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Постановка та обґрунтування 
актуальності проблеми. Інтеграція України 
в європейський освітній простір потребує 
удосконалення системи навчання й 
виховання студентів педагогічних ВНЗ, 
формування особистості вчителя з широким 
світоглядом, якісними знаннями, високими 
моральними цінностями. У реалізації завдань 
сучасної освітньої концепції нашої країни 
важлива роль належить учителеві музичного 
мистецтва, який, поєднуючи в собі риси 
педагога, мистецтвознавця, музиканта і 
психолога, покликаний впливати на 
формування свідомості, забезпечувати 
духовне становлення особистості школярів – 
патріотів і громадян української держави. 

Удосконалення музично-педагогічної 
освіти передбачає формування особистості 
майбутнього вчителя музичного мистецтва не 
лише як фахівця, а й як громадянина – 
гідного представника України, здатного 
передавати найкращі надбання наступним 
поколінням. Про важливість формування 
громадянських якостей особистості зазначено 
у програмних документах (Національна 
доктрина розвитку освіти України ХХІ 
століття, Концепція громадянської освіти в 
Україні, Концепція громадянського 
виховання особистості в умовах розвитку 
української державності та ін.). 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Результати аналізу вітчизняних і 

зарубіжних наукових джерел засвідчують, що 
вчені приділили певну увагу дослідженням 
філософських, психолого-педагогічних та 
інших засад фахової підготовки вчителів 
музичного мистецтва (А. Козир, О. Олексюк, 
О. Отич, Г. Падалка, Т. Рейзенкінд, 
О. Ростовський, О. Рудницька, О. Хижна та 
ін.); досліджено окремі аспекти фахової, 
психолого-педагогічної, методичної 
підготовки вчителів музичного мистецтва 
(Н. Гуральник, К. Завалко, О. Олексюк, 
О. Отич, Г. Падалка, Т. Смирнова, 
С. Соломаха та ін.).  

Дослідники вивчали проблему розвитку 
національної самосвідомості, виховання 
патріотизму (С. Васильченко, О. Вишня, 
І. Гізель, А. Макаренко, Ф. Прокопович, 
С. Русова, М. Стельмах, Г. Тютюнник та ін.); 
окремі питання формування громадянськості, 
громадянських якостей особистості 
(П. Вербицька, Т. Завгородня, Л. Корінна, 
В. Кузь, О. Міщеня, Л. Момотюк, Г. Пустовіт, 
Л. Рехтета, Ю. Руденко, М. Стельмахович та 
ін.). 

У результаті цілеспрямованого вивчення 
й аналізу наукових педагогічних джерел нами 
було визначено основні організаційно-
педагогічні умови якісної підготовки 
майбутніх учителів музичного мистецтва до 
громадянського виховання учнів у процесі 
навчання студентів, а саме: удосконалення 
педагогічної майстерності науково-
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педагогічного складу; підвищення рівня 
громадянськості студентів, а також – 
стимулювання їх до громадянського 
самовдосконалення. Окреслення 
вищезазначених організаційно-педагогічних 
умов зумовило необхідність обґрунтування й 
розробки структурно-функціональної моделі 
підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва до громадянського виховання 
учнів. 

Метою статті є висвітлення 
теоретичних підходів до обґрунтування 
основних складників структурно-
функціональної моделі підготовки майбутніх 
учителів музичного мистецтва до 
громадянського виховання учнів. 

Виклад основного матеріалу. Вибір 
моделювання як методу пояснюється тим, що 
за допомогою моделі легше зрозуміти 
характер залежності між структурними 
елементами досліджуваного складного 
феномена, синтезувати і виявити найбільш 
суттєві сторони процесу підготовки 
майбутнього вчителя музичного мистецтва до 
громадянського виховання учнів. 

