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                                         ПЕРЕДМОВА       

 

 

У монографії вперше в історії педагогіки розкрито становлення і 

розвиток музично-педагогічної освіти, яка становить  складову педагогічної 

науки. Дослідження генези музично-педагогічної освіти сприятиме 

формуванню системи знань про основні етапи її розвитку, дасть уявлення про 

найважливіші досягнення в навчально-виховній, науково-дослідній, концертно-

виконавській  та музично-просвітницькій діяльності  викладачів та студентів  

музично-педагогічних факультетів.  

Майже за тридцятирічний період існування музично-педагогічних 

факультетів при педагогічних інститутах, музично-педагогічна освіта пройшла  

складний шлях свого розвитку. Попри різного рівня суперечності,  колективи 

фахових кафедр, художні колективи, педагоги, науковці та солісти-виконавці 

своєю відданістю та наполегливою працею формували традиції, створювали 

історію вітчизняної музично-педагогічної думки. 

Аналіз освітніх процесів   у контексті історичних подій   свідчить, що 

1962 – 1991 роки – це особливий період розвитку музично-педагогічної освіти, 

який вимагає детального й глибокого вивчення, систематизації та узагальнення. 

Проведене дослідження ґрунтується на документальних матеріалах і являє 

собою цілісну картину історико-логічної інтерпретації становлення і розвитку 

музично-педагогічної освіти в хронологічно визначеній послідовності.  

Пізнання витоків історії музично-педагогічної освіти впливають на  

професійно-педагогічне становлення та формування світогляду майбутніх 

учителів. Виявлення основних етапів її генези надасть можливість простежити 

становлення  багатьох творчих колективів, діяльність викладачів та студентів, 
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їхній внесок у формування традицій та інтеграцію музично-педагогічної галузі  

у світовий освітній простір.   

У теорії і практиці музично-педагогічної освіти сучасними науковцями 

І.М.Гадаловою, С.С.Горбенком, В.А.Кузьмічовою, Л.М.Масол,   

О.В.Михайличенком, О.М.Олексюк, В.Ф.Орловим, Г.М.Падалкою, 

Т.Й.Рейзенкінд, О.П.Рудницькою, Т.П.Танько, В.Д.Шульгіною, 

О.П.Щолоковою, О.Л.Цвігун проведені глибокі дослідження теоретичних та 

методичних засад підготовки майбутніх учителів музики. 

Педагогічні основи керування процесом музичного сприймання та 

культурологічної освіти майбутнього вчителя,  взаємодія вчителя та учнів у 

процесі формування естетичних смаків засобами музичного мистецтва 

досліджено Л.Г.Коваль, О.Я.Ростовським, О.Л.Шевнюк. Проблему впливу 

сучасної музики на формування свідомості молоді узагальнено 

А.Г.Болгарським, Б.А.Бриліним, В.І.Дряпікою, формування музично-

педагогічної думки кінця ХІХ – початок ХХ століть вивчали О.В.Овчарук та 

Л.Й.Проців. 

Концептуальні основи музично-естетичного виховання розглядаються 

дослідниками В.Т.Мацеборко, І.І.Небесник, Н.П.Тимошенко, 

Л.О.Хлєбниковою, К.І.Шамаєвою, Г.П.Шевченко, Ю.Є.Юцевичем. 

Кінець ХХ – початок ХХІ століття в Україні проведено цілий ряд 

дисертаційних досліджень з різних аспектів музично-педагогічної освіти. 

І.О.Ларіна,  Т.А.Смірнова, Л.В.Костенко, М.О.Сова досліджували зміст 

музично-педагогічної підготовки дошкільних працівників, формування 

духовності вчителя в умовах вищої музично-педагогічної освіти, організацію 

навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів музики при вивченні 

диригентсько-хорових дисциплін, формування духовності вчителя в умовах 

вищої музично-педагогічної освіти. 

Зміст нашої монографії значною мірою доповнює наукові дослідження 

названих авторів. Методологічні підходи, принципи та методи покладені в 
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основу дослідження дали змогу виявити закономірності розвитку музично-

педагогічної освіти, науково обгрунтувати періоди становлення музично-

педагогічної галузі. 

На основі вивчення першоджерел ми отримали достовірну інформацію 

про  цілісну систему фактів, проаналізували їх у розвитку та взаємозв’язку, що 

допомогло отримати цілісне уявлення про об’єкт дослідження. Архівні 

першоджерела уможливили розкрити етапи становлення і розвитку  музично-

педагогічної освіти в різні історичні періоди, розглянути зміст музично-

педагогічної освіти через аналіз навчальних планів, за якими здійснювалася 

підготовка фахівців на музично-педагогічних факультетах педагогічних 

інститутів, проаналізувати навчальні програми з фахових дисциплін. 

Вивчаючи архівні матеріали, ми виявили закономірності та основні етапи 

діяльності студентських наукових товариств, участь молоді в міжнародних, 

всесоюзних, всеукраїнських та регіональних фестивалях, олімпіадах, 

конкурсах. Це уможливлює розуміння багатогранності музично-педагогічної 

освіти на різних етапах історичного розвитку, вплив досягнень попередніх 

поколінь на формування національної музично-педагогічної думки. 

Окремим напрямом дослідження стала концертно-виконавська та  

музично-просвітницька діяльність викладачів та студентів музично-

педагогічних факультетів. Уперше в історії музично-педагогічної освіти 

презентовано  творчі здобутки студентських художніх колективів та окремих 

виконавців у контексті вдосконалення виконавської майстерності та сценічної 

культури, розвитку творчих здібностей, формування духовної культури 

засобами музично-просвітницьких заходів, активними учасниками яких були 

викладачі та студенти музично-педагогічних факультетів. 

Крім того, у монографії ми намагалися простежити  динаміку розвитку 

музично-педагогічної думки в зазначений період. 1962 – 1991 роки дали 

Україні чимало талановитих науковців і педагогів, які розробляли нові форми 

музично-естетичного виховання підростаючого покоління, досліджували 
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актуальні проблеми теорії та історії музичної педагогіки, пробуджували 

національну свідомість, плідно працювали на ниві музично-педагогічної освіти. 

Формування музично-педагогічної думки ми намагалися показати, 

враховуючи специфіку музично-педагогічної діяльності, а саме, активну участь 

викладачів музично-педагогічних факультетів у підготовці навчально-

методичних посібників та хрестоматій зі спеціальних дисциплін для студентів 

ВНЗ і школярів, створення та розширення педагогічного репертуару для 

студентів ВНЗ й учнів дитячих музичних шкіл, підготовку навчально-

репертуарних збірників, підручників і навчально-методичних посібників з 

“Музики” для учнів загальноосвітніх шкіл. 

Музично-педагогічна думка формувалася в процесі впровадження нової 

концепції музично-естетичного виховання та програми “Музика” для 

загальноосвітніх шкіл на основі навчальних програм з фахових дисциплін, 

обговорення актуальних питань з музичної педагогіки та музикознавства на 

міжнародних, всеукраїнських, регіональних і кафедральних науково-

практичних конференціях, активною діяльністю вчителів-новаторів, 

узагальненням досвіду роботи зі студентськими та дитячими художніми 

колективами. 

Дослідження актуальних проблем музично-педагогічної думки пов’язано 

також з композиторською діяльністю викладачів, які створювали музичні твори 

для молоді, робили обробки українських народних пісень, збирали фольклор 

різних регіонів України. Викладачі фахових кафедр виступали музичними 

редакторами, здійснювали оркестровки та аранжування музичних творів, 

розробляли фахові методики викладання окремих спеціальних і музично-

теоретичних дисциплін. 

