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має бути побудоване не за радянською моделлю «викладач – студент», а за принципом 

«рівний – рівному». Звичайно, студент має пам’ятати свої обов’язки і не ставитись зверхньо 

до викладача. Але тільки така модель зможе посприяти внутрішній мотивації студента.  

На сьогоднішній день робота зі слабкими та невстигаючими студентами полягає в 

тому, що на першому етапі визначається причина неуспішності студента, з’ясовується зі 

скількох дисциплін студент відстає у навчанні.  

Коли з’ясовуються усі моменти відставання, викладачі користуються педагогічною 

профілактикою (пошук оптимальних методів навчання), педагогічною діагностикою 

(систематична перевірка студента), педагогічною терапією (проведення консультацій, 

додаткових занять), педагогічним вихованням (налагодження взаєморозуміння з батьками та 

студентом). 

Що стосується самої стратегії викладання, то викладач повинен при розгляді нового 

матеріалу звертати увагу на розуміння студентами нового матеріалу та застосовувати 

різноманітні методи вивчення нового матеріалу (плакати, схеми, презентації). Контролюючи 

самостійну роботу студента варто перш за все навчити студента правильно планувати 

навчальний процес і перевіряти рівень складності (особливо для невстигаючих). 

Отже, підсумовуючи вище згадане, можна дійти висновку, що незважаючи на 

присутність даної проблеми довгий період часу, методи роботи потребують інноваційно 

нової технології. Адже суспільна свідомість змінюється і те що було актуальним принаймні 

двадцять років тому, нажаль, з часом може втратити свою ефективність. 
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Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

(м. Київ, Україна) 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У 

ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ. 

 

Одним із головних напрямків, який сприяє становленню творчої самостійної 

особистості можна вважати просвітницьку діяльність. Заохочення студентів до підготовки та 

проведення поза аудиторних заходів розширює можливості практичного використання та 

творчої переробки раніше засвоєних студентами знань, умінь та навичок, більш глибокому 

сприйняттю поетичних та музичних творів, розвитку практичних умінь та навичок в 

проведенні аналогічних заходів. Коли студенти беруть участь у концертах, конкурсах, 

бесідах, вони не тільки виконавці, а й організатори, що усвідомлюють особливу 

відповідальність в музично-пропагандистський діяльності. 

Особливе значення має етап підготовки сценаріїв, коли студентам старших курсів 

пропонується обрати теми лекцій-концертів самостійно, з колективним обговоренням 

кращих варіантів. Ретельно підбирається музичний матеріал з кількох варіантів, що 

запропонували студенти. Таким чином студентам надається можливість розширити 

теоретичні знання у їх практичному використанні. Найталановитіші студенти-

старшокурсники залучаються до роботи в конкурсних журі, самостійно оцінюючи виступи 

студентів-початківців. Це допомагає визначити підготовку студентів до практичної 
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діяльності, простір для творчих пошуків, формуванню аналітичного мислення, навичок 

художньо-естетичної оцінки. 

Мета всіх просвітницьких заходів – це підготовка студентів до практичної діяльності : 

- Формування інтересу до просвітницької роботи ; 

- Удосконалення методів самостійної роботи при підготовці колективних 

просвітницьких заходів; 

- Створення професійної мотивації, що цільно змикається з набуттям майбутніми 

вчителями соціально-професійного досвіду; 

- Виховання творчої особистості майбутнього вчителя музики. 

Дуже важливим є створення таких умов у творчому колективі, які б сприяли 

продуктивній професійній співпраці усіх учасників майбутніх виховних заходів. Це залежить 

від чіткої і послідовної організації підготовчого процесу, а також від спільного бажання 

досягнути яскравого втілення художньої мети та досконалої реалізації творчих завдань. 

Прикладом ефективного впливу на формування педагога – музиканта поза аудиторної 

роботи можуть бути такі заходи, які дуже популярні в Київському університеті імені Бориса 

Грінченка, а саме - «Мала філармонія». В ній беруть участь як студенти Інституту мистецтв, 

так і викладачі. Наприклад, тематичні вечори: «С.Рахманінов - «Дзвони долі», «Чарівні звуки 

Шопена»,  «Музика моєї Батьківщини», конкурси: «Українські композитори – дітям», 

«Джазова музика», концерти – лекції: «Природа в музиці» П.Чайковський», «У світі 

фортепіанної мініатюри», творчі зустрічі – концерти. Беручи участь у цих заходах, студенти 

мають можливість підвищити свій виконавський потенціал, розвинути інші творчі здібності 

(написання сценарію, режисура заходу, виступ у ролі ведучого і т.д.). 

Подальшому розвитку музичного мислення, музичного кругозору, музичного смаку, 

розвитку емоційного та свідомого музичного сприйняття є залучення студентів до таких 

форм роботи, які об’єднують різні види мистецтва – музику, живопис, поезію, хореографію, 

мультимедійні технології. 

Крім того участь у просвітницькій роботі значно підвищує загальний культурно-

професійний рівень студента, адже працюючи над певною темою, він змушений звертатися 

не лише до музичної теорії і літератури, але й до культурології, естетики, історії, 

мистецтвознавства та інших суміжних наук, розширюючи тим самим межі своїх знань. 

Відповідно, формується здатність до власної, достатньо незалежної від сторонніх впливів 

оцінки різних художніх явищ, до особистої, не регламентованої ззовні інтерпретації 

музичного твору. 

Виходячи із сучасної парадигми освіти, метою особистісно-орієнтованого навчання є 

процес психолого-педагогічної допомоги в становленні індивідуальності, самовизначення 

особистості. Необхідно зуміти викликати у студента бажання вчитися. Створення 

сприятливих умов співтворчості, співдружності є найважливішою складовою частиною 

професійної діяльності сучасного викладача фортепіано вищих навчальних закладів. 

Гуманістична педагогіка орієнтується на пріоритет особистості, яка розвивається, вміє 

самостійно вчитися, здобувати знання. Реалізація ідеї «вчитися протягом усього життя» 

знаходить своє практичне втілення саме в організації роботи по самовдосконаленню, де 

створюється висока мотиваційна «планка» і дає можливість розгорнутись потенціальним 

можливостям молодих спеціалістів. 

Таким чином, запропоновані форми роботи студентів у класі основного музичного 

інструмента відкривають шляхи практичним формам неповторно-індивідуального 

самовиявлення та самоствердження особистісного «Я» кожного студента. Відбувається 

свідомий, цілеспрямований процес вільного розкриття та практичного втілення творчого 

потенціалу майбутнього вчителя музики, що закладає надійні основи професійної 

компетентності та надає впевненості у власних здібностях та можливостях. 

Відтак, маємо всі підстави стверджувати, що творчий підхід до організації самостійної 

роботи студентів повною мірою відповідає головній меті самореалізації людини – 

об’єктивації творчого потенціалу в формах предметної діяльності (тобто, творення 


