконання завдань без остраху помилитися; підтримка творчих 

пропозицій, ідей учнів, способів роботи чи вирішення завдання; створення 

вчителем позитивного емоційного настрою на роботу, атмосферу взаємодовіри 

тощо; прагнення до створення ситуацій успіху для кожного учня. 

Зауважимо і те, що успішна реалізація ідей особистісно орієнтованого 

підходу до навчально-виховного процесу музичного мистецтва залежить і від 

дотримання вчителями певної формули визначення навчальних досягнень – 

«особистість у минулому – особистість тепер – особистість у майбутньому», а 

не просто гасло «учень у центрі уваги». Зазначене вимагає представлення 

характеристики діяльності вчителя, які подаємо в таблиці 3.3.6.). 

Таблиця 3.3.6. 

Характеристика діяльності вчителя до учня в межах особистісно 

орієнтованого уроку музичного мистецтва 

Основні 

показники 
Основна характеристика 

1 2 

 
 

Ставлення 

вчителя до 
учня  

 Учень – суб’єкт педагогічної взаємодії; стимулювання його 
самоцінної музичної діяльності, що забезпечує можливість самоосвіти, 

саморозвитку, самовиявлення. 

 Надання учневі можливості вибору того чи іншого виду музичної 
діяльності, форми навчання. 

 Учень – особистість, яку шанують, зважають на його думки, музичні 

нахили, право на свободу вибору мистецьких вподобань.  

 

 
Мета 

 Осібно-ціннісне ставлення дитини до реальності та мистецтва, розвиток 

її естетичної свідомості, загальної і художньо-творчої компетентності, 
здатності до самореалізації, потребі в духовному самовдосконаленні та 

самовираженні. 

 Творчість, як основа організації процесу навчання, актуалізація 

життєвого досвіду, пошук зв’язків із програмними музичними творами і 
зоною найближчого розвитку. 

Контакт 

при 

взаємодії 

вчителя 
з учнем 

 Субєкт-субєктний, мотиваційний зв’язок, що створює загальне поле 

взаємодії спілкування. 

 Відсутності страху, довіра до музично-творчої діяльності. 

 Конфлікти, що  виникають, долаються творчо, розв’язуються на 
культурному рівні, толерантно. 

 Діалог, як основна форма спілкування.  
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Продовження таблиці 

1 2 

Методи і 

прийоми  

 Перцептивні методи (аудіального представлення, ілюстрації, 

кінестетичного сприйняття і передачі музичної інформації) та активні 

(художньо-естетичного виразу, творчі);  
 Прийоми полімодального уявлення музичної інформації, ігрові, 

рефлексивні, евристичні, моделювання ситуацій успіху. 

Процес  Гнучкий, що враховує дійсність і орієнтується на зону найближчого 

розвитку, надає учню суб’єктний досвід, можливість реалізувати себе в 

музично-пізнавальній діяльності. 

Результат  Сприятливий психологічний клімат, насолода від мистецтва, 

підвищення власної цінності, збагачення ціннісних орієнтацій, 
самостійність, творчість, позитивні внутрішні мотиви навчання, прагнення 

до саморозвитку. 
 

 

Отже, у ході дослідження творчого використання ідей особистісно 

орієнтованої музичної освіти в практиці закладу загальної середньої освіти з’ясовано, 

що сьогодні пріоритетністю є проблема побудови такого освітнього процесу, який й 

би дозволив з єдиних позицій втілити художньо-естетичне навчання і виховання дітей 

шкільного віку у напрямі його особистісної спрямованості. Перевірка визначеної 

компонентної структури свідчить про ефективність практико-орієнтованого рівня 

музичної освіти учнів та позитивну динаміку їх особистісного розвитку під впливом 

особистісно орієнтованої педагогічної діяльності вчителів музичного мистецтва. 

 

Висновки до розділу 3  

У даному розділі з’ясовано, що практична реалізація особистісно 

орієнтованої парадигми в загальній музичній освіті учнів останньої чверті XX – 

початку XXI століття полягає в модернізації змісту освітнього процесу, оптимізації 

способів його технологій і, звичайно, переосмисленні мети й результату освіти. У 

ході дослідження було з’ясовано ступінь розвитку змісту музичної освіти та 

методів музичного навчання і виховання через призму особистісної орієнтації у 

досліджуваний історико-педагогічний період; суттєві зміни ціннісних орієнтацій 

дітей шкільного віку у кожному періоді розвитку особистісно орієнтованої 

музичної освіти.  
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Аналіз науково-методичної літератури дозволив нам запропонувати 

компонентну структуру розвитку особистісно орієнтованої музичної освіти дітей 

шкільного віку сьогодення, яка відображає механізми, процедури, засоби 

реального використання її теоретичних положень. Вона вміщує в себе: змістово-

процесуальний, мотиваційний та позиційний компоненти, які виконують певні 

функції; відповідні їм елементи, що характеризуються формами, методами, 

прийомами, мотивами та умовами, які в результаті сприяють змістовним змінам у 

свідомості особистості дитини під час особистісно орієнтованого музичного 

навчально-виховного процесу. 

Розроблено схему хронологічної систематизації розвитку особистісно 

орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку останньої чверті XX – початку 

XXI століття, яка відображає: еволюцію періодів, тенденцій, закономірностей та 

принципів, форм і методів; підхід до оцінювання діяльності учнів у процесі 

музичного навчання і виховання, що в результаті призводить до утворення 

особистісно-ціннісного ставлення учнів до реальності та мистецтва, розвитку 

естетичної свідомості, загальнокультурної і художньої компетентності, здатності 

до самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні. 

Спираючись на розроблену нами компонентну структуру, встановлено 

характер творчого використання досвіду особистісно орієнтованої музичної освіти 

дітей шкільного віку в сучасних закладах загальної середньої освіти на рівні 

вчителів та учнів.  

Матеріали третього розділу знайшли своє відображення у авторських статтях 

фахових на науково-методичних видань [197], [198], [121], [202], [203], [204], 

[205], [214], [215]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації подано теоретичний аналіз проблеми розвитку особистісно 

орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку в Україні останньої чверті XX – 

початку XXI століття. Результати дослідження засвідчили досягнення мети, 

розв’язання завдань і дали підставу для таких висновків: 

1. На основі аналізу та узагальнення психолого-педагогічної літератури 

розкрито генезис становлення особистісної орієнтації в освіті останньої чверті XX – 

початку XXI століття. З’ясовано, що сучасна освітня система потребує впровадження 

нової парадигми, котра сприятиме цілеспрямованому, духовно-моральному розвитку 

молодого покоління, де провідними ідеями будуть самоосвіта, самовиховання, 

критичне мислення, свобода дій, взаємоповажливі стосунки між учителем і учнями. 

Такою моделлю наразі виступає особистісно орієнтована освіта, метою якої є 

сприяння розвитку людини, вміщених у ній устроїв самореалізації, саморозвитку, 

адаптації, саморегуляції, самозахисту, необхідних для становлення своєрідного 

особистісного образу й діалогічного, безпечного способу взаємодії з індивідами, 

природою, культурою, цивілізацією.  

Актуалізовано теоретико-методологічні основи особистісно орієнтованого 

навчання і виховання, його поняттєво-категоріальний апарат, визначено стан 

дослідження зазначеної проблеми в теорії та практиці музичної освіти; виокремлено 

концептуальні положення й підходи до особистісно орієнтованого навчання та 

виховання; охарактеризовано базові ціннісні орієнтири у розвитку особистості; 

розкрито основні поняття проблеми та їх сутнісний зміст. 

2. Здійснений історіографічний аналіз особистісного підходу до мистецького 

навчання і виховання учнів засвідчив, що в переломні моменти історії суспільства 

на передньому плані завжди існували проблеми цінності людської особистості. 

Дослідженням доведено, що інтенсивний розвиток ідей особистісного підходу до 

мистецького навчання і виховання в Україні було зумовлено як об’єктивними 

(поступовий економічний розвиток, науково-технічний прогрес, зростання ролі освіти 

у всіх сферах життя суспільства), так і суб’єктивними (творча діяльність педагогів-
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новаторів) факторами. Ряд рушійних процесів у досліджуваний період поступово 

спричиняли позитивні зміни у вітчизняній музичній освіті, стимулювали пошук та 

розвиток нових технологій, форм і методів навчально-виховної роботи особистісного 

спрямування. 