Засвоєння музично-педагогічної спадщини минулого сприятиме 

формуванню національної свідомості, допоможе зорієнтуватися у вивченні та 

усвідомленні складних процесів становлення й розвитку теорії та практики 

музично-педагогічної освіти, сприятиме розвитку методичного мислення 
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вчителів музики та студентів мистецьких спеціальностей у розв’язанні 

пріоритетних практичних завдань,  формуванню інтеграційних процесів 

вивчення  мистецьких дисциплін. 

Розвиток музично-педагогічної освіти в Україні у визначений період – 

тема глобальна за своєю  суттю, проблематикою та напрямами дослідження. 

Ми переконані, що презентована монографія є початком вивчення історії 

музично-педагогічної освіти. Подальші наукові розвідки збагатять дослідження  

цієї проблеми та розширять уявлення фахівців про досягнення музично-

педагогічної науки, інтеграцію музично-педагогічної галузі у світовий освітній 

простір. 
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РОЗДІЛ І.  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І     РОЗВИТКУ 

МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

В УКРАЇНІ 

 

1.1. Теоретичні та методологічні основи музично-педагогічної                                                                                                   

освіти досліджуваного періоду 

 

 

З набуттям  Україною незалежності змінюються  погляди та акценти в 

наукових пошуках, використовуються інваріативні підходи до історичних 

досліджень. Українські науковці захистили чимало кандидатських та 

докторських дисертацій, опублікували значну кількість монографій  з проблем 

становлення і розвитку вищої освіти в Україні.  

Теоретико-методологічний аспект  системи різнорівневої підготовки 

фахівців в Україні; макроекономічне прогнозування системи вищої освіти 

України; загальнопедагогічну підготовку вчителів у вищій школі; систему 

підготовки педагогів в умовах університетської освіти; методичну освіту 

студентів педагогічних інститутів;  історію національної освіти й педагогічної 

думки та розвиток  історії педагогіки в Україні досліджували та узагальнювали 

О.В.Адаменко, Ю.М.Алеексєєв, В.Я.Бобров,  Н.М.Гупан, Н.М.Дем’яненко, 

Т.К.Завгородня, В.І.Зазвязинський, І.Д.Звєрєва, І.А.Зязюн, С.В.Крисюк, 

М.К.Козій, О.М.Коханко, А.І.Кузьмінський, О.А.Лавріненко,  М.П.Лещенко, 

А.А.Марушкевич, Н.С.Матвійчук, О.С.Мельничук, В.В.Омельчук, 

Г.О.Підкурганна, В.С.Прокопчук, Н.Г.Протасова, В.В.Сагарда, В.Є.Сафронова, 

С.О.Сисоєва, Б.В.Струганець, Б.М.Ступарик,  В.Ф.Хомич, Л.А.Штефан, 

В.Яблонський. 

Розвиток освіти й педагогічної думки в Україні (кінець ХVІІІ – перша 

половина ХІХ століття) досліджено М.Б.Євтухом; становлення і розвиток 

педагогічної освіти Центральної та Східної України (1802 – 1866 рр.) – 
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І.П.Важинським; тенденції розвитку університетської педагогічної освіти в 

Україні – О.В.Глузманом; становлення і розвиток системи освіти та 

педагогічної думки Східноукраїнського регіону в ХХ столітті – В.С.Курило; 

розвиток  класичної освіти на західноукраїнських землях (ХІХ – перша 

половина ХХ ст.) – І.С.Курляк; систему різнорівневої підготовки фахівців в 

Україні (теоретико-методологічний аспект) – А.О.Лігоцьким; управління 

системами підготовки кваліфікованих робітників в Україні (1888 – 1998 роки) – 

І.А.Лікарчук; сучасні моделі розвитку  університетської освіти в Україні – 

О.П.Мещаніновим. 

В.К.Майбородою досліджено становлення вищої педагогічної школи в 

Україні в 1917 – 1929 роках, розвиток вищої педагогічної освіти наприкінці 20-

х – на початку 60-х років, зроблено структурно-функціональний аналіз вищої 

педагогічної освіти України з 1961 по  1985 роки. Вивчаючи історичне минуле, 

В.К.Майборода прогнозує перспективи розвитку вищої освіти, наголошуючи, 

що “Концепція вчителя української національної школи передбачає, крім 

глибокої фахової підготовки, культуру, працездатність, високу моральність та 

інтелігентність. Учитель своїм прикладом, працею повинен прищеплювати 

дитині все, що народ вважає ідеалом для себе” [151,160]. 

У працях В.І.Лугового розкривається сутність освіти, її місце в системі 

культури; елементно-структурний аналіз та загальна модель освіти; типологія і 

зміст освіти; форми й методи освіти; освіта й особистість; гуманізація освіти; 

освітні технології та оцінки в освіті. Музична освіта розглядається автором як 

частина художньої освіти. “Освоєння художнього досвіду відбувається через 

підвиди художньої освіти (літературну, образотворчу, музичну і т.д.)” [149,18]. 

В.І.Луговий досліджує сучасні проблеми історіографії  розвитку системи 

вищої освіти в Україні, національну педагогічну освіту в  умовах 

централізованої держави, оновлення педагогічної освіти, стратегії і 

перспективи розвитку, реальні тенденції у підготовці та функціонуванні 

педагогічних працівників, концепцію гуманітарної педагогічної освіти, робить  
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аналіз методологічного, структурного та змістовного, навантаження вищої 

педагогічної освіти України [150]. 

Тенденції розвитку університетської педагогічної освіти в Україні 

вивчалися О.В.Глузманом [29]. Відокремлюючи історичні передумови 

становлення університетської педагогічної освіти у світовому та національному 

контексті, автор виявляє особливості сучасної університетської педагогічної 

освіти за кордоном,  пропонує системно-історичний аналіз етапів становлення і 

розвитку університетської педагогічної освіти в Україні. Дослідником 

розроблена методика експертної оцінки основних тенденцій розвитку 

університетської педагогічної освіти, організаційні тенденції університетської 

педагогічної освіти в контексті загальноєвропейських освітніх процесів та  

запропонував змістовно-процесуальне спрямування вдосконалення системи 

підготовки педагогів в університетах. 

Серед найновіших українських історичних розвідок є навчальний 

посібник під редакцією В.Г.Кременя та С.М.Ніколаєнка, у якому в історичній 

ретроспективі розкрито процес становлення і розвитку вищої освіти в Україні. 

Питання генези вищої освіти, науково-техничного та соціального прогресу 

досліджено В.М.Курилом та В.П.Шепотьком. А.Є.Амбросов і О.Д.Сердюк, 

вивчаючи питання якості вищої освіти, роглядають освіту як стратегічну 

основу розвитку особистості, нації і держави [3]. Формування освітньої 

політики  Київської Русі, у козацьку добу, у період ХІV – ХVІІ століття, 

становлення національної освіти в Укріїні, тенденції та проблеми національної 

освіти незалежної України досліджено Л.А.Медвідь. 

