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МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ 

О. А. Гаврилюк 1  
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У статті обґрунтовано використання системи активних методів та прийомів у художньо-творчому процесі в 
педагогічних коледжах. Виокремлено найважливіші методичні аспекти стимулювання творчої активності 
студентів. Проаналізовано необхідність використання засобів художньої виразності театрального виду мистецтва 
у художньо-творчій діяльності. Обґрунтовано доцільність опанування основами організації різновидів художньо-
творчої діяльності майбутніми учителями музики. 

Ключові слова: методи, творчі завдання, художньо-творча діяльність, майбутній учитель музики, педагогічний 
коледж. 

METHODS AND TECHNIQUES OF ORGANIZING THE ARTISTIC CREATIVITY OF FUTURE 
TEACHERS OF MUSIC IN PEDAGOGICAL COLLEGES 

O. Gavrilyuk 
The article substantiates the use of the system of active methods and receptions in the artistic and creative process in 

pedagogical colleges. The most important methodological aspects of stimulating the creative activity of students are singled 
out. The necessity of using the means of artistic expressiveness of theatrical type of art in artistic and creative activity has been 
analyzed. It is substantiated the importance of mastering the bases of the organization of the ways of artistic and creative 
activity of future teachers of music. 

Key words: methods, creative tasks, artistic and creative activity, future teacher of music, pedagogical college.  
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Оновлення змісту та системи професійно-творчого становлення майбутнього вчителя музики в 
педагогічних коледжах нині вимагає необхідності переосмислення мети, завдань і методів фахової 
підготовки студентів, створення та втілення у практику оновлених методик та технологій.  

У вирішенні завдань професійної підготовки майбутнього спеціаліста мистецької сфери, що поєднує в 
собі риси педагога й музиканта, культуролога й мистецтвознавця передбачається залучення особистості до 
різних видів мистецтва, створення такого життєвого простору, що сприятиме її всебічному розвитку та 
духовному становленню. У цьому аспекті актуальною постає проблема професійної готовності 
майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації художньої творчої діяльності. 

Питання формування готовності до музично-естетичної діяльності майбутнього вчителя музичного 
мистецтва, дослідження художніх і творчих потреб особистості висвітлено у наукових працях 
Е. Абдулліна, Ю. Алієва, Б. Бриліна, В. Бутенка, Л. Коваль, О. Олексюк, Г. Падалки, О. Ростовського, 
О. Рудницької, Л.Хлєбнікової. Аспекти творчої діяльності у психологічних дослідженнях окреслюються у 
працях В. Лісовської, В. Крутецького, Л. Степанко. Характеристика механізмів взаємозв’язку творчості та 
педагогічної майстерності, педагогіки творчості простежується в дослідженнях Ю. Азарова, І. Зязюна.  

Особливості професійної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін та художньо-
естетичного виховання студентської молоді зустрічаємо в багатьох наукових дослідженнях, зокрема 
Е. Абдулліна, І. Гринчук, Г. Падалки, О. Рудницької, Т. Смирнової, Ю. Мальованого, Н. Савченко, 
О. Олексюк, В. Орлова, О. Ростовського, О. Рудницької, Г. Яківчук.  

Метою статті є обґрунтування та висвітлення системи методів і прийомів організації різновидів 
художньо-творчої діяльності майбутніх учителів музики в педагогічних коледжах. 

Художньо-творча діяльність – це професійне вміння оптимізувати всі види навчально-виховної 
діяльності, спрямувати їх на всебічний розвиток та вдосконалення особистості, що забезпечує високу 
організацію педагогічного процесу майбутнього вчителя музичного мистецтва. Вона характеризується 
високим рівнем розвитку спеціальних узагальнених умінь, і, звичайно, суть її – в особистості викладача, 
його позиції, здатності керувати діяльністю на високому рівні [7, с.140-143]. 