Виявлено та обґрунтовано історико-педагогічні періоди й відповідні соціальні 

передумови становлення проблеми розвитку особистісно орієнтованої музичної 

освіти дітей шкільного віку в Україні останньої чверті XX – початку XXI століття. 

Перший період – «Упровадження нової концепції музичної освіти» (1975–1983 

рр.); другий – «Розширення теоретичних досліджень проблем музичної освіти на 

основі педагогіки співробітництва» (1984–1990 рр.); третій – «Відродження 

національної спрямованості музичної освіти дітей шкільного віку» (1991–2000 рр.); 

четвертий – «Комплексний підхід до теорії і практики музичного навчання та 

виховання учнів закладів загальної середньої освіти» (2001–2013 рр.). До 

соціально-історичних передумов зазначеної проблеми віднесено основні 

характеристики суспільно-політичної та культурної ситуації; домінуючого 

світогляду; соціальної структури суспільства; особливості системи освіти; 

результати теоретичного вивчення проблеми музичного навчання і виховання 

дітей шкільного віку, відображених у науковій літературі; особливості реалізації 

проблеми дослідження в освітній практиці. 

3. Висвітлено стан трансформації змісту особистісно орієнтованого музичного 

навчання і виховання, який підпорядковувався певним тенденціям розвитку 

особистісно орієнтованої теорії та практики музичної освіти згідно визначеної 

періодизації. Конкретизовані закономірності та принципи музичної освіти через 

призму особистісної орієнтації у досліджуваних історичних межах. Уточнено 

сутність поняття «особистісно орієнтована музична освіта», її мета та завдання.  

4. Охарактеризовано і розкрито основні форми та методи особистісно 

орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку останньої чверті XX століття, 

які є актуальними в практиці музичної педагогіки сьогодення. Накопичений 

теоретико-практичний педагогічний досвід засвідчив позитивні зрушення, 

пов’язані із урізноманітненням, вдалим підбором форм і методів музичного 
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навчання і виховання, які спрямовувалися на актуалізацію духовних потреб учнів, 

розвиток різнобічності інтелекту. За таких умов переосмислюються ціннісні 

орієнтації дітей, які надають можливість індивіду набувати знання на різних етапах 

освітнього процесу, залежно від здібностей та індивідуальних переваг. 

5. Визначено компонентну структуру особистісно орієнтованого музичного 

навчання і виховання дітей шкільного віку початку XXI століття. Вона вміщує 

змістово-процесуальний, мотиваційний та позиційний компоненти, що дозволило 

охарактеризувати зміст особистісно орієнтованої музичної освіти, її дидактичне 

забезпечення, виявити безпосередньо спонукальні функції, розкрити механізм 

ефективної взаємодії суб’єктів зазначеного процесу. 

Встановлено, що проведене дослідження, накопичений досвід історії розвитку 

особистісно орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку  в поєднанні з 

сучасними досягненнями в галузі теорії та практики музичної педагогіки може 

бути використаний у процесі розроблення і реалізації нових шляхів, напрямів та 

підходів, спрямованих на подальшу гуманізацію мистецького навчання і 

виховання. 

Дисертаційна робота не претендує на вичерпний, всебічний аналіз проблем 

музично-педагогічної спадщини означеного соціально-історичного періоду. Аналіз 

ряду досліджень українських науковців, внесок значної частини педагогів-

практиків у розвиток музичної освіти доводить, що вони мають особистісну 

спрямованість. Однак, виявлення вже досягнутого, з одного боку, й окреслення 

дослідницьких перспектив – з іншого, містить потенціал для подальшого розвитку 

теорії та методики музичної освіти, що може стати поштовхом для виникнення 

нових ідей, сучасного концептуального осмислення різноманітних інноваційних 

проектів спрямованих на розвиток особистості.      
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6. Раструба Т. В. Реалізація концепції особистісно орієнтованої музичної 

освіти школярів України на межі тисячоліть. Наукові записки. Серія «Психолого-

педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за 

заг. ред. Є. І. Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. № 1. С. 207–210. 

7. Раструба Т. В. Запровадження особистісно орієнтованого підходу в 

музичній освіті України. Наукові записки: педагогічні науки. Кропивницький: РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. Вип. 157. С. 194–197.  
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8. Раструба Т. В. Змістово-смислове наповнення особистісно орієнтованої 

загальної мистецької освіти дітей шкільного віку. Наукові записки: педагогічні 

науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. Вип. 170. С. 217–220. 

(фахове видання України, що внесено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus). 

 

Статті у зарубіжних наукових періодичних виданнях і виданнях, 

віднесених до міжнародних наукометричних баз даних  

 

9. Раструба Т. В. Развитие личностно ориентированного музыкального 

образования учащихся в Украине  (1975–2000 г.г.). Сборник научных трудов. 

(Телавский государственный университет им. Я. Гогебашвили). Тбилиси: Telavi 

State University. Transactions № 1 (27), 2014. С. 285–287. 

10. Раструба Т. В. Технологічні аспекти реалізації ідеї особистісно орієнто-

ваного музичного навчання учнів XXI століття. Молодий вчений: збірник наукових 

праць Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. 

Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. №8.1 (48.1) серпень. С. 61–64. 

(Видання внесено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus). 

11. Раструба Т. В. Особистісно орієнтований підхід як ключовий принцип 

організації мистецької освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України: 

вимоги сьогодення. Молодий вчений. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 

№ 1 (53) січень. С. 825–828. (Видання внесено до міжнародної наукометричної 

бази даних Index Copernicus). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації  

 

12. Раструба Т. В. Особливості особистісно орієнтованої музичної освіти 

дітей шкільного віку в Україні кінця XX – початку XXI століття: ретроспективний 

аналіз. Сборник статей научно-информационного центра «Знание»: по 
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материалам XII международной заочной научно-практической конференции. Ч. 1. 

Харків: научно-информационный центр «Знание», 2016. С. 79–83. 

13. Раструба Т. В. Використання інноваційних технологій вчителями 

музики в загальноосвітніх навчальних закладах у контексті особистісно 

орієнтованого підходу. Професійна мистецька освіта і художня культура: 

виклики XXI століття: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р.) / 

МОН України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка / за заг. ред. В. О. Огнев’юка; [редкол.: 

В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, К. Ю. Бацак та ін.]. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 

2014. С. 525–531.  

14. Раструба Т. В. Проблеми розвитку особистісно орієнтованої музичної 

освіти дітей шкільного віку в Україні: виклики  сьогодення. Час мистецької 

освіти: зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 квітня 2015 р.) Харків: 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Вид.-во «Федорко», 2015. С. 111–116. 

15. Раструба Т. В. Основні складові особистісно-орієнтованого музичного 

навчання і виховання дітей в загальноосвітніх навчальних закладах. Регіональні 

культурні, мистецькі та освітні практики: матеріали III міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15-16 березня 

2016 року) / за ред.: Т. В. Мартинюк, Л. Г. Кондратова. Мелітополь: Видавничо-

поліграфічний центр «Люкс», 2016. С. 141–145.  

16. Раструба Т. В. Особистісно орієнтована музична освіта учнів України 

XXI століття в контексті едукаційного процесу. Час мистецької освіти: зб. тез та 

матеріалів IV міжн. наук.-практ. конф. Ч. 1 / за заг. ред. Т. А. Смирнової. Харків: 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. С. 58–65. 

17. Раструба Т. В. Особистісно орієнтований підхід у сучасному змісті 

музичної освіти школярів України. Мистецька освіта: історія, теорія, технології: 

зб. наук. праць / заг. ред. Т. А. Смирнової. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 

2017. С. 230–244.     
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Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

 

18. Раструба Т. В. Особливості особистісно орієнтованого підходу до 

музичної освіти школярів. Проблеми мистецької освіти: збірник науково-

методичних статей. Вип. 7 / Відп. ред. О. Я. Ростовський. Ніжин: Видавництво 

НДУ ім. М. Гоголя, 2012. С. 203–207. 