З’явилося ряд історіографічних розвідок молодих учених. Ці розвідки  

присвячені певним періодам розвитку вищої школи та вищої освіти в Україні в  

різні періоди історичного розвитку. Так, у  Київському Національному 

університеті імені Тараса Шевченка в 90-х роках ХХ – початку ХХІ століття  

захищено ряд кандидатських дисертацій з історії розвитку вищої школи 

України  в різні історичні періоди ХХ століття. Серед них дисертації 
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М.І.Мірошниченка та А.А.Сасімова, у яких досліджено діяльність вищої школи 

Радянської України в 1920 – 1928 роки та 1928 – 1939 роки. О.М.Сергійчук 

узагальнено розвиток вищої школи  України в умовах лібералізації суспільного 

життя (1953 – 1964 рр.). Г.С.Черевичний вивчав розвиток вищої освіти в 

Україні в другій половині 80-х років, Т.О.Куцаєва досліджувала розвиток вищої 

освіти в УРСР (1965 – 1985 роки). 2007 року в Запорізькому національному 

університеті захищено Т.В.Васильчук кандидатську дисертацію з питань 

відновлення та розвитку системи вищої освіти в Україні в 1943 – 1950 роках.  

В окрему групу історичної спадщини увійшли наукові праці, присвячені 

питанням історії становлення і розвитку окремих вищих навчальних закладів 

України, серед яких – Київський, Харківський, Одеський, Луганський, 

Дніпропетровський національні університети, Національний педагогічний 

університет ім. М.П.Драгоманова та інші навчальні заклади. 

Дослідження А.М.Алексюка, В.І.Загвязинського, І.А.Зязюна, 

Б.Т.Лихачова, А.В.Мудрика, О.Г.Мороза, Н.Г.Ничкало, О.В.Сухомлинської, 

дали змогу визначити форми й методи вузівського навчання в галузі 

естетичного виховання, перспективні напрями розвитку професійних якостей 

студентів музично-педагогічних факультетів.  

          Певне значення для вивчення проблеми становлення і розвитку музично-

педагогічної освіти також мали й підручники з педагогіки за редакцією 

Ю.К.Бабанського, В.М.Галузинського, М.Б.Євтуха, Б.Т.Лихачова, 

П.І.Підкасистого,  Г.І.Щукіної, М.Д.Ярмаченка. 

Наукові праці Є.Б.Абдулліна, Ю.Б.Алієва, О.О.Апраксіної, 

Л.Г.Арчажнікової, Б.А.Бриліна, Г.М.Падалки, Л.Г.Коваль, О.Я.Ростовського, 

О.П.Рудницької, О.М.Олексюк, Г.П.Шевченко, С.Г.Мельничука, Л.М.Масол, 

Л.О.Хлєбникової, О.П.Щолокової, Ю.Є.Юцевича, у яких розглянуто результати 

експериментальних  досліджень у галузі естетичного виховання учнівської 

молоді, були враховані при розв’язанні методологічних аспектів музично-

педагогічної освіти. 
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Незважаючи на те, що термін “музично-педагогічна освіта” набув 

широкого вживання у науковому середовищі та практичній діяльності з 

підготовки вчителів музики, сутність цього поняття ще тепер не розкрита. 

Філософський енциклопедичний словник, а також музична та педагогічна 

енциклопедії взагалі не виділяють, а відповідно й  не інтерпретують це поняття. 

Разом з тим аналіз наукових досліджень у галузі музично-педагогічної  освіти 

дає змогу розкрити суттєві характеристики цього феномена. 

По-перше, у науковій літературі поняття “музично-педагогічна освіта”  

пов’язане з певним типом навчально-виховного закладу, який здійснює 

музично-педагогічну  підготовку майбутнього вчителя музики. Так, 

досліджуючи проблему музично-педагогічної освіти  наприкінці ХІХ століття, 

Т.П.Танько  наголошує, що в цей період в “Україні не було єдиної системи 

музично-педагогічної освіти  й не існувало спеціальних навчальних закладів, 

які надавали б музично-педагогічну освіту вчителям. Деяку музично-

педагогічну підготовку майбутні вчителі здобували в учительських семінаріях” 

[262;5]. Саме в цьому контексті досліджують музично-педагогічну освіту 

О.В.Михайличенко та М.О.Сова.  У нашій праці музично-педагогічна освіта 

розглядається в аспекті діяльності музично-педагогічних факультетів вищих 

педагогічних навчальних закладів.                                                                                                                                                       

По-друге, певну групу досліджень становлять праці, у яких поняття 

“музично-педагогічна освіта”  використовується у контексті обсягу знань, умінь 

та навичок, котрі набувають майбутні вчителі музики в спеціальних навчальних 

закладах. Такий підхід до розкриття сутності цього поняття  не суперечить 

загальноприйнятому визначенню педагогічної категорії “освіта”, як системи 

знань, умінь та навичок, якими оволодівають  студенти  відповідно  до мети 

навчання. На жаль, у працях такого напряму не конкретизується:  по-перше, 

цільовий компонент музично-педагогічної освіти, по-друге, не звертається 

увага на процесуальну характеристику цього поняття. 
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 Спроби конкретизації цільового компонента музично-педагогічної освіти 

ми знаходимо в працях, присвячених аналізу  музично-педагогічної думки. 

Зокрема, О.В.Овчарук наголошує на необхідності національної спрямованості 

музичної освіти. “П’ятиріччя 1917 – 1922 рр. в історії розвитку музично-

педагогічної думки в дослідженні визначено як найбільш продуктивний етап 

творення науково-теоретичних та практичних підвалин, які забезпечували 

національну спрямованість розвитку вітчизняної музичної освіти не тільки в 

досліджуваний період,  а й на наступний етап” [173,130]. 

Не заперечуючи значення національного аспекту, необхідно зазначити, 

що тільки цим цільовий компонент не обмежується. Найбільш повну 

характеристику  меті музично-педагогічної освіти дає А.М.Растригіна. 

Досліджуючи музично-педагогічну освіту в контексті сучасного 

цивілізаційного розвитку, автор наголошує: “Сучасна вища музично-

педагогічна освіта має формувати не тільки професійного музиканта, а й 

особистість, що володіє засобами пізнання себе та навколишнього світу й 

здатна до повноцінної професійної та особистісної самореалізації” [208,9]. 

Цінність такого підходу полягає у тому, що А.М.Растригіна у виявленні 

мети музично-педагогічної освіти виділяє не тільки спеціальний аспект 

(формування професійного музиканта), а також особистісно-педагогічний 

(формування особистості, яка спроможна пізнати себе та навколишній світ, а 

також  здійснювати професійну та особистісну самореалізацію). Водночас 

необхідно зауважити, що А.М.Растригіна використовує термін  “музично-

педагогічна освіта”  тільки як результат навчальної діяльності. На процесуальну 

характеристику поняття автор не акцентує увагу. 

Спроба об’єднати змістовний і процесуальний компоненти поняття  

“музично-педагогічна освіта”  знаходимо  в працях О.Я.Ростовського. Автор 

наголошує на тому, що “музично-педагогічна освіта розглядається нами як 

процес і результат духовно-практичного осягнення перетворюючих і 

гуманістичних функцій музики, спрямований на розвиток особистості 
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майбутнього вчителя в усьому багатстві виявів її ціннісних ставлень до явищ 

художньо-естетичної культури, до суспільства в цілому” [248,5]. Незважаючи 

на те, що О.Я.Ростовський наголошує на єдності цільового й процесуального 

компонентів музично-педагогічної освіти, специфіку процесуального 

компоненту він не розкриває. Очевидно, це пояснюється тим, що 

процесуальний компонент зумовлено загальними закономірностями, 

властивими будь-якому виду освіти, у тому числі й музично-педагогічній. 