Проблема якості професійної готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до художньої 
творчої діяльності вирішується шляхом удосконалення навчально-виховного процесу, оптимізації його 
змісту, впровадженням нових форм й методів. Педагог-музикант повинен володіти варіативною 
методикою і обирати найдоцільніші методи для вирішення конкретних завдань, володіти тезаурусом 
художніх знань та умінь [1, с.167-168].  

Згідно з потребами навчально-виховного процесу в педагогічних коледжах, упровадження різних 
форм художньо-творчої діяльності займає вагоме місце у формуванні професійної готовності майбутнього 
фахівця. 

Художньо-творча діяльність майбутнього вчителя музики охоплює активну творчу діяльність та 
самодіяльну творчість, що робить її важливим засобом навчально-виховного процесу в педагогічному 
коледжі. Як зазначав І. Песталоцці, «кожен дізнається лише те, що сам спробує зробити» [9]. 

Особливим методом активізації творчої діяльності майбутніх учителів музики є метод співтворчості 
у підготовці та проведенні художньо-виховних заходів. Одним з основних шляхів реалізації такого методу 
є організація роботи студентів у малих творчих групах, що передбачає двоступеневу форму діяльності, 
що залучає до планування, виконання, аналізу діяльності всіх учасників. Таким чином, у художньо-
творчому процесі задіяні викладач, як керівник діяльності, творча група (актив) – студент-сценарист, 
студент-режисер, студент-звукорежисер, мікрогрупи (організатори окремих номерів). 

Залучення до діяльності кожного учасника творчого колективу, використовуючи одночасно 
різноманітні види діяльності, сприяє підвищенню інтересу до спільної праці, розвиває активність, нове 
ставлення до процесу, дає можливість спільного планування, організації та аналізу діяльності, 
накопичування, осмислення пропозицій, ідей, розвитку власних поглядів, почуття поваги, 
взаєморозуміння. 

Тут важливим також є використання методу моделювання концертних ситуацій, що використовується 
задля адаптації студентів до публічних виступів, отримання задоволення від сценічної творчості [11, c. 
340]. 

Не менш важливим у художньо-творчій діяльності є використання взаємозв’язків різних засобів 
художньої виразності мистецьких творів. У реалізації такого завдання найбільш актуальною формою є 
постановки фрагментів музично-театральних вистав.  

Метод «театралізації» є методом навчання засобами театру, комплексною системою використання 
всіх засобів виразності театрального мистецтва [6]. 

Театралізація є художньо-педагогічним методом, згідно з яким театралізована дія розглядається як 
колективна організована дія, яка здійснюється за законами драматургії [6, c. 788].  
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Концепції мистецтвознавства щодо сутності мистецтва музичного театру, творчих засад музично-
акторської та музично-режисерської майстерності знайшли своє відображення в працях В. Мейєрхольда, 
К. Станіславського [8; 14]. Так, формами театралізованих дійств у художньо-творчому процесі підготовки 
майбутнього вчителя музики є постановка та участь у сценічних мініатюрах, ігрових виставах, спектаклях, 
музичних казках, фрагментах дитячих опер. 

Важливим стимулом активності учасників театралізованого дійства є неповторність та унікальність 
програми, що пов’язане із набуттям художньо-інтерпретаційних навичок майбутнім учителем музики. 

Одним із найефективніших видів театралізації є музично-театралізовані сценки, що сприяють 
розширенню та поглибленню мистецьких знань, розвивають психічні процеси (увагу, пам'ять, сприйняття, 
уяву, фантазію); активізують та удосконалюють словниковий запас, сценічне мовлення, удосконалюють 
сценічні рухи, розвивають емоційно-вольову сферу, розвивають почуття колективізму, відповідальності; 
стимулюють розвиток творчої пошукової активності, самостійності, викликають активний інтерес [4, c. 4-
15].  