19. Раструба Т. В. До питання особистісно орієнтованої мистецької освіти 

дітей шкільного віку останньої чверті  XX  століття. Час мистецької освіти: 

(Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження): 

зб. наук. пр. / ред. кол.: Т. А. Смирнова (гол. ред.) та ін. Харків: ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди, 2014. С. 237–244.  

20. Раструба Т. В. Етапи розвитку ідей особистісно орієнтованої музичної 

освіти дітей шкільного віку (1975-2000 роки). Актуальні питання мистецької 

педагогіки: зб. наук. праць / Гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький: ХГПА, 2014. 

Вип. 3. С. 96–101.  

21. Раструба Т. В. Особистісно-орієнтований підхід в естетичному вихованні 

школярів. Проблеми мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / відп. 

ред. О. Я. Ростовський. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя,  2015. Вип.8. С. 145–151. 

22. Раструба Т. В. Зміст, шляхи, форми та методи особистісно-орієнтованого 

музичного навчання та виховання дітей шкільного віку. Проблеми мистецької 

освіти: збірник науково-методичних статей / відп. ред. О. Я. Ростовський. Ніжин: 

НДУ ім. М. Гоголя,  2015. Вип. 9. С. 146–150. 

23. Раструба Т. В. Розвиток музичної освіти учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів України XXI століття: особистісно орієнтований підхід. 

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць 

молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. Дрогобич: Просвіта, 2015. Вип. 13. С. 145– 152. 
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ДОДАТОК Б 

1. АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ 

 
1. Чи завжди Вас цікавлять новації та експерименти в педагогічній діяльності?  

Отак Оні  О не впевнен(а)(-ний) 

2. Скільки разів Ви пробували застосовувати нововведення у своїй роботі?  

О  неодноразово                           О декілька разів          О  жодного разу 

3. Якими ознаками готовності до особистісно орієнтованого навчання та виховання Ви 

володієте?  

Опрагнення впізнати нове 

О бажання експериментувати 

О креативність 

О попередній досвід  

4. Чим для Вас приваблива особистісно орієнтована діяльність? Виберіть  одну відповідь. 

О    розвиває інтерес учнів до вивчення предмета  

О    дає можливість вчителю проявити  власний потенціал 

О    вдосконалює педагогічну майстерність  вчителя 

О    дає можливість запроваджувати  нові  методи  і форми роботи з дітьми 

О    бажання дізнатись щось нове 

О     інше_________________________________________________________  

5. Які  особистісно орієнтовані технології Ви могли б  застосовувати в сприятливих умовах? 

Виберіть не більше двох варіантів відповідей. 

О    проектні  технології 

О    особистісно орієнтоване навчання 

О    інтегроване навчання 

О    випереджувальне навчання 

О    інше________________________________________________________ 

6. Якими діагностичними методами Ви володієте вільно? Виберіть всі можливі варіанти 

відповідей. 

Оопитування 

О     бесіда 

О     анкетування 

О     спостереження 

О     інтерв’ювання 

О     вивчення стану проблеми 

О     аналіз документів 

О     аналіз досвіду роботи вчителя 

О     кількісне обробляння результатів дослідження 

О     педагогічний експеримент 

О     інше _____________________________________  

7. Оберіть основну причину несприйняття  особистісної орієнтації? Виберіть не більше, ніж 

чотири варіанти відповіді. 

О      не знаю, які будуть наслідки змін 

О      не хочу змінювати власний стиль викладання 

О     будь-які нововведення не стільки сприятимуть розв’язанню проблем, скільки примножать 

їхнє  число 

О     упровадження інновацій суттєво впливає на інтенсифікацію праці, зростання навантаження 

на вчителя 

О     не вважаю за доцільне витрачати час на перенавчання 

О     мені ніколи цим займатись 

О     вважаю  будь-які нововведення  тимчасовим, швидкоплинним явищем  
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О     уважаю будь-які нововведення даниною моді, а не дієвим засобом перетворення  

О    не можу зорієнтуватися в інформаційному потоці, не знаю з чого почати  

О    інші причини 

8. Які особистісно орієнтовані технології впроваджуються у Вашому навчальному закладі?  

а) у змісті  освіти ___________________________________  

______________________________________________________________   

б) в технологіях навчання, виховання та розвитку учнів ___________  

______________________________________________________________ 

в)  управлінні  діяльністю навчального закладу ____________________ 

______________________________________________________________  

8. Де  Ви  останнім час отримали інформацію про особистісну орієнтацію? 

О     на курсах підвищення кваліфікації 

О     на  районних семінарах 

О     на засіданнях педагогічної ради школи  

О     на засіданні шкільного методичного об’єднання 

О     із педагогічної преси, Інтернету 

О     інше _____________________________________     

9. Що Ви вважаєте головною складовою успіху?  

О    впевненість у собі  

О    чітке бачення мети 

О    самостійно поставлена мета, наполегливість 

О    пошук і внесення новизни 
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ДОДАТОК В 

 

Найвідоміші форми інтерактивних методів – «велике коло», «акваріум», 
«мозковий штурм», «мікрофон», «ажурна пилка» (за О. Пометун). 

 

Метод «Мікрофон» 
 

Застосовується в ситуаціях, які потребують від учнів швидкої відповіді. Висловлюючи 

свою думку, учні відповідають по черзі, тримаючи в руці мікрофон. Мікрофон може бути 

уявним, але бажано використовувати справжній або предмет, що його імітує, оскільки його  

наявність дає перевагу – має право відповідати тільки той учень, у якого в руці мікрофон, усі 

інші не можуть говорити, кричати з місця, а можуть тільки слухати. Цей метод добре 

використовувати на всіх етапах уроку.  

У 7 класі  можна запропонувати кілька варіантів застосування цього методу. Наприклад, у 

процесі сприймання музики, на етапі перевірки вивченого матеріалу чи закріплення знань:  

     1. Що ви знаєте про Моцарта? Учні відповідають по одному реченню, передаючи 

один одному мікрофон. У такий спосіб можна виявити, що саме запам’ятали семикласники з 

попереднього уроку про Симфонію №40, ч.1: історію написання, характер музики, темп, 

динаміку тощо. 

2. Дайте характеристику прослуханій музиці. Можна поділити клас на три групи: І ряд 

відповідає про характер музики, ІІ ряд підбирає слова – характеристики, що найбільш близькі до 

визначення темпових особливостей твору, ІІІ ряд розповідає про почуття, які хотів передати 

композитор. 

3. Візьміть інтерв’ю.  Мікрофон буде в одного учня – «кореспондента», який братиме 

інтерв’ю в однокласників. 

4. Продовжіть речення: Й. С. Бах написав такі твори… (продовжують учні). 

Метод «Мікрофон» ефективний і у вокально-хоровій роботі на етапі розспівування, 

ознайомлення та виконання пісні: 

1. Пропонуємо учням проспівати коротку поспівку з 3-4 нот на якусь голосну. Кожен 

учень по черзі співає поспівку в мікрофон від різних нот, а клас повторює (відбувається 

чергування сольного і колективного співу). 

2. Даємо завдання учням охарактеризувати пісню, яку щойно прослухали. Учні по черзі 

висловлюють свої думки. (- А як би ви виконали цю пісню? Школярі відповідають одним 

словом, передаючи один одному мікрофон). 
 

Метод «Займи особисту позицію» 
 

Доцільно використовувати в роботі з учнями 7-8 класів під час проведення дискусії на 

проблемні теми, у ході якої вони демонструють різні, часто протилежні, думки, висвітлюють їх 

під різним кутом зору. Ось приклад застосування цього методу у 8 -му класі (тема «Що означає 

сучасність у музиці»). Клас розподіляється на дві групи: І група переконує однокласників, що 

музика Й.С. Баха не є сучасною, обґрунтовує і аргументує цю думку. ІІ група переконує першу, 

що музика композитора є сучасною. У процесі ведення дискусії бажано використовувати дві 

половини дошки, де записуються твердження обох груп. Використовуючи цей метод, потрібно 

бути готовим до будь-яких запитань, постійно підтримувати дискусію і в разі необхідності 

допомогти довести її до завершення. 
 