Таким чином, результати зіставлення фрагментарного аналізу 

досліджуваного феномена дають змогу інтерпретувати поняття “музично-

педагогічна освіта”, як процес і результат підготовки на музично-педагогічних 

факультетах особистості майбутнього вчителя, котрий володіє сучасними 

педагогічними технологіями, загальнонауковими, психолого-педагогічними та 

спеціальними знаннями, вміннями і навичками, які допомагають реалізувати 

свій творчий потенціал засобами педагогічної, науково-дослідної та музично-

просвітницької діяльності для формування духовної культури молоді на основі 

ціннісних  орієнтирів,  набутих суспільством. 

Для музично-педагогічної освіти,  у процесі якої проходить професійне 

становлення майбутнього вчителя, формування його педагогічної майстерності 

та розвиток музично-творчих здібностей, характерні загальнонаукові й 

спеціальні підходи, принципи та методи, які  визначаються предметом самої 

освіти та її змістом. 

Ураховуючи складність музично-педагогічної освіти, теоретичне 

оволодіння закономірностями її становлення і розвитку можливе в процесі 

системного підходу, котрий розглядається як певна єдність, що складається з 

окремих структурних елементів, які мають однакові для неї властивості, 

поєднані між собою різного рівня зв’язками та перебувають   на певних рівнях 

взаємодії.  

Системний підхід у музично-педагогічній освіті зосереджуються навколо 

основних її складових, до яких належать: мета й завдання; основні форми 
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роботи в організації самої освіти, котрі застосовуються в навчально-виховному 

процесі; основні принципи й методи, що використовуються у формуванні 

творчої особистості вчителя; навчальні плани та програми; основні види 

діяльності відповідно до творчого розвитку індивідуальності студентів; 

суб’єкти педагогічного процесу; а також матеріально-технічна база та наявність 

інструментарію,  необхідні для успішного здійснення навчально-виховного 

процесу. 

Методологічною складовою вивчення музично-педагогічної освіти слід 

визнати проблемно-історичний підхід, котрий дає змогу дослідити, як у 

процесі історичного перебігу подій у результаті взаємодії з певними 

суспільними обставинами інтегрується музично-педагогічна освіти та її 

структурні компоненти. Він уможливлює виявити процес її розвитку, перехід 

кількісних показників в якісні, рух до більш високих рівнів  організації.  

Проблемно-історичний підхід дає змогу  об’єднувати питання 

становлення і розвитку музично-педагогічної освіти навколо  ряду значущих 

проблемних блоків. Кожна із досліджуваних  структур розглядається на основі 

принципу історизму в суто хронологічній послідовності. Узагальнення та 

систематизація матеріалу за цим принципом, вивчення та аналіз зібраних 

архівних першоджерел та їхні теоретичне узагальнення стало основними 

компонентами нашого дослідження. 

Ураховуючи інтегративність музично-педагогічної освіти наступним 

методологічним принципом дослідження є діяльнісний підхід,  який 

визначається тим, що становлення, формування та розвиток особистості 

проходить у процесі активної творчої діяльності. Засобами діяльності  

відбувається засвоєння історичного досвіду попередніх поколінь. “Людська 

діяльність об’єктивізується в її плодах, продуктах, результатах, переносячи на 

них і фіксуючи в них свою структуру” [149,29]. 

Специфіка музично-педагогічної діяльності полягає у тому, що вона 

спрямована на творче самопізнання, самовдосконалення  та  саморозвиток 
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особистості. У процесі творчої діяльності відбувається розвиток індивідуальних 

можливостей суб’єкта. Діяльнісний підхід передбачає застосування сукупності 

знань, умінь та навичок у процесі творчого спілкування викладача зі студентом. 

Діяльність існує тільки в дієвому стані й залежить від соціального фактора. 

Культурологічний підхід у музично-педагогічній освіті зумовлено 

взаємозв’язком історіографії та музичної культури. Його значення полягає у 

тому, що досліджувана проблема розглядається в широкому культурологічному 

контексті. Це зумовлено необхідністю з’ясування ролі музично-педагогічної 

освіти у національному  культурологічному просторі, взаємозв’язку її з іншими  

видами діяльності й науковими напрямами, серед яких є взаємозв’язок з 

професійною музичною освітою, мистецтвознавством та музикознавством. 

На основі культурологічного підходу  відбувається засвоєння 

особистістю культурних цінностей, які стимулюють розвиток творчого 

потенціалу суб’єкта, формують  його як творчу індивідуальність. У процесі 

духовно-практичного осягнення культурних цінностей людина формується як 

суб’єкт творчої діяльності, здатний  трансформувати набутий досвід у 

професійній діяльності. 

Для вивчення становлення і розвитку музично-педагогічної освіти має 

значення персоніфікований підхід, який допомагаєз’ясувати роль індивіда в 

розвитку певної галузі або її структурного компонента.  На основі вивчення 

першоджерел, що  відтворюють становлення і розвиток музично-педагогічної 

освіти, ми намагалися дослідити та узагальнити досвід  викладачів фахових 

кафедр, керівників структурних підрозділів, окремих виконавців, керівників 

художніх колективів,  учителів музики загальноосвітніх шкіл для визначення 

перспектив подальшого розвитку та вдосконалення музично-педагогічної 

освіти. 

Структура персоніфікації характеризується наявністю інформації про  

педагогічну, виконавську, наукову та композиторську діяльність за сукупністю 

зовнішніх та внутрішніх факторів, взаємозв’язків, узагальненням педагогічного, 
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наукового й творчого досвіду. У пошуках оригінальних викладів матеріалу, 

наближених да об’єктивного та всебічного аналізу особистості, ми намагалися 

відійти від ізольованого розгляду особистого становлення  викладачів, 

науковців, виконавців до аналізу середовища та його оточення. Діяльність 

персоналії не виривалася із контексту навчально-виховного процесу, 

концертно-виконавської та музично-просвітницької діяльності, а аналізувалася 

як результат впливу середовища та оточення.  

Основними засобами вивчення становлення і розвитку музично-

педагогічної освіти були емпіричні й теоретичні методи, серед яких: 

аналітичний; діахронічний; історико-логічної інтерпретації фактів; 

аксіологічний; теоретичного узагальнення опрацьованого матеріалу. 

Вивчення та узагальнення  теоретичних основ становлення  і розвитку 

музично-педагогічної освіти на основі вивіреного наукового підходу, аналізу та 

синтезу історичних фактів і явищ,  дослідження значної кількості джерельних 

архівних матеріалів, у яких висвітлюється діяльність визначеного підрозділу 

вищих навчальних закладів, уможливило на теоретичному рівні сформулювати 

основні закономірності становлення та розвитку музично-педагогічної освіти в 

контексті досліджуваного історичного періоду.  

Ці закономірності зумовлені  специфікою професійного становлення 

майбутніх учителів музики, являють собою цілісний  і послідовний процес, 

який залежить від  суб’єктивних та об’єктивних факторів, історичного 

розвитку, становлення до пріоритетних моральних цінностей суспільства. 