У театралізованій діяльності використовують такі види роботи: театралізація; творчі ігри та вправи; 
розігрування ситуацій. Про залучення майбутніх учителів до оволодіння елементами театрального 
мистецтва зауважував М. Розенштейн. Учений наголошував про необхідність формування у майбутніх 
фахівців умінь образно висловлювати свої думки, оволодінням технікою мовлення та художнього 
розповідання; розвитку пластики тіла й художньо виразного жесту; засвоєння мистецтва імпровізації; 
створення інсценувань і драматизацій [13, c. 7-11]. 

Імпровізація виступає як здатність в потрібний момент «умикати» здібності, знання, уміння, навики, 
досвід (створення ситуацій без підготовки в рамках художнього образу), головним інструментом при 
цьому є емоції та інтуїція. Імпровізація, на думку О. Нікітіна, може бути повноцінним видом творчості, але 
рідко призводить до яскравих художніх відкриттів через свою специфіку та обмежений час [10, c. 120-125]. 

Головним завданням сценічної імпровізації є виховання кмітливості, розвитку мовлення, дикції, 
сценічної витримки, акторської техніки, власної творчої індивідуальності. Використання імпровізації 
сприяє розвитку творчих здібностей та дає можливість майбутньому фахівцю створювати справжні 
продукти власної творчості. Ігри-імпровізації, сюжетні імпровізації, імпровізації за творами живопису 
широко застосовують у підготовці спектаклів. В іграх-імпровізаціях передбачається наявність сюжету, 
тексту, мінімального реквізиту, розподілу ролей; обирають певну кількість героїв, відповідно до обраного 
твору (казки) та за мінімальний проміжок часу (15 хвилин) створюють виставу у вигаданих учасниками 
умовах. У сюжетних імпровізаціях пропонується сюжет і ролі, на основі яких за сюжетом п’єси 
створюється текст і відповідні художні образи. Імпровізації за творами живопису створюються за 
допомогою сценічних засобів дійства до моменту, зображеного художником на полотні [16, c. 104-106]. 

У закріпленні музично-сценічних навичок доцільним є використання методу інсценізації народних 
пісень, з елементами драматизації (відображення конкретного сюжету, певних образів, елементів діалогу 
або прямої мови). Така емоційно-естетична спрямованість діяльності засобами пісенного фольклору сприяє 
формуванню естетичного смаку, розвиває пам'ять, уяву, ініціативність, комунікативні здібності. 

Використання ігор-драматизацій, за В. Верховинцем, сприяє реалізації потреби наслідування й 
самовираження, розвивають у студентів емпатію, як основну педагогічну здібність, що воєдино пов’язує 
творчий потенціал особистості, здатність до перевтілення та художньо-виражальні здібності, формують 
інтуїцію, творчу уяву, розвивають асоціативне мислення, емоційну виразність і культуру почуттів у 
майбутніх педагогів [2]. Організація ігор-драматизацій сприяє розвитку правильного погляду на мистецтво, 
розвиває естетичне сприймання, почуття, смаки, допомагає в отриманні знань і навичок в галузі 
драматичного мистецтва, розвивається мова та художні здібності, навички виступів перед великою 
аудиторією. 

Використання ігор-змагань як цікавого й захоплюючого процесу є цінним засобом формування 
колективу, почуття власної відповідальності, своєї значимості. Такі завдання творчо активізують студентів 
на підготовку та розробку конкурсних змагань, створення необхідного забезпечення, розробки критеріїв, 
тощо.  

Гру як метод навчання використовували з давніх-давен. І. Дичківська зауважує, що «у сучасній школі, 
що орієнтується на активізацію та інтенсифікацію навчального процесу, ігрова діяльність 
використовується в таких випадках: як самостійні елементи в технології засвоєння поняття, теми та навіть 
розділу навчального предмета; як елемент більш загальної технології; як урок або його частини (вступ, 
контроль); як технологія позакласної роботи» [5, c. 123]. 