«Прес – метод» 

 

Є необхідним у ситуаціях, коли виникає суперечливе питання, про яке необхідно стисло 

відповісти, пояснити свою думку.  
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Приклад застосування «прес-методу» у 8-му класі: на кожну парту роздаються картки зі 

словами  книги, любов, спорт, їжа, музика та ін. За якийсь час учні повинні довести, що ці речі 

важливі для духовного зростання людини. Кожен учень починає своє твердження так: «Я 

вважаю, що спорт важливий для духовного зростання людини, тому що … (аргументація 

власних думок). Наприклад…(наводять факти, які підтверджують цю думку). Після того, як всі 

обґрунтують свою точку зору, вчитель підсумовує думки або може доручити це учням. 

 

Метод «Ажурна пилка» 

 

Дає можливість учням самостійно вивчити нову тему, велику за обсягом, а також бути 

активними учасниками процесу засвоєння інформації, а не пасивними слухачами. Цей метод 

дієвий під час вивчення життєвого та творчого шляху композитора. Його можна 

використовувати, починаючи з 6-го класу. Для роботи потрібні: по шість карток синього 

кольору, червоного, білого, жовтого, зеленого. Кожен учень отримує окрему картку. 

Формуються групи за кольорами. Потім учитель роздає заготовлений заздалегідь і поділений на 

частини матеріал для опрацювання кожній групі. За певний проміжок часу групи опрацьовують 

інформацію. Коли відведений час спливає, формуються інші групи – за числами. У цих групах 

учні по черзі розповідають, що засвоїли під час роботи в попередній групі. Таким чином, кожна 

дитина бере активну участь у вивченні матеріалу. По завершенні вчитель перевіряє 

опрацьований матеріал. Перевірку можна робити декількома способами: фронтальне 

опитування, анкетування; застосування методу «мікрофон». Ще один спосіб перевірки – рольова 

гра «Прихід на урок композитора». Учні зреагують та запам’ятають більше, коли запитання їм 

буде задавати сам «композитор» (переодягнений учень або актор). Якщо цей метод 

використовувати на уроці, то така сцена потребує ретельної підготовки. 

 

Метод «Коло ідей» 

 

Залучає всіх дітей до дискусії. Він добре спрацьовує, коли учні характеризують 

прослухану музику. Вчитель ділить клас на групи, наприклад: «психологи», «музичні критики», 

«художники», «режисери», «журналісти». Вони отримують свої завдання: «журналісти» перед 

слуханням музики опрацьовують матеріал про композитора, його життєвий шлях; «музичні 

критики» характеризують прослухану музику, її характер, темп динаміку тощо; «психологи» 

дають оцінку психологічному стану композитора в момент написання твору, розкривають 

почуття, які композитор хотів передати слухачам; «художники» малюють уявну картину 

прослуханої музики; «режисери» створюють короткий сценарій для майбутнього фільму, 

«навіяного» такою музикою. Після прослуховування музичного твору вчитель нагадує завдання 

й дає час на обговорення в групах. Представники кожної групи сідають у коло та презентують 

результати своєї роботи. 

 

Метод «Рольової гри» 

 

Є ефективним під час виконання вивченої пісні. Між учнями розподіляються ролі 

персонажів, про яких розповідається в пісні. Для більшої переконливості акторської гри учні 

використовують атрибути, що даються їм на вибір: маски, головні убори, предмети тощо. Не 

потрібно чекати від дітей великої акторської майстерності, головне, що розіграна у ролях пісня 

запам’ятається їм найдовше. Для того, щоб всі діти взяли активну участь у виконанні пісні, клас 

можна розділити на хорову та оркестрову групи. Хорова група співає, а оркестрова група 

акомпанує однокласникам на шумових інструментах. 
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Слово – слово – речення – запитання – відповідь 
 

Учитель (або учень), звертаючись до одного з учнів, показує  портрет композитора і каже: 

«Слово». Учень відповідає, іншому учню пропонується продовжити гру, називаючи нове слово 

(це може бути час, коли жив композитор, країна, в якій він народився, або його музичний твір). 

Третій учень, до якого звертаються із завданням – «Речення», складає речення з названими 

словами. Четвертий – ставить запитання до цього речення. П’ятий – дає відповідь. Цю гру можна 

урізноманітнити, починаючи, наприклад, з уривка одного з музичних творів.  
 

Приклад. а) Лисенко – Композитор. – М. В. Лисенко – видатний український композитор 

ХІХ-ХХ ст. – Де народився Микола Лисенко? – видатний український композитор М. В. Лисенко 

народився на Полтавщині. 

б) Лисенко. – Опера. – М. Лисенко написав оперу «Тарас Бульба» - Яку пісню М. Лисенко 

неодноразово використав в опері «Тарас Бульба» - В інтродукції до опери М. Лисенка «Тарас 

Бульба» використана пісня «За світ встали козаченьки». 

в) Лисенко. – Кантата. – М. Лисенко створив кантату «Радуйся, ниво неполитая». – На чиї 

вірші написана кантата «Радуйся, ниво неполитая»? – Кантата М. Лисенка написана на вірші 

Т. Г. Шевченка. 

Варіантів цієї гри може бути дуже багато. Її можна використати як підсумок уроку, як 

повторення перед уроком, на підсумковому уроці. Вона допомагає перевірити знання з 

попередніх тем, а також стимулює розвиток мовлення і мислення.  

Вірю – не вірю 

 

Цю гру можна використати в будь-якій темі. Її можуть проводити як учитель, так і діти, 

об’єднані між собою в групи. Складаються запитання і зачитуються в класі. Кожне запитання 

починається словами: «Чи вірите ви, що..?». Учні погоджуються або ні. Кожну відповідь треба 

обґрунтувати або виправити помилку. 

Приклад: Чи вірите ви, що у Бетховена є симфонія №2 «Богатирська»?  

- Чи вірите ви, що лібрето – це літературний текст опери? 

 

Митці та їхні твори 

 

Гру можна проводити ланцюжком по кожному з рядів. Кожен ряд є командою. Один 

учень називає прізвище композитора, художника, скульптора тощо, інший має швидко назвати 

його твір. Якщо відповідь правильна, естафета гри передається наступному. Якщо учень 

відповідає неправильно або затримується з відповіддю, він вибуває з гри і його замінює інший. 

Перемагає той ряд (або команда, якщо діти об’єдналися у групи), де залишилося більше гравців.  

 

Музичне доміно 

Учні об’єднані в групи. Кожній із груп пропонують аркуші, на яких записано 12 фраз, що 

не мають закінчення. На інших аркушах – їх закінчення. Необхідно підібрати правильні 

закінчення до цих фраз. 

Приклад: Вокаліз – це музичний твір для виконання …(голосом без слів). 

1. Лібрето – літературний текст … (опери). 

2. Оркестровий вступ до опери, балету тощо називається … (увертюрою).  

3. У фіналі Другої симфонії П. І Чайковського використано українську народну 

пісню …(«Журавель»). 

4. Славетний український композитор С. С. Гулак - Артемівський був ще й 

чудовим… (актором, співаком). 

5. Квартет – це музичний твір для … (4-х виконавців). 

6. Великий музичний твір, що складається з кількох частин і створений для 

виконання хором, солістами та симфонічним оркестром, називається … (кантатою) і т. д.  
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Запитання – відповідь 

 

Цю гру застосовують під час опитування, повторення, підсумку уроку. до дошки виходять 

двоє учнів (або у грі беруть участь дві команди) і по черзі ставлять одне одному запитання. 

Оцінка (перемога команди) залежить від кількості правильних відповідей.  

 

М’яч із термінами 

Гра допомагає засвоїти, повторити музичні терміни. Її можна використовувати як 

повторення матеріалу, підсумок уроку, теми. Кидаючи м’яч, учень називає термін. Той, хто його 

спіймав, розкриває зміст терміна так, щоб утворилося речення. Кидає м’яч наступному, 

називаючи новий термін. 

Приклад: - Варіації – музична форма, в якій музична тема повторюється з деякими змінами. 