Визначені закономірності створюють певні умови для розвєязання мети й 

завдань, які стоять перед вищою школою, стимулюють та збагачують процес 

становлення, сприяють розв’язанню актуальних проблем, стимулюють 

розвиток музично-педагогічної освіти. Суть цих закономірностей розкривається 

в наступних положеннях. 
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1.Особливістю існування  музично-педагогічної освіти є її 

спрямованість на розв’язання мети, яка конкретизується в наступних 

завданнях:  

 підготовка кваліфікованих учителів музики для загальноосвітніх шкіл; 

 забезпечення спеціалістами з фахових дисциплін середні навчальні 

заклади; 

 забезпечення викладачами з вищою музично-педагогічною освітою 

позашкільні навчальні заклади та навчальні заклади культури (дитячі музичні 

школи, школи мистецтв, дитячо-юнацькі центри); 

 набуття студентами знань, умінь та навичок  у процесі вивчення 

психолого-педагогічних  та фахових дисциплін,   необхідних для  професійного 

становлення та подальшої практичної діяльності; 

 вивчення фахових методик для набуття спеціалізації, подальшого 

самовдосконалення та професійного становлення; 

 виявлення та розвиток індивідуальних творчих здібностей засобами 

самоосвіти, самовдосконалення та самопізнання. 

2. Характерною особливістю розвитку музично-педагогічної освіти є 

її ідеологічна спрямованість, яка полягає у: 

 залежності змісту від ідеологічної спрямованості наявної у суспільстві 

ідеології; 

 класової спрямованості та залежності діяльності музично-педагогічної 

освіти від  регіональних особливостей; 

 впливу державних, політичних та  громадських організацій на характер 

ідеологічної спрямованості музично-педагогічної освіти. 

3. Функціонування музично-педагогічної освіти та її структурних 

підрозділів можливе на основі всебічної демократизації основних напрямів, 

форм і методів співробітництва та полягає у: 
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 співпраці основних підрозділів музично-педагогічної освіти з 

політичними, громадськими та молодіжними організаціями, спілками 

композиторів, творчими союзами, центрами дозвілля молоді; 

 співробітництві з міжнародними науковими центрами, міжнародними 

творчими об’єднаннями, українськими діаспорами за кордоном; 

  участі в спільних творчих проектах на різних рівнях внутрішнього та 

зовнішнього полікультурного простору; 

  впливу громадськості та міжнародної спільноти  на зміст, форми й 

методи розвитку музично-педагогічної освіти та підпорядкованих підрозділів, 

діяльність фахових кафедр, художніх колективів, творчих об’єднань; 

  демократизації внутрішніх взаємозв’язків між керівництвом структурних 

підрозділів та органами самоврядування, колективом викладачів та студентів, 

керівниками творчих художніх колективів з їхніми учасниками, в процесі 

індивідуальної роботи в контексті “викладач – студент”; 

 відкритості та гласності в зовнішній діяльності певних структурних 

підрозділів, концертно-виконавської та музично-просвітницької діяльності 

художніх колективів, ансамблів, окремих виконавців;  

 гласності в структурі внутрішньої самоорганізації навчально-виховного 

процесу, побудованоїна принципах прозорості й творчої співпраці в контексті 

“викладач – студент”; 

 можливості навчання на різних етапах історичного розвитку музично-

педагогічної освіти українською мовою; 

 самовдосконаленні в процесі фахової підготовки засобом ознайомлення 

та вивчення музичної культури, творчості композиторів різних країн і 

національностей, передбачених навчальною програмою; 

 демократизації наукової діяльності викладачів фахових кафедр, 

студентських наукових гуртків та проблемних груп, вільному виборі тематики 

наукових досліджень; 



 26 

 власному виборі  художніх колективів відповідно до творчого 

покликання та індивідуального спрямування студентів;  

 активній участі студентів в органах самоврядування, представництві в 

радах факультетів, впливі  на формування громадської думки та розв’язанні 

проблем професійного становлення та самовдосконалення. 

4. Науковий підхід до організації  музично-педагогічної освіти 

передбачає:  

 наявність перманентної моделі музично-педагогічної освіти, до якої 

входять навчальні заклади різних рівнів;  

 наукову обґрунтованість змісту музично-педагогічної освіти згідно з 

вимогами суспільства до підготовки фахівців у галузі музичного виховання; 

 відповідність  змісту музично-педагогічної освіти  сучасним досягненням 

розвитку науки; 

 наукову обґрунтованість діяльності навчальних закладів різних рівнів, які 

становлять безперервну модель освіти; 

 відповідність методик викладання фахових дисциплін сучасному рівню 

розвитку педагогічної науки; 

 наявність об’єктивних критеріїв оцінки діяльності музично-педагогічних 

навчальних закладів; 

 існування наукової моделі перспективного розвитку музично-

педагогічної освіти. 

5. Вплив національного компонента на характер музично-

педагогічної освіти полягає у: 

 вивченні історії української культури, музики, введення до 

індивідуальних програм студентів творів українських композиторів та 

виконання народних пісень; 

 вивченні українських свят та обрядів, введення їх до тематики 

позакласних заходів; 
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 використанні педагогічної спадщини українських композиторів у 

навчально-виховному процесі; 

 використанні ідей С.Ф.Русової, В.Верховинця, В.О.Сухомлинського про 

національне виховання в процесі естетичної діяльності; 

 організації та здійсненні  навчально-виховного процесу українською 

мовою. 

6. Управління музично-педагогічною освітою здійснюється через:  

 взаємозв’язок державних та громадських організацій, ректорату та 

деканатів музично-педагогічних факультетів; 

 взаємодією Міністерства освіти і науки та Міністерства культури і 

туризму в розв’язанні проблем співіснування структурних компонентів 

музично-педагогічної освіти; 

 співпрацю з громадськими організаціями, творчими союзами та 

товариствами в розв’язанні питань співробітництва. 

7. Важливою закономірністю функціонування музично-педагогічної 

освіти є взаємозв’язок з органами народної освіти, навчальними закладами 

різних типів, який здійснюється через: 

 реалізацію перспективних планів спільної роботи з удосконалення 

навчально-виховного процесу (участь викладачів фахових кафедр у роботі 

комісій обласного відділу народної освіти з вивчення стану викладання музики, 

участь в оглядах шкільної художньої самодіяльності, участь у роботі 

методичних об’єднань учителів музики, виїзні засідання кафедр та інші форми 

діяльності); 

 роботу за сумісництвом викладачів фахових кафедр музично-

педагогічних факультетів вчителями музики в загальноосвітніх школах та 

позашкільних навчальних закладах; 

 надання методичної допомоги вчителям музики та студентам музично-

педагогічних факультетів у процесі проходження педагогічної практики 

(робота над конспектами уроків, конспектами виховних заходів, вивчення 
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музичних можливостей класу та окремих учнів, створення тимчасових 

вокальних та інструментальних ансамблів, участь у роботі хорових та 

оркестрових шкільних колективів);  

 практичну допомогу концертмейстерів та акомпаніаторів фахових кафедр 

шкільним художнім колективам під час концертних виступів; 

 участь колективів викладачів фахових кафедр у запровадженні нових 

програм, апробації змісту навчального матеріалу з основних видів діяльності; 

 творчу співпрацю викладачів фахових кафедр музично-педагогічних 

факультетів з учителями музики з адаптації у базових школах концепцій 

музично-естетичного та художньо-естетичного виховання школярів. 