Моделювання як перспективний метод 
наукового пошуку ґрунтується на побудові 
системи, що дає адекватне відображення 
предмета дослідження. Цей метод дозволяє 
одержати нову цілісну інформацію про сам 
предмет дослідження, уможливлює виділення 
в ньому цілісних систем і вивчення їхнього 
функціонування як єдиного цілого.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Мал. 1 Структурно-функціональна модель 
підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва до громадянського виховання 
учнів 

 

На мал. 1 схематично зображено 
структурно-функціональну модель підготовки 
майбутніх учителів музичного мистецтва до 
громадянського виховання учнів, яка 
передбачає врахування сучасних тенденцій 
реформування системи освіти України, а 
саме: суттєву зміну вимог до організації  
процесу професійної підготовки майбутніх 
педагогів до виховної діяльності, організацію 
навчально-виховного процесу з позицій 
особистісного, діяльнісного і 
компетентнісного підходів. 

Схарактеризуємо принципи побудови 
моделі підготовки майбутнього вчителя 
музичного мистецтва до громадянського 
виховання учнів: 

1. Принцип гуманізації спрямовує 
навчально-виховний процес на пріоритетний 
розвиток загальнокультурних і 
загальнолюдських якостей майбутніх 
учителів, орієнтований на вдосконалення та 
вільний творчий розвиток особистості в 
системі суспільних відносин. 

2. Дотримання принципу персоналізації 
створює умови партнерства для 
особистісного спілкування викладачів і 
студентів. 

3. Принцип індивідуалізації навчально-
виховного процесу передбачає таку 
організацію системи взаємодії між 
викладачами та студентами, що ґрунтується 
на врахуванні індивідуальних особливостей, 
духовного світу, схильностей та інтересів 
майбутніх учителів музичного мистецтва, 
сприяє розвитку їх пізнавальних інтересів. 

4. Принцип диференціації є способом 
реалізації індивідуалізації навчально-
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виховного процесу в умовах студентської 
групи. 

5. Принцип діалогізації аудиторної, 
позааудиторної роботи передбачає 
обговорення різних поглядів, спільний пошук 
істини у формі діалогу. 

6. Принцип інтенсифікації передбачає 
упровадження в навчально-виховний процес 
прогресивних педагогічних технологій, нових 
методів і активних засобів, що забезпечують 
постійне підвищення якості підготовки 
майбутніх учителів. Основними елементами 
інтенсифікації навчання (за І. Трайньовим) є 
такі: чітка загальна цілеспрямованість усього 
педагогічного процесу, а також кожного з 
його етапів; підвищення мотивації; 
доступність знань; підвищення 
результативності педагогічного процесу за 
одиницю часу; розробка й упровадження 
методів, що активізують діяльність студентів; 
упровадження інформаційних педагогічних 
технологій; розвиток самоосвіти, ініціативи і 
самостійності майбутніх учителів; 
використання методів ігрового навчання [7,  
с. 5–7]. 

7. Дотримання принципу оптимізації 
уможливлює досягнення поставленої мети, 
завдань, виявляється у створенні навчального 
середовища, сприятливого для набуття знань, 
умінь і навичок здійснення громадянського 
виховання учнів [7, c. 8–10]. 

Розглянемо функції моделі підготовки 
майбутнього вчителя музичного мистецтва до 
громадянського виховання учнів. 

1. Діагностична: діагностика інтересів, 
нахилів, здібностей та інших індивідуальних 
особливостей; діагностика успішності 
оволодіння студентами навчальною 
інформацією; діагностика готовності 
майбутніх учителів до громадянського 
виховання учнів. 

2. Виховна: проведення заходів, 
спрямованих на формування громадянської 
зрілості студентів, формування певних 
особистісних якостей; вплив на соціальний 
статус окремих членів студентської групи; 
організація адекватних міжособистісних 
взаємин. 

3. Ціннісно-мотиваційна: спрямування 
навчально-виховної роботи на формування у 
студентів цінностей демократичного 
суспільства; закладання основ майбутньої 
гуманістичної педагогічної діяльності; 
формування мотивації до здійснення 
громадянського виховання учнів. 

4. Комунікативно-консолідаційна: 
організація продуктивної взаємодії з усіма 
суб’єктами освітнього процесу на засадах 
рівноправної співпраці й співтворчості; 
організація середовища, що сприятиме 

формуванню комунікативної компетентності 
майбутніх учителів музичного мистецтва.  