- Романс – одноголосий вокальний твір із інструментальним супроводом. 

 

Ланцюжок 

 

Допомагає засвоїти нові терміни, прізвища, назви творів, а також пригадати терміни, 

вивчені на попередніх уроках. Можна використовувати як один із багатьох варіантів підсумку 

уроку. Наприкінці уроку дітям дається завдання: згадати всі нові слова, терміни, прізвища, з 

якими вони ознайомилися. Перший учень називає одне слово (термін, прізвище тощо), другий – 

попереднє і своє, третій – обидва попередніх і своє тощо. Гра розвиває увагу і пам’ять учнів. 

 

Змагання 

 

На підсумковому уроці учням пропонують об’єднатися в групи і записати на аркушах 

паперу терміни, прізвища композиторів, художників, скульпторів, назви творів, з якими 

ознайомились у цій навчальній темі. Коли завдання виконано, учень однієї з груп зачитує слова. 

Інші групи викреслюють назви, що повторюються. Група, в якій залишилося найбільше не 

закреслених термінів, перемагає. 

 

Асоціації 

 

Після прослуховування музичного твору або після перегляду репродукцій картин тощо 

вчитель пропонує учням підібрати асоціації та змалювати ці твори з точки зору іншого 

мистецтва. Це буде підтвердженням того, що сприймати й зображати той чи інший твір 

мистецтва можна по-різному.  

Приклад:- Якого кольору «Зима» А. Вівальді? 

- А які фарби можна використати, змальовуючи зиму в кантаті Г. Свиридова? 

- Який характер картини Й. Бокшая «Зима»?  

- А про що співає «Лютнева блакить» І. Грабаря? 

 

Знайди пару 

 

За допомогою цієї гри можна закріплювати або перевіряти знання учнів з вивченої теми.  

І варіант. 

Клас поділено на 2-3 групи. Кожна група отримує однакові комплекти листівок. На них – 

прізвища композиторів (скульпторів, художників) і назви їх творів. Завдання: знайди листівку – 

пару. 

ІІ варіант. 

Клас поділено на 2-3 групи. Кожна група отримує листівки із запитаннями і відповідями 

на них. Перемагає та група, яка швидше добере відповіді до запитань.  
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Знавці мистецтва 

 

Учням надається можливість знайти відповідності між музичними творами та 

відомими їм творами живопису або скульптури. 

 

Текст з помилками 

 

Учитель пропонує текст з вивченого матеріалу, в якому навмисно припустився помилок. 

Діти на слух повинні їх помітити і виправити, обґрунтовуючи свою думку.  

 

Приклад:«М. Лисенко – український композитор, засновник української музичної 

класики, диригент, піаніст, живописець і музичний педагог ХІХ-ХХ ст.. У своїх творах М. 

Лисенко з високою майстерністю відображав героїчну боротьбу українського народу проти 

поневолювачів. Так, за оповіданням К. Паустовського він написав історичну оперу «Тарас 

Бульба», де використав багато українських народних пісень. В інтродукції до цієї опери ми 

чуємо українську народну пісню «Їхав козак за Дунай». Своїм героїчним, піднесеним характером 

вона готує нас до сприймання опери. В сцені «Запорізька Січ» теж звучить багато українськи х 

пісень, серед них: «Засвіт встали козаченьки», «Ой на горі та й женці жнуть» та інші. Вони вдало 

завершують народну масову сцену на Запорізькій Січі». 

Таке завдання (скласти музичну казку, невеличкий текст із помилками тощо) можна 

запропонувати учням, об’єднавши їх у групи. 

 

Виправ помилку 

 

На дошці записується ритм вивченої пісні з пропущеними тривалостями звуків або з 

помилками. Учні повинні виправити помилки і записати правильно.  

 

Музичне змагання 

 

Учитель викликає двох учнів до дошки. Дає завдання розставити визначення темпу 

(динаміки, регістру, тривалості звуків) по порядку (в бік збільшення або зменшення). Виграє той 

учень, який першим впорається із завданням.  

Приклад:Динаміка: дуже тиха, помірно тиха, помірно голосна, голосна , дуже голосна. 

 

Знайди зайвого 

 

І варіант.  Учитель дає 3-4 поняття (терміни, назви творів, прізвища композиторів, 

художників тощо). Діти мають визначити, яке з поданих понять зайве.  

Приклад.Пісня-мелодія-лібрето-вірш. 

Кантата-оповідання-хор. 

Лисенко – Ревуцький – Гоголь - Гулак-Артемовський. 

Таку саму роботу можна проводити, використовуючи портрети композиторів, репродукції 

тощо. 

 

ІІ варіант.   Діти, об’єднані  в групи, самі готують це завдання і потім пропонують його 

по черзі. Перемагає та група, яка складе більше варіантів понять. 
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ДОДАТОК Д 

Діагностичні методики 
 

1) Модифікація опитувальника А. А. Реана 

«Мотивація успіху і побоювання невдачі» 

(для учнів 5-7 класів) 
Інструкція: Дорогий друже! Прочитай нижче названі судження і виріши, які з них 

відносяться до тебе і ти з ними згоден - поряд з цим судженням напиши «так». Якщо судження 

тебе не стосується, то напиши поруч «ні». Будь відвертий. 
 

1. Починаючи роботу на уроці, я сподіваюся на успіх. 

2. Зазвичай на уроках я активно співаю, часто беру участь у творчій діяльності, пропоную свій 

варіант музичного виконання. 

3. У мене поки немає планів у майбутньому займатися музичним мистецтвом.  

4. Якщо мистецький матеріал мені не зрозумілий, я намагаюся в ньому обов’язково розібратися 

самостійно або з допомогою вчителя і однокласників. 

5. Я обов’язково хочу добитися успіху в навчанні. 

6. Навіть якщо мені не подобається, я все одно прагну отримати з предмета добрі оцінки.  

7. Якщо музичний твір (пісня чи ін.) складний і незрозумілий для мене, то я відмовляюся 

(перестаю) його виконувати. 

8. Якщо мені хочуть доручити будь-яке творче завдання, то я намагаюся знайти поважну 

причину і відмовлюся від доручення. 

9. При зустрічі з труднощами я вишукаю способи їх подолання.  

10. Я - наполеглива людина. 

11. Якщо я отримав «негативну оцінку», то обов’язково прагну її виправити. 

12. У мене є вже плани на мистецьке майбутнє. 

13. Мої близькі вважають мене нездібним до музики. 

14. Для мене дуже важливо співати, слухати мистецькі твори, робити ритмічні рухи якнайкраще, 

навіть якщо через це у мене виникають неприємності із друзями. 

15. Мої батьки мене не підтримують у музичних починаннях.  

16. Я часто відчуваю сумніви в успіху при виконанні пісні чи відповіді на прослуханий твір.  

17. При невдачі я відмовляюся від поставленої мети. 

18. Успіх у моєму мистецькому навчанні залежить від моєї цілеспрямованості та наполегливості, 

а не контролю батьків. 

19. Якщо у мене виникає певне музичне (заспівати, затанцювати, заграти тощо) бажання, я 

обов’язково прагну його здійснити. 

20. Якщо я не вивчив(ла) пісню чи інше завдання, я не переймаюся через це.  

Дякуємо за відповіді на питання анкети! 

Ключ до опитувальника: 

Відповідь «так» - питання №1,2,4,5,6,9,10,11,12,14,18,19 – 1 бал. Відповідь «ні» - питання 

№3,7,8,13,15,16,17,20 – 1 бал. 

Критерії оцінки результатів опитування пропонуються наступні: 

від 0 до 13 балів - виражена мотивація на невдачу, учень вважає для себе більш важливим уникнути 

якісь неприємності, помилки, невдачі, ніж спробувати досягти будь-якого результату мистецької 

діяльності; 

від 18 до 20 балів - яскраво виражені мотивація на успіх, прагнення до досягнень в художньо-

естетичній діяльності і спілкуванні, цілеспрямованість; 

від 14 до 17 балів - мотиваційний полюс яскраво не виражений, однак той, хто набрав 14 балів може 

вважатися таким, що має тенденцію до уникнення невдачі, а той, хто набрав 17 балів схильний до 

прояву тенденції до досягнень. 