8. Взаємозв’язок викладачів фахових кафедр з обласними 

інститутами післядипломної педагогічної освіти передбачає: 

 спільно з кабінетами естетичного виховання підготовку навчальних 

планів, за якими здійснюється перепідготовка вчителів музики; 

 розробку змісту лекційних занять з актуальних проблем історії музики, 

хорознавства, музичної педагогіки, методики музичного виховання; 

 підготовку та проведення практичних занять, спрямованих на 

вдосконалення методики роботи з художніми колективами, ансамблями 

народної музики та ансамблями малих форм; 

 проведення майстер-класів та показових уроків музики з учнями 

молодших та середніх класів загальноосвітніх шкіл з наступнимобговоренням 

та аналізом; 

 методичну допомогу вчителям музики в підготовці наукових робіт та 

рефератів з музичної педагогіки та методики музичного виховання; 

 підготовку та публікацію підручників, шкільних репертуарних збірників, 

методичних рекомендацій. 

9. Забезпечення діяльності музично-педагогічних факультетів 

кадровим потенціалом, спроможним здійснювати навчально-виховний 
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процес, розв’язувати питання організації наукових досліджень, концертно-

виконавської та музично-просвітницької діяльності через: 

  можливість формування необхідної кількості фахових кафедр залежно 

від змін у навчальних планах та контингенту студентів; 

 повне забезпечення  фахових кафедр  музично-педагогічних факультетів 

викладачами з вищою освітою, науковими ступенями та вченими  званнями, що 

дає можливість розв’язувати питання методичної, музично-теоретичної, 

вокально-хорової та інструментальної підготовки студентів; 

 зберігання процентного співвідношення студентів до викладачів 

(виходячи зі специфіки індивідуальних занять з фахових дисциплін); 

  можливість підвищення наукового рівня через навчання у цільовій 

аспірантурі та докторантурі; 

   підвищення кваліфікаційного рівня  через стажування в мистецьких 

закладах Міністерства культури і туризму України та Міністерства освіти і 

науки України. 

10. Відповідність змісту музично-педагогічної освіти вимогам 

суспільства та потребам загальноосвітньої школи у кваліфікованих 

учителях музики: 

  забезпеченість навчально-виховного процесу навчальними  планами, 

згідно з тими змінами та умовами, які відбуваються на різних етапах соціально-

економічного й політичного розвитку держави та вищої школи; 

  збільшення відсотка навчальних годин на вивчення спецкурсів, 

спецсемінарів та факультативних курсів, спрямованих на розвиток 

індивідуальних здібностей кожного студента; 

  уведення фахових методик для здобуття студентами спеціалізації з 

музично-теоретичних та фахових дисциплін; 

 створення навчальних планів, які відповідали б вимогам суспільства, 

забезпечували повноцінну психолого-педагогічну, методичну та фахову 

підготовку майбутніх учителів музики; 



 30 

 гуманізація змісту музично-педагогічної освіти та відповідна 

гуманітаризація навчальних планів і програм; 

 залежність змісту психолого-педагогічної, методичної та фахової 

підготовки майбутніх учителів музики відповідно до вимог загальноосвітньої 

школи; 

  відповідність змісту психолого-педагогічної та фахової підготовки 

потребам та уявленням самих студентів; 

  засвоєння певного відсотка фахових дисциплін через індивідуальну 

форму навчання та спілкування викладачів, концертмейстерів та акомпаніаторів 

зі студентами; 

 відповідність змісту музично-педагогічної освіти меті та завданням, які 

забезпечують музично-педагогічні факультети в процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів музики. 

11. Результативність музично-педагогічної освіти залежить від 

дидактичної  забезпеченості навчально-виховного процесу на музично-

педагогічних факультетах: 

 розробка підручників та навчальних посібників, методичних 

рекомендацій з дисциплін, які входять до навчального плану; 

 забезпечення навчально-виховного процесу необхідними репертуарними 

збірниками, збірниками шкільного пісенного репертуару, хрестоматіями з 

диригування та постановки голосу, методичними розробками позакласних 

виховних заходів та зразками конспектів уроків і дидактичним матеріалом до 

їхнього проведення; 

 наявність на фахових кафедрах необхідної звуковідтворювальної 

апаратури для прослуховування музики, комп’ютерних програм з музично-

теоретичних дисциплін; 

 наявність необхідної звуковідтворювальної апаратури для проведення 

концертно-виконавської та музично-просвітницької діяльності; 



 31 

 використання дидактичних матеріалів підготовлених студентами старших 

курсів у процесі проходження педагогічної практики в навчальних закладах 

різних рівнів, на заняттях з методики музичного виховання, методики 

викладання фахових дисциплін та інших предметів; 

 використання відеозаписів уроків музики вчителями-новаторами та 

залікових уроків студентів предвипускних та випускних курсів з метою  

обговорення цих відеозаписів та аналізу на практичних заняттях з методики 

музичного виховання при викладанні спецкурсів та спецсемінарів; 

 використання відеоматеріалів концертних виступів художніх колективів 

та окремих виконавців для вдосконалення навчально-виховного процесу. 

12. Використання передового педагогічного досвіду викладачів 

вищих навчальних закладів, закладів культури та вчителів 

загальноосвітніх шкіл, а також новітніх технологій в удосконаленні  

навчально-виховного процесу під час: 

  застосування у навчально-виховному процесі  стандарних форм і 

методів, які витримали перевірку часом і стали традиційними в засвоєнні знань, 

умінь та навичок студентами; 

  використання власних методик викладачами фахових дисциплін  у 

процесі проведення індивідуальних занять (диригування, постановки голосу, 

основного музичного інструмента); 

  запровадження досвіду видатних митців музичного мистецтва (при 

підборі репертуару, розучуванні та роботі над музичними творами); 

  використання досвіду роботи вчителів-новаторів та кращих учителів 

музики певних регіонів у проведенні лекційних, практичних та лабораторних 

занять з методики музичного виховання та методик викладання фахових 

дисциплін; 

  запровадження інноваційних методів у процесі викладання фахових 

дисциплін; 
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  застосування інтерактивних методів навчання при проведенні групових 

та індивідуальних занять з музично-теоретичних й індивідуальних дисциплін, 

викладанні спецкурсів та спецсемінарів; 

  обміну досвідом роботи керівників художніх колективів у процесі 

творчої співпраці з викладачами інших навчальних закладів та  в процесі 

проведення творчих звітів художніх колективів перед студентською молоддю. 

13. Специфічною закономірністю розвитку музично-педагогічної 

освіти є концертно-виконавська та музично-просвітницька діяльність 

викладачів й студентів  музично-педагогічних факультетів в умовах: 

 створення на базі музично-педагогічних факультетів художніх 

колективів, які за рівнем виконавської майстерності, професійної підготовки, 

принципами відбору та підготовки репертуару, стали не тільки навчальними 

колективами, а також концертними структурами, котрі беруть  участь  у 

концертних заходах різного рівня та музично-просвітницькій діяльності серед 

студентської молоді, учнів загальноосвітніх шкіл, громадськості міста; 

 сукупності різних форм концертно-виконавської діяльності (концерти, 

лекції-концерти, звітні концерти, афішовані концерти і т.д.) та їхній вплив на 

професійне становлення майбутніх учителів, формування навичок сценічної 

майстерності; 

 взаємозв’язку різних форм і методів концертно-виконавської та музично-

просвітницької діяльності, активними учасниками якої виступають викладачі та 

найбільш талановиті студенти; 

 коли ініціаторами створення художніх колективів високого професійного 

рівня стають концертуючі викладачі фахових кафедр, а також обдаровані 

студенти, які мають певні організаторські здібності й творчі можливості в 

певних видах музичної діяльності. 