5. Організаційно-координаційна: 
організація та регуляція взаємоузгодженої 
діяльності суб’єктів навчально-виховного 
процесу.  

6. Орієнтаційна: спрямованість 
освітнього процесу у вищому навчальному 
закладі на розширення досвіду майбутніх 
учителів, розвиток компетентності (базової, 
професійної, спеціальної) за рахунок 
включення особистості в продуктивну 
діяльність. 

З урахуванням мети, принципів, 
функцій, відповідних організаційно-
педагогічних умов визначено етапи 
підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва до громадянського виховання 
учнів. 

І-й етап аналітико-прогностичний – 
спрямований на вивчення фактичного стану 
готовності майбутніх учителів музичного 
мистецтва до громадянського виховання 
учнів, аналіз потенційних можливостей і 
прогнозування результатів роботи. 
Основними стадіями цього етапу є такі: 

1) ознайомлення та вивчення навчальної 
групи (діагностика інтересів, нахилів, 
здібностей та інших індивідуальних 
особливостей; з’ясування мотиваційних 
аспектів навчання у вищому навчальному 
закладі); 

2) визначення стану готовності 
майбутніх учителів до громадянського 
виховання учнів; 

3) аналіз потенційних можливостей 
студентів; планування групової та 
індивідуальної виховної роботи; 

4) прогнозування здійснення процесу 
підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва до громадянського виховання 
учнів, з урахуванням обов’язкових 
показників засвоєння нової інформації 
майбутніми вчителями: оцінка параметрів 
якості засвоєння навчальної інформації 
студентами; встановлення кінцевого стану 
параметрів якості засвоєння інформації; 
обрання інтенсивних методів і засобів 
досягнення цілей; розрахунок необхідного 
часу; співставлення необхідного та наявного 
часу; приведення у відповідність мети занять 
і наявного часу для досягнення встановлених 
цілей; планування подальших заходів для 
досягнення кінцевої мети. 

ІІ-й етап проективно-підготовчий – 
спрямований на проектування та планування 
організаційних заходів щодо підготовки 
майбутніх учителів музичного мистецтва до 
громадянського виховання учнів. Стадії 
етапу: 
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1) проектування і створення ціннісно-
мотиваційного середовища, що уможливлює 
простір для самовизначення, саморозвитку й 
самовдосконалення студентів шляхом 
організації діяльності центру виховної роботи 
зі студентами; 

Передбачається організація діяльності 
центру виховної роботи зі студентами при 
одній із основних кафедр, що здійснює 
підготовку майбутніх учителів музичного 
мистецтва. Підґрунтям цієї роботи є основні 
положення Конституції України [4], 
Національної доктрини розвитку освіти [6], 
Закону України «Про освіту» [2], Концепції 
громадянського виховання особистості в 
умовах розвитку української державності [5], 
Загальної декларації прав людини [1], 
Конвенції ООН про права дитини [3], 
педагогічна спадщина видатних вітчизняних і 
зарубіжних педагогів. 

Діяльність центру виховної роботи як 
складової частини системи навчально-
виховної роботи спрямовано на підготовку 
фахівців, які мають активну соціальну 
позицію, громадянську відповідальність, 
уміють творчо розвивати національні 
традиції, досягати самовираження у 
професійній діяльності, усвідомлюють 
необхідність дотримання принципів 
загальнолюдської моралі (гуманності, 
патріотизму, справедливості, працелюбності, 
доброчинності тощо).  

Пріоритетним напрямом роботи центру 
виховної роботи є індивідуальний підхід до 
виховання особистості студентів, 
стимулювання внутрішніх здібностей до 
громадянського самовдосконалення. 
Зазначений центр організовує та координує 
виховну роботу провідних кафедр, залучаючи 
до цієї роботи студентів.  