В результаті підраховується кількість учнів, які набрали відповідно до того чи іншого мотиваційним 

полюса кількість балів. 
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2) Опитувальник дослідження мотивації досягнення успіху Т. Елерса. 

(для вчителів) 
Опитувальник призначений для діагностики, виділеної Хекхаузеном, мотиваційної 

спрямованості особистості на досягнення успіху. Стимулюючий матеріал являє собою 41 

твердження, на які досліджуваному необхідно дати один із 2-х запропонованих варіантів 

відповідей «так» або «ні». Ступінь виразності мотивації до успіху оцінюється кількістю балів, 

що збігаються із ключем. 

Нарахування відбувається за принципом: за кожну відповідь «Так» на питання 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41, досліджуваний отримує 1 бал. 

Також нараховується 1 бал за відповіді «Ні» на питання: 6, 19, 18, 20, 24, 31, 36, 38,39.  

Відповіді на питання 1,11, 12,19, 28, 33, 34, 35,40 не беруться до уваги.  

Сумарна оцінка: від 1 до 10 балів є показником низького рівня мотивації досягнення 

успіху; від 11 до 16 балів: середній рівень мотивації; від 17 до 20 балів: помірно високий рівень 

мотивації; вище 21 балу: занадто високий рівень мотивації досягнення успіху. 

 

Тестовий матеріал 

1. Коли є вибір між двома варіантами, його краще зробити швидше, ніж відкласти на певний час.  

2. Я легко дратуюся, коли помічаю, що не можу на всі 100 % виконати завдання. 

3. Коли я працюю, це виглядає так, ніби я все ставлю на карту. 

4. Коли виникає проблемна ситуація, я найчастіше приймаю рішення одним з останніх. 

5. Коли у мене два дні підряд немає справи, я втрачаю спокій. 

6. У деякі дні мої успіхи нижче середніх. 

7. По відношенню до себе я більш строгий, ніж по відношенню до інших.  

8. Я більш доброзичливий, ніж інші. 

9. Коли я відмовляюся від важкого завдання, я потім суворо засуджую себе, бо знаю, що в ньому 

я домігся б успіху. 

10. В процесі роботи я потребую невеликих паузах для відпочинку.  

11. Старанність - це не основна моя риса. 

12. Мої досягнення в праці не завжди однакові. 

13. Мене більше приваблює інша робота, ніж та, якою я зайнятий. 

14. Осуд стимулює мене сильніше, ніж похвала. 

15. Я знаю, що мої колеги вважають мене діловою людиною. 

16. Перешкоди роблять мої рішення більш твердими. 

17. У мене легко викликати честолюбство. 

18. Коли я працюю без натхнення, це зазвичай помітно. 

19. При виконанні роботи я не розраховую на допомогу інших.  

20. Іноді я відкладаю те, що повинен був зробити зараз. 

21. Потрібно покладатися тільки на самого себе. 

22. У житті мало речей, важливіших, ніж гроші. 

23. Завжди, коли мені треба буде виконати важливе завдання, я ні про що інше не думаю.  

24. Я менш честолюбний, ніж багато інших. 

25. У кінці відпустки я зазвичай радію, що скоро вийду на роботу.  

26. Коли я розташований до роботи, я роблю її краще і кваліфікованіше, ніж інші. 

27. Мені простіше і легше спілкуватися з людьми, які можуть завзято працювати. 

28. Коли у мене немає справ, я відчуваю, що мені не по собі. 

29. Мені доводиться виконувати відповідальну роботу частіше, ніж іншим.  

30. Коли мені доводиться приймати рішення, я намагаюся робити це якомога краще.  

31. Мої друзі іноді вважають мене ледачим. 

32. Мої успіхи в якійсь мірі залежать від моїх колег. 

33. Безглуздо протидіяти волі керівника. 

34. Іноді не знаєш, яку роботу доведеться виконувати. 

35. Коли щось не ладиться, я нетерплячий. 
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36. Я зазвичай звертаю мало уваги на свої досягнення. 

37. Коли я працюю разом з іншими, моя робота дає великі результати, ніж робота інших.  

38. Багато чого, за що я беруся, я не доводжу до кінця. 

39. Я заздрю людям, які не завантажені роботою. 

40. Я не заздрю тим, хто прагне до влади і положення. 

41. Коли я впевнений, що стою на правильному шляху, для доказу своєї правоти я йду аж до 

крайніх заходів. 

 

3) Модифікація анкети «Цінності освіти» 

(для учнів 5-8 класів) 
 

Інструкція: Дорогий друже! Прочитай уважно кожне судження і виріши, з якими з них 

ти згоден, а з якими ні. Якщо судження співпадає з твоєю думкою про себе, то поряд з номером 

питання поставте знак «+». Якщо ти не згоден з думкою про себе, постав знак «-». Будь 

відвертий! 

1 

1. З приказкою «Вік живи, вік учись!» я згоден(а). 

2. Велика частина того, що я роблю на заняттях у школі, мені подобається.  

3. Зусилля, які я докладаю для того, щоб добре вчитися, мене не радують.  

4. Я думаю, що сенс життя полягає в постійному пізнанні чогось нового, а також у моїй 

творчості. 

5. Мої однолітки, які проявляють до всього інтерес, викликають у мене роздратування.  

6. Мені здається, що людині зовсім не обов’язково знати основні закони природи та суспільства.  

7. Найчастіше на уроках мені не буває нудно. 

8. Я не можу сказати, що захоплений(а) навчанням у школі. 

9. Мені не подобається вчитися в школі. 

10. Якщо б дозволили учневі вирішувати, йти в школу чи ні, я б заняття відвідував(ла) не 

завжди. 

2 

1. Я рідко ніяковію, коли мені говорять компліменти. 

2. Я собі подобаюся. 

3.Я вірю в себе тільки тоді, коли відчуваю, що здатний впоратися з завданнями, які стоять переді 

мною. 

4. Моє почуття самоповаги залежить від того, чого я досяг. 

5. Найчастіше я не соромлюся проявляти свої почуття. 

6. Не можу сказати, що я впевнений у собі. 

7. Людина має бути цікава сама собі. 

8. Я завжди покладаюся на свої власні почуття і бажання. 

9. Найчастіше мені важко бути щирим, навіть тоді, коли мені цього хочеться.  

10. Мені здається, що мені особливо нічим пишатися. 

3 

1. Я думаю, що більшості людям можна довіряти. 

2. Люди часто мене дратують. 

3. Більшість людей прагнуть у житті вибрати легкий шлях. 

4. Більшість людей заздрісні, хоча і намагаються це приховати. 

5. Про людину ніколи не можна сказати з упевненістю, добрий він чи злий. 

6. Гідності людини побачити набагато легше, ніж його недоліки.  

7. Мені здається, люди прагнуть до того, щоб розуміти і довіряти один одному.  

8. Я обережний у прояві своєї симпатії і прихильності до людей, поки не зрозумію, що вони 

взаємні. 

9. Я не можу сказати, що мені подобається більшість людей, яких я знаю. 
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10. У розмові з іншою людиною я завжди приділяю багато уваги судженню або пропозиції мого 

співрозмовника. 

 

4 

1. Головне в житті не подобатися людям, а приносити їм користь. 

2. Людина повинна займатися перш за все тим, що корисно всьому суспільству, іншим людям, а 

не тільки йому одному. 

3. Я очікую, що люди обов’язково оцінять те, що я роблю для них. 

4. Додаткові доручення чи прохання вчителя мене не радують, тому що це відволікає мене від 

інших, цікавих для мене справ. 

5. Мені буває дуже неприємно, навіть якщо я порушив обіцянку не 

залежних від мене причин. 

6. Думаю, що я повинен сам, без допомоги батьків нести відповідальність за свої успіхи та 

невдачі в школі. 

7. Я виконую якусь роботу більш якісно і краще, якщо знаю, що за мною спостерігають і мене 

контролюють. 

8. Не можу сказати, що до навчання в школі я ставлюся відповідально.  

9. Можу сказати, що у мене є почуття обов’язку. 

10. Я завжди відчуваю свою відповідальність за все, що трапляється в моєму житті. 