14. Використання та застосування  необхідних комунікативних 

засобів співіснування в музично-педагогічній освіті вимагає: 
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 застосування нових технологій  у професійному становленні майбутнього 

вчителя музики; 

 застосування  колективних, групових та індивідуальних форм в 

організації навчально-виховного процесу на музично-педагогічних 

факультетах; 

 використання авторських методик у навчанні та особистісного впливу 

викладача на студента; 

 використання сталих форм організації концертно-виконавської та 

музично-просвітницької діяльності; 

 демократизації навчально-виховного процесу, свободи творчого пошуку 

та вияву індивідуальності; 

 організації комунікативного процесу відповідно до принципів від 

простого до складного, застосування послідовності та системності в навчанні, 

єдності технічного та художнього, емоційного та свідомого; 

 використання інтерактивних методів у процесі проведення лекційних, 

практичних та лабораторних занять. 

15. Функції викладачів та студентів у системі музично-педагогічної 

освіти полягають у наступному: 

 викладач є джерелом наукової, методичної та практичної інформації, 

зразком у виконавській діяльності; 

 викладач організує та стимулює самостійну роботу студентів, їхнього 

становлення та самовдосконалення; 

 викладач здійснює контроль засвоєння знань, рівень сформованості вмінь 

та навичок студентів; 

 студент виступає суб’єктом навчально-виховного процесу, концертно-

виконавської та музично-просвітницької діяльності; 

 використовуючи засоби самоорганізації та самовдосконалення, студент є 

творцем своєї особистості; 
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 студент є учасником особистісної саморегуляції у професійному 

становленні. 

16. Функціонування  музично-педагогічної освіти, здійснення 

навчально-виховного процесу на музично-педагогічних факультетах 

передбачає наявність необхідної матеріально-технічної бази, а саме:  

  окремого навчального корпусу для проведення колективних, групових та 

індивідуальних занять (виходячи зі специфіки музичної діяльності); 

  необхідної кількості класів для проведення індивідуальних занять; 

  умовами фінансування підрозділів і творчих колективів музично-

педагогічних факультетів як структури державного навчального закладу; 

  додаткового фінансування за рахунок комерційної форми навчання; 

  відповідність вимогам часу заробітної плати викладачів та 

стипендіального забезпечення студентів; 

  необхідної кількості музичного інструментарію  для проведення 

індивідуальних занять, комплектів оркестрових та ансамблевих інструментів, 

звуковідтворювальної апаратури; 

  забезпечення навчально-виховного процесу необхідною науковою та  

методичною літературою, репертуарними збірниками, планами й методичними 

розробками лекційних, семінарських та практичних занять; 

  забезпеченості сучасними технічними засобами навчання для вивчення 

музично-теоретичних дисциплін  та проведення індивідуальних занять; 

  створення необхідних матеріальних умов для проведення концертно-

виконавських та музично-просвітницьких заходів; 

  забезпечення художніх колективів та їхніх учасників інструментарієм і 

концертним одягом. 

17. Оцінка якості  музично-педагогічної освіти полягає у наступних 

показниках: 

  наявності інформаційно-методичних матеріалів про якість музично-

педагогічної освіти; 
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  діяльності колективів фахових кафедр та факультетів, яка оцінюється 

показниками педагогічної і творчої діяльності їхніх випускників; 

  за рейтингами діяльності факультетів та навчальних закладів; 

  за рейтинговими показниками участі викладачів фахових кафедр у 

навчально-виховному процесі, науково-дослідній, концертно-виконавській та 

музично-просвітницькій діяльності; 

  за результатами якісних показників студентів у процесі складання 

заліково-екзаменаційної сесії та державних екзаменів; 

  за показником участі студентів у міжнародних та всеукраїнських 

наукових конференціях; 

  за результатами виступів обдарованих студентів на міжнародних та 

всеукраїнських фестивалях, конкурсах, олімпіадах; 

  за результатами участі студентів у всеукраїнських конкурсах 

студентських наукових робіт з фахових дисциплін. 

На основі виявлених та науково обгрунтованих закономірностей 

становлення і розвитку музично-педагогічної освіти нами здійснено розподіл 

певної історико-педагогічної реальності на періоди, які являють собою 

конкретні новоутворення, пов’язані з основними етапами історичного розвитку 

та якісно різняться між собою. Періодизація музично-педагогічної освіти є 

проблемою методологічного порядку, суттєвим питанням історико-

педагогічного процесу. О.В.Сухомлинська та Н.М.Гупан, які досліджували 

проблему періодизації, наголошували на тому, що вона залежить від критерію, 

який визначається загальним та науковим світоглядом автора, має суб’єктивний 

характер та визначає еволюцію історико-педагогічних явищ у цілому. 

Періодизація розкриває загальні та специфічні закономірності розвитку 

історико-педагогічного процесу за змістом, а також істотні тенденції основних 

методів і форм генези проблеми [32].  

Виходячи з цього, під процесом періодизації ми розуміємо логічне 

розмежування досліджуваного періоду становлення і розвитку музично-
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педагогічної освіти відповідно до змін у якісних показниках на окремих її 

етапах. В основу періодизації покладено історично-хронологічний підхід з 

урахуванням специфіки розвитку музично-педагогічної освіти. 

Процес періодизації музично-педагогічної освіти не є ізольованим від 

загальної періодизації процесу вищої педагогічної освіти в Україні, але він має 

свої особливості, які залежно від історичного розвитку суспільства та 

педагогічної галузі позитивно впливали на наступний етап її розвитку. 

Цей процес ми розглядаємо як перехід кількісних змін у якісно нову 

організацію, що характеризується новими  закономірностями побудови, 

функціонування та розвитку, новою, відносно стійкою динамічною структурою 

[158,239]. 

Процес періодизації музично-педагогічної освіти досліджуваного періоду 

пов’язано з особливостями розвитку вищої та середньої освіти в Україні,  

формуванням педагогічної думки, тими перетворювальними змінами, які 

відбувалися у суспільно-політичному житті, свідомості людей та розвитку 

суспільства. Процедура періодизації дасть змогу пізнати історичний досвід 

розвитку музично-педагогічної освіти й прогнозувати подальші засоби її 

удосконалення.  

 Перший період становлення і розвитку музично-педагогічної освіти 

охоплює 1962 – 1970 роки.  

Цей період пов’язано з прийнятою Програми КПРС, у якій значна увага 

зосереджувалася на естетичному вихованні підростаючого покоління, створенні 

умов для розвитку творчих здібностей особистості та необхідних умов для 

розвитку художньої творчості, заняття музикою, живописом, скульптурою. 

Розв’язатиці питання могли тільки кваліфіковані спеціалісти, підготовку яких 

було  започатковано на музично-педагогічних відділеннях педагогічних 

інститутів (які з часом перетворилися в музично-педагогічні факультети), а 

також на новоутворених музично-педагогічних факультетах.  
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Характерною особливістю цього періоду був перехід на загальну середню 

освіту. Необхідно було завершити перехід на одинадцятирічну освіту для дітей 

шкільного віку та освіту в обсязі восьми класів для тої частини молоді, яка 

зайнята в народному господарстві. 

Особливою ознакою освітньої парадигми  визначеного періоду став 

інтенсивний процес взаємозв’язку, з одного боку, диференціації навчання, з 

іншою – всебічної інтеграції. Це сприяло закріпленню взаємозв’язків між 

вивченням різних психолого-педагогічних та фахових дисциплін, 

взаємопроникненню їхніх методів та виникненню нових підходів до навчання.  