Одним із основних видів художньої діяльності є інтерпретація, що виконує не лише демонстративні та 
репродуктивні функції, але і визначає потенціал творчого ставлення до твору. Інтерпретування в 
художньо-творчій діяльності є зверненням до змісту художнього твору, його розуміння, тлумачення, 
пояснення, коментування. На думку Є. Волкової, це «відтворення вже наявного судження, розкриття змісту 
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чийогось висловлення, тексту, вчення, ступінь розуміння їх, одночасна умова й результат такого 
розуміння» [3, c. 129]. Розуміння та пізнання змістовної сутності твору, утілення цього розуміння у 
виконанні, індивідуально-образне тлумачення лежить в основі художньої інтерпретації.  

Здатність майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності залежить від 
особистісних рис фахівця – наявності емоційно-образного мислення (художнього), співпереживання, 
індивідуальної неповторності, творчого самовираження, здібностей до сценічно-діалогового спілкування, 
індивідуального художнього виміру, рефлективності, яка вказує на вміння добирати та володіти 
комплексом художньо-інтерпретаційних засобів виразності, акумулюючи артистизм, експресію, емпатійно-
художнє перевтілення, здатність до самостійної творчої, художньо-проектувальної діяльності 
(імпровізація, складання власних творів, самостійного добору і вивчення творів, здійснення інтеграційних 
зв’язків, створення художніх проектів) [15].  

Важливою ділянкою роботи у формуванні професійної готовності майбутніх учителів музики є 
оволодіння навичками організації різних видів художньо-творчих заходів, а опанування професійно-
творчими знаннями, уміннями й навичками в процесі художньо-творчої діяльності вимагає залучення 
студентів до виконання різних завдань, побудованих на принципах взаємозв’язку різних видів мистецтва та 
сприяють розширенню можливості реалізації творчого потенціалу студента. 

Майбутній учитель музики є не тільки професіоналом своєї справи, але й актором, щоб зуміти 
залучити школярів до осягнення художніх образів, навчити бачити, слухати, мислити, переживати. У 
цьому аспекті роботи головним сценічним засобом є дія, адже через активну цілеспрямовану органічну дію 
відтворюється життя образу й розкривається ідейність змісту.  

Виконання творчих вправ має велике значення для набуття навичок і вмінь сценічної культури, 
засвоєння елементів сценічної лексики, що в комплексі сприяє формуванню готовності до здійснення 
майбутнім учителем музики різних форм художньо-творчої діяльності. 

Різні види творчих вправ є основою для подальшого залучення майбутніх учителів музики до 
постановки фрагментів музичних казок та дитячих опер (М. Лисенка «Коза-Дереза», «Пан Коцький», 
«Зима і Весна»; М. Кропивницького «Івасик-Телесик», «По щучому велінню»; К. Стеценка «Лисичка, 
Котик і Півник»; Д. Клєбанова «Лелеченя»; В. Кирейка «Лісова пісня»; Р. Смоляра «Червона шапочка»; 
М. Чопика та В. Войнарського «Колобок», симфонічної казки С.Прокоф’єва «Петя та вовк», Е. Бриліна 
«Пригоди Барвінка та Ромашки», «Бджілка-трудівниця»). 

Отже, опановуючи основами організації художньо-творчої діяльності в педагогічних коледжах 
майбутні вчителі музики мають можливість апробувати набуті професійно-творчі вміння під час 
проходження педагогічної практики в загальноосвітніх закладах, під час організації та проведення 
художньо-творчих заходів. Використання різних методів у художньо-творчому процесі сприяє 
удосконаленню навиків слухацької, виконавської, пізнавальної, творчої діяльності майбутніх фахівців та 
допомагає зберегти творчий зв'язок між усіма профілюючими дисциплінами. Від якості та різноманітності 
здобутих творчих вражень студента залежить якість педагогічної роботи майбутнього вчителя музики. 
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