Спасибі! 

Ключ до блоку 1 «Пізнання як цінність»: 

Відповідь «Так» - питання №№1,2,4,7. 

Відповідь «Ні» - питання №№3,5,6,8,9,10.  

Ключ до блоку 2 «Я – цінність». 

Відповідь «Так» - питання №№1,2,5,7,8. 

Відповідь «Ні» - питання №№3,4,6,9,10.  

Ключ до блоку 3 «Інший – цінність»: 

Відповідь «Так» - питання №№1,5,6,7,10. 

Відповідь «Ні» - питання №№2,3,4,5,8,9.  

Ключ до блоку 4 «Суспільно корисна діяльність»: 

Відповідь «Так» - питання №№1,2,5,7,8,9,10. 

Відповідь «Ні» - питання №№3,4.6.  

 

Ступінь сформованості такої ціннісної орієнтації як «Пізнання» визначається наступними 

рівнями проміжку часу: 

від 0 до 6 балів - низький рівень; 

від 7 до 8 балів - середній рівень; 

від 9 до 10 балів - високий рівень. 

Ступінь сформованості ціннісного ставлення до себе як «Особистості» визначається такими 

рівнями: 

від 0 до 4 балів - низький рівень; 

від 5 до 6 балів - середній рівень; 

від 7 до 10 балів - високий рівень. 

Ступінь сформованості ціннісного ставлення до іншої людини як до «Особистості» 

визначається такими рівнями: 

від 0 до 4 балів - низький рівень; 

від 5 до 6 балів - середній рівень; 

від 7 до 10 балів - високий рівень. 

Ступінь сформованості такої цінності як «Суспільно корисна діяльність» визначається такими 

рівнями проміжку часу: 

від 0 до 5 балів - низький рівень; 

від 6 до 8 балів - середній рівень; 
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від 9 до 10 балів - високий рівень. 

 

Підведення підсумків тестування за модифікованою анкетою «Цінності освіти» для 

учнів 6-8 класів виражається у визначенні кількості дітей з низьким, середнім і високим рівнями 

сформованості кожної названої цінності (ціннісної орієнтації). 

 

4) Анкета для вчителя 

«Усвідомленість вибору педагогічної системи» 
 

Інструкція: Шановний колега! Уважно прослухайте (прочитайте) кожне судження і 

висловіть свою згоду або незгоду з ним. На опитувальному аркуші поряд з номером питання 

поставте знак «+» (якщо згодні) або знак «-» (якщо не згодні). 

 

1. Головною якістю хорошого учня є його відповідальність. 

2. Головне, чого слід навчати учнів, це конкретним знанням, які учні зуміють відразу ж 

застосувати на практиці. 

3. Знання повинні даватися учням у готовому вигляді (правила, зразки, алгоритми), так як це 

забезпечує хороше їх засвоєння. 

4. Провідною фігурою в освітньому процесі є учитель з його знаннями та досвідом. 

5. В освітньому процесі неминуча орієнтація на «середнього» учня. 

6. Врахувати індивідуальність кожного учня в освітньому процесі практично неможливо. 

7. Завданням навчання повинно бути досягнення кожним учнем чітко заданого результату - 

освітнього стандарту. 

8. Головне в процесі навчання - тренування, відпрацювання вправ, які наближають вміння учнів до 

зразка. 

9. Вчителю належить основна роль у забезпеченні жорсткого контролю за результатами навчання. 

10. Оцінка будь-якої діяльності учня повинна носити характер позначки. 

11. Основна роль на уроці належить вчителю як провідного джерела інформації. 

12. Основним результатом навчання є міцне засвоєння передбачених програмою знань. 

13. Організовуючи навчальний процес, вчитель насамперед орієнтується на забезпечення його 

результату. 

14. Більш цінним є те знання, яке учень засвоїв у результаті дослідної (пошукової) діяльності.  

15. В ході діалогу забезпечується більш ґрунтовне і міцне засвоєння знань. 

16. Розвиток особистості дитини, її здібностей і схильностей є головним результатом освітнього 

процесу. 

17. Пріоритетним в роботі вчителя є створення умов для розвитку особистості дитини. 

18. Освітній процес повинен підтримувати суб’єктну позицію учня в навчальній діяльності. 

19. Гарного учня характеризує активність, творчість і наявність власної точки зору. 

20. Розвиток теоретичного мислення учнів слід вважати головним результатом навчання. 

21. Освітній процес повинен задовольняти інтереси та потреби учнів у пізнавальній сфері. 

22. Навіть у рамках класно-урочної системи вчитель має можливість враховувати та розвивати 

індивідуальність учня. 

23. Навчання можна вважати успішним, якщо ступінь його ефективності здатний визначити сам 

учень. 

24. Провідною фігурою в освітньому процесі є учень. 

25. Вчитель на уроці створює умови для діяльності учнів по оволодінню навчальним матеріалом. 

26. Важливо зорієнтувати учня не на результат навчального процесу, а на сам процес навчання. 

 

Обробка результатів анкетування досить проста. Необхідно підрахувати кількість 

співпадінь відповідей, даних учителем, з ключем. За кожен збіг «нараховується» один бал, 

підраховується загальна сума балів (кількість збігів із ключем). 
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«Ключ»: 

Відповідь «-»: з 1 по 13 питання. 

Відповідь «+»: з 14 по 26 питання. 

Висока оцінка (13-26 балів) говорить про те, що педагог є прихильником особистісно орієнтованої 

парадигми, він прагне до реалізації принципів розвивального навчання. 

Низька оцінка (1-13 балів) говорить про те, що вчитель прихильний традиційної моделі навчання, а 

учні є для нього об’єктом педагогічного впливу. 

 

В результаті підраховується кількість вчителів, які зробили свій вибір на користь 

розвиваючого навчання, особистісно орієнтованої парадигми, а також кількість педагогів, які 

дотримуються традиційної моделі навчання. 

 

 

5) «Визначення рівня сформованості педагогічної рефлексії за 

О. Калашниковою» 

 
Діагностика має структуру особистісного опитувальника, що складається з 34 

запитань, на які потрібно дати відповідь «так» або «ні». Відповіді «так» у реєстраційному 

бланку позначаються знаком «+», а «ні» – знаком «-».  

Інструкція: З метою більш глибокого пізнання самого себе Вам пропонується відповісти 

на ряд питань. Відповідаючи на них, позначайте в реєстраційному бланку свою згоду знаком 

«+», а незгода – знаком «-». 

Текст методики 

1. Чи були у Вас випадки, коли аналіз Вашого вчинку примирював Вас з вашими 

близькими?  

2. Змінювалися Ваші духовні цінності після того, як Ви, проаналізувавши  свої недоліки, 

приходили до рішення змінити їх?  

3. Чи часто Ви вдаєтеся до аналізу своєї поведінки в конфліктних ситуаціях?  

4. Часто буває так, що Ваша поведінка в конфліктній ситуації залежить від емоційного 

стану?  

5. Чи ставите Ви себе в своїй уяві на місце якоїсь незнайомої Вам невдачливої людини?  

6. Аналізуєте Ви причини своїх невдач?  

7. Чи довго Ви згадуєте зустріч з безталанною людиною? 

8. Чи намагаєтеся Ви аналізувати свою поведінку, якщо у Вас довгий час не виникало 

проблемних ситуацій?  

9. Як Ви вважаєте, це пов’язано з особистісною потребою розібратися в собі?  

10. Ви аналізуєте свою поведінку, щоб порівняти себе з іншими?  

11. Чи були у Вас випадки, коли аналіз ситуації приводив до зміни рішень, прийнятих 

Вами раніше, зміни Вашої точки зору або переоцінки самого себе?  

12. Чи часто Ви усвідомлюєте причини власних вчинків?  

13. Чи часто Ви аналізуєте поведінку оточуючих Вас людей, уникаючи аналізувати свою?  

14. Чи намагаєтеся Ви виявити для себе причини своєї поведінки?  

15. Чи вважаєте Ви однозначною і беззаперечно правильною для себе думку людини, 

компетентній у проблемі, що Вас цікавить?  