У 60-х роках педагогічна думка зосереджувалася на актуальних на той 

час  проблемах: зв’язок школи із життям, поєднання навчання з трудовим 

вихованням, перебудова виховної роботи  відповідно до принципів так званого 

комуністичного виховання, підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу, організації та методики трудового виховання. 

В умовах науково-технічного прогресу, скорочення робочого тижня та 

поєднання навчання з виробничою працею по-новому ставилися проблеми 

здобуття освіти молоддю без відриву від виробництва. Актуальності набувала 

проблема організації та методики навчально-виховної роботи в школах-

інтернатах і школах продовженого дня. Фахові кафедри музично-педагогічних 

факультетів педагогічних інститутів України проводили науково-дослідну 

роботу в школах-лабораторіях базових навчальних закладів. 

Педагогічна думка вищої школи зосереджувалася на розробці проблем 

програмованого навчання, запровадженні методів аналізу навчального 

матеріалу і дослідженням його на логічному рівні. На розвиток музично-

педагогічної думки мали вплив фундаментальні дослідження психології 

музичних здібностей та фізіологічних механізмів індивідуальності, здійснені 

співробітниками лабораторії Б.М.Теплова. 

Поряд з цим, вітчизняна педагогіка недостатньо уваги приділяла новітнім 

досягненням суміжних наук, поверхово ставилася до нових методів 
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дослідження, спостерігалися порушення  у співвідношенні між науково-

практичним характером та пошуковими дослідженнями, без яких неможливо 

розв’язання завдань удосконалення теорії та практики навчально-виховного 

процесу у вищій школі.  

Професійно-педагогічна спрямованість діяльності педагогічних 

інститутів на цей час забезпечувала  психолого-педагогічну та фахову  

підготовку майбутніх учителів музики і співів. Відкриття перших музично-

педагогічних факультетів було пов’язано з певними труднощами: не вистачало  

кваліфікованих фахівців, залишалася слабка матеріально-технічна база. 

Розв’язанню цих питань сприяли рекомендації учасників наради-семінару, який  

відбувся в м.Одесі 1962 року з ініціативи Міністерства освіти УРСР та виступу 

заступника міністра освіти УРСР С.Г.Завали, який підтримував ідею  створення 

при педагогічних інститутах музично-педагогічних факультетів. 

Певну роль на етапі  створення системи підготовки вчителів музики і 

співів  відіграла діяльність НДІ художнього виховання АПН РРФСР та наукові 

конференції, на яких відбувався обмін досвідом з питань змісту, методів і форм 

музично-педагогічної підготовки вчителів на музично-педагогічних 

факультетах. Виходячи з проблеми формування всебічно розвиненої 

особистості, співробітниками НДІ художнього виховання було розроблено 

систему естетичного виховання підростаючого покоління, основна мета якої 

полягала в тому, щоб розвинути творчі здібності й можливості оволодіння 

вміннями та навичками сприймання мистецтва й виконавською діяльністю. 

Особливістю досліджуваного періоду стало те,  що на цьому етапі 

викладачами музично-педагогічних факультетів (які мали консерваторську 

освіту) механічно переносилися методи роботи, котрі вони застосовували в 

консерваторській освіті, де готували музикантів-виконавців високої 

кваліфікації. Разом з тим це не давало підстави для заниження фахових вимог. 

Від студентів не вимагали віртуозного володіння музичним інструментом, але 
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ставили високі вимоги до формування вмінь та навичок у конкретних видах 

музичної діяльності. 

Музично-педагогічні факультети забезпечували ґрунтовну психолого-

педагогічну підготовку. Майбутні вчителі вивчали психологію розвитку 

творчих здібностей, оволодівали методикою проведення уроків музики і співів. 

Методисти, керівники педагогічної практики знаходили спеціальні форми й 

методи, запобігали механічному перенесенню досвіду роботи з інших 

спеціальностей. Фахові кафедри новоутворених музично-педагогічних 

факультетів ставали центрами, каналами яких через методичні об’єднання 

здійснювався зв’язок з органами народної освіти, вчителями шкіл.  

Другий період становлення та розвитку музично-педагогічної освіти 

пов’язаний з 1970 – 1980 роками. 

 Він характеризується як період стабілізації у суспільно-політичному 

житті й стрімким розвитком науково-технічного прогресу. Розширюється 

мережа та збільшується кількість навчальних закладів різних рівнів. Система 

народної освіти, до якої входили середні загальноосвітні школи, професійно-

технічні училища, середні спеціальні та вищі навчальні заклади, зберігала 

відносну стабільність і контингент (реорганізація музично-педагогічних 

відділень у музично-педагогічні факультети, розширення контингенту 

студентів у вищих навчальних закладах у галузі нових спеціальностей за 

рахунок  скорочення підготовки фахівців за рядом застарілих спеціальностей). 

Підвищення рівня навчально-виховного процесу та підвищення ефективності 

фахової підготовки майбутніх учителів уважалося головним завданням вищої 

школи. 

Характерною особливістю другого етапу  розвитку музично-педагогічної 

освіти стало те, що в цей період  почала на повну силу діяти програма 

естетичного виховання підростаючого покоління. У кожному місті було 

відкрито музичні школи, а в обласних та великих промислових центрах їхня 

кількість значно збільшувалася. Процес утворення широкої мережі музичних 
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шкіл сприяв тому, що їхні випускники продовжуючи безперервну освіту  через 

подальше навчання в педагогічних інститутах. 

Зосереджуючись на проблемі всебічного розвитку особистості, яка в цей 

період була метою та показником діяльності навчальних закладів, 

створювалися нові навчальні плани, викладачі фахових кафедр музично-

педагогічних факультетів брали участь в укладенні нових програм, 

розрахованих на комплексний підхід до вивчення психолого-педагогічних 

дисциплін, методичної та фахової підготовки майбутніх учителів музики. Але 

зусилля тоталітарної системи досліджуваного періоду та бюрократичний стиль 

керівництва сприяли тому, що пріоритети в навчально-виховному процесі 

належали комуністичному вихованню, а це негативно впливало на формування 

репертуарної політики, викладання психолого-педагогічних та суспільних 

дисциплін. 

„У цей період система освіти набуває  певною мірою рис закритої 

системи, яка все більше відокремлюється від світових освітніх процесів і все 

більше орієнтується на особливості” [142], – наголошує В.С.Курило. Але цей 

процес у музично-педагогічній освіті має свої особливості, які значною мірою 

залежали від специфіки музично-педагогічної діяльності. Саме в другій 

половині 70-х років  починають  формуватися міжнароджі зв’язки викладачів 

фахових кафедр музично-педагогічних факультетів та  художніх колективів з 

навчальними закладами інших країн. 

Зусилля педагогічних колективів викладачів вищих навчальних закладів 

зосереджувалися на:  

 розробці педагогіки вищої школи; 

 науковому обгрунтуванні та створенні курсу „Основи педагогіки вищої 

школи”; 

 дослідженні методики викладання окремих навчальних курсів; 

 розробці наукових основ удосконалення системи підготовки спеціалістів 

з певних напрямів педагогічної освіти. 
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Підготовка вчителів у вищих навчальних закладах здійснювалася з однієї 

спеціальності з чотирирічним строком навчання. Однак у силу ряду обставин, і 

насамперед значної кількості малокомплектних шкіл, почала запроваджуватися 

підготовка вчителів за  двома спеціальностями з строком навчання п’ять років. 

У великих вузівських центрах утворювалися ради ректорів