2) планування діяльності студентського 
краєзнавчого гуртка, що надасть можливість 
створення ціннісно-мотиваційного освітнього 
простору; завдання студентського 
краєзнавчого гуртка: розвиток і зміцнення 
інтересу студентів до краєзнавчої діяльності; 
формування громадянськості майбутніх 
учителів; формування мотивації до 
використання краєзнавчих знань в 
професійній діяльності засобами музейної 
педагогіки; розвиток громадсько-суспільної 
активності студентів через ознайомлення з 
розмаїттям культурної спадщини регіону, 
історичними фактами, музично-ігровою 
творчістю, декоративно-прикладним 
мистецтвом; вивчення досягнень земляків у 
різних сферах життя; активізація пізнавальної 
діяльності студентів; формування 
національної гордості за свій край; 

3) обрання форм і методів організації 

аудиторної та позааудиторної роботи зі 
студентами, що відповідають поставленій 
меті й завданням, з урахуванням інтересів, 
нахилів і здібностей студентів; 

4) проектування діяльності центру 
науково-дослідної роботи студентів на одній 
із кафедр; мета організації цього центру – 
виявлення обдарованої молоді, всебічний 
розвиток творчих здібностей та 
дослідницьких умінь майбутніх учителів; 
завдання центру науково-дослідної роботи 
студентів: розвиток у майбутніх учителів 
музичного мистецтва нахилів до пошуково-
дослідницької діяльності; формування 
схильності до творчого вирішення 
професійних завдань; набуття вмінь і навичок 
застосування дослідницьких методів для 
розв’язання практичних завдань навчання та 
виховання; 

5) проектування аудиторної роботи, 
розробка навчально-методичного комплексу 
(відповідного тематичного веб-сайту, 
змістового модуля «Громадянське виховання 
учнів», методичних посібників тощо); 

6) розробка плану проведення 
кураторських годин;  

7) планування роботи студентського 
психологічного клубу; метою його 
функціонування є створення освітнього та 
виховного середовища, що сприяє 
громадянському самовдосконаленню 
(самовизначенню, самопізнанню, 
саморозвитку та самовихованню) майбутніх 
учителів музичного мистецтва;  

8) планування діяльності лабораторії 
виховання студентів засобами театрального 
мистецтва, що передбачає роботу 
студентського театру. 

ІІІ-й етап моделювально-формувальний 
– сприятиме перетворенню об’єктів на 
результат, що відповідає меті – процесу 
формування готовності майбутніх учителів 
музичного мистецтва до громадянського 
виховання учнів.  

На цьому етапі відбувається підготовка 
майбутніх учителів до громадянського 
виховання учнів: формування особистості 
майбутнього вчителя музичного мистецтва у 
процесі аудиторної й позааудиторної роботи, 
впровадження змістового модуля з 
використанням інтерактивних методів та 
інноваційних технологій роботи зі 
студентами, впровадження проектів 
громадської спрямованості, організація 
процесу професійного самовдосконалення, 
організація педагогічної практики студентів. 

На ІV-му етапі результативно-
порівняльному – необхідно порівняти 
отримані результати із поставленими 
завданнями: визначити рівень сформованості 
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когнітивного, мотиваційно-ціннісного та 
діяльнісно-поведінкового компонентів 
готовності студентів до громадянського 
виховання учнів; визначити умови і засоби 
внесення коректив у роботу.  

Усі структурні елементи моделі є 
взаємопов’язаними, знаходяться у 
закономірному взаємозв’язку і спрямовані на 
кінцевий результат – готовність майбутніх 
учителів музичного мистецтва до 
громадянського виховання учнів.  

Висновки та перспективи подальших 
розвідок напряму. Таким чином, науково 
обґрунтована, логічно побудована 
структурно-функціональна модель підготовки 
майбутніх учителів музичного мистецтва до 
громадянського виховання учнів зі 
взаємопов’язаними та взаємозалежними 
складниками має бути експериментально 
перевіреною на практиці шляхом 
упровадження її в освітнє середовище ВНЗ 
для підвищення ефективності досліджуваного 
процесу. Перспективою подальших наукових 
розвідок є експериментальна перевірка 
структурно-функціональної моделі 
підготовки вчителів музичного мистецтва до 
громадянського виховання учнів, зокрема – 
відповідних організаційно-педагогічних умов 
і шляхів їхнього створення. 
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