16. Чи намагаєтеся Ви аналізувати думки авторитетних людей?  

17. Піддаєте Ви критичному аналізу позицію авторитетної людини, групи людей?  

18. Чи протиставляєте Ви думці авторитетної людини свої добре обдумані аргументи 

проти?  

19. Співпадає, як правило, Ваша точка зору на якусь проблему з думкою авторитетної 

людини в цій області?  
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20. Чи намагаєтеся Ви знайти причину будь-яких невирішених життєвих протиріч, що 

відносяться до Вас?  

21. Чи буває так, що людські цінності, прийняті в суспільстві, Ви піддаєте критичному 

аналізу?  

22. Часто громадська думка здатна диктувати Вам певний образ думок? 

23. Чи вважаєте Ви, що вміння аналізувати Вами свою поведінку завжди призводить до 

прийняття єдино правильного рішення?  

24. Чи намагаєтеся Ви аналізувати свою або чужу поведінку, якщо розумієте, що це може 

призвести до виникнення негативних емоцій, неприємних для Вас?  

25. Чи замислюєтеся Ви про поведінку сторонніх людей, порівнюючи їх з собою?  

26. Спробуєте Ви зайняти позицію сторонньої Вам людини в конфліктній ситуації, 

намагаючись пов’язати її з власної?  

27. Чи вели Ви коли-небудь щоденники, куди записували свої думки, переживання?  

28. Аналізуючи свої невдачі, схиляєтеся Ви до оцінки своєї поведінки? 

29. Часто, аналізуючи свої невдачі, Ви в більшій мірі приходите до висновку, що винен 

безлад в соціальному житті?  

30. Чи притаманна аналізу Вашої поведінки більшою мірою емоційна оцінка?  

31. Чи присутня в аналізі власної поведінки більшою мірою чітка словесна логіка?  

32. Часто суспільство здатне нав’язати Вам певну манеру поведінки?  

33. Чи вважаєте Ви обов’язковим для себе дотримуватися всіх рекомендацій моди, 

певного стилю одягу і т. п.?  

34. Часто буває так, що, проаналізувавши свою поведінку, Ви змінюєте свій стиль 

спілкування з людьми? 

Обробка результатів. 

Для визначення рівня сформованості педагогічної рефлексії необхідно зіставити 

результати, отримані в ході проведення діагностики, з ключем для її обробки. За кожну 

відповідь, що співпадає з ключем, випробуваний одержує 1 бал, в протилежному – 0 балів, 

отримані бали підсумовуються. 

Ключ 

 

1. + 

2. + 3. + 4. - 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10. - 

11. + 12. + 13. - 14. + 15. - 16. + 17. + 18. + 19. - 20. + 

21. + 22. - 23. + 24. + 25. + 26. + 27. + 28. + 29. - 30. - 

31. + 32. - 33. - 34. +             

Якщо набрано від 0 до 11 балів, це свідчить про низький рівень розвитку рефлексії. Якщо 

Ви набрали від 12 до 22 балів – середній рівень рефлексії. Якщо набрали від 23 до 34 балів – 

високий рівень рефлексії. 

 

Реєстраційний бланк відповідей методики визначення рівня сформованості 

педагогічної рефлексії 

Інструкція: З метою більш глибокого пізнання самого себе Вам пропонується відповісти 

на ряд питань. Відповідаючи на них, позначайте в реєстраційному бланку свою згоду знаком 

«+», а незгода – знаком «-». Довго Не замислюйтесь над відповідями. Пам’ятайте, що 

правильних або неправильних відповідей не буває.  

Спасибі! 

№ питання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

відповідь                         

№ питання  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

відповідь                          

№ питання  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34     

відповідь                          
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6) Анкета 

«Суб’єктність учнів в освітньому процесі» 

(для учнів 5-8 класів) 
Інструкція: Дорогий друже! Прочитай уважно кожне судження і виріши, з якими з них 

ти згоден, а з якими ні. Якщо судження співпадає з твоєю думкою про себе, то постав поряд з 

номером питання знак «+». Якщо не згоден, то знак «-». 

 

1. На уроках я зазвичай активний і проявляю ініціативу. 

2. Мені не подобається виконувати самостійні завдання. 

3. Мені подобається виконувати за дорученням вчителя додаткові творчі завдання. 

4. На уроці я в будь-який час можу задати вчителю цікаве для мене питання. 

5. На уроках мені не цікаво слухати навчальний матеріал. 

6. Я люблю брати участь в обговоренні на уроці будь-якого питання разом з іншими 

учнями. 

7. На уроках я не проявляю цікавість. 

8. Я не оцінюю сам свою роботу на уроці, тому що це повинен робити вчитель.  

9. Мої успіхи в навчанні залежать тільки від мене. 

10. На уроках я часто піднімаю руку, коли потрібно відповісти на поставлене питання. 

11. Мені подобається в додатковій літературі шукати цікаву інформацію до будь-якого 

уроку. 

12. Я сам можу оцінити якість виконаної мною роботи. 

13. Я активний на уроках тільки тоді, коли мені потрібно отримати оцінку. 

14. Не можу сказати, що навчаюсь в повну міру своїх сил. 

15. Мені більше подобається, коли на уроці говорить сам вчитель, а нас учнів він не турбує 

питаннями. 

16. На уроках я часто відчуваю бажання висловити свою точку зору, свою думку. 

17. Якщо на уроці мені щось незрозуміло, то я не буду турбувати вчителя додатковими 

питаннями. 

18. Мені не цікаво те, що відбувається на уроці, і тому найчастіше я сумую. 

19. Мені подобається, коли вчитель на уроці приваблює нас учнів до розмови і задає нам 

питання. 

20. Якщо на уроці я щось не зрозумів, то обов’язково додатково позаймаюся вдома і 

розберуся (або попрошу вчителя мені роз’яснити незрозуміле питання). 

Дякуємо за відповіді на питання анкети! 

 

Ключ до анкети: 

Відповідь «Так» - питання №1,3,4,6,9,10,11,12,16,19,20. 

Відповідь «Ні» - питання № 2,5,7,8,13,14,15,17,18. 

Результати діагностики суб’єктивності учнів 5-8 класів диференціюються по трьом 

основним інтервалам значень:  

низький рівень - від 0 до 10 балів; 

середній рівень - від 11 до 15 балів; 

високий рівень - від 16 до 20 балів. 

Низький рівень – суб’єктна позиція учня в освітньому процесі виражена дуже слабо або 

практично відсутня (при низьких балах). У процесі навчальної діяльності учень займає частіше 

всього пасивну позицію, активність проявляє вкрай рідко, епізодично, воліє бути в ролі виконавця 

учительських вказівок і не висловлює свого ставлення до них. Під час різних видів самостійної 

роботи не прагне до їх власного вибору. Ініціатива на уроці практично відсутня. Орієнтований на 

традиційне виконання ролі учня як об’єкта педагогічних дій. 

Середній рівень – певною мірою суб’єктність притаманна учню як його особистісна якість, 

виражена у нього в достатній мірі. Учень прагне до прояву певної активності, але ініціативним 
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буває рідко. Вибірково ставиться до участі в самостійних завданнях. Намагається виробляти свою 

особисту позицію в тих чи інших питаннях, але далеко не завжди прагне виражати своє ставлення 

до тих чи інших аспектів організації освітнього процесу. 

Високий рівень – суб’єктна позиція учня в освітньому процесі є яскраво вираженою, 

сформованої на високому рівні. Учневі притаманні як внутрішня активність (переживання своєї 

причетності до процесу утворення себе), усвідомлення того, що результат навчальної діяльності 

буде залежати від ступеня особистих зусиль, інтелектуальна включеність в пропонований 

навчальний матеріал), так і зовнішня (вираження своєї думки з приводу обговорюваної проблеми, 

звернення до вчителя із запитаннями та уточненнями, внесення пропозицій щодо організації 

навчального процесу та інше). Учень у високій мірі є самостійним в освоєнні навчальної 

діяльності, значно орієнтований на виконання різних видів самостійних робіт. Часто проявляє 

ініціативу. 
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ДОДАТОК К 

 

Довідки про впровадження дисертаційного дослідження: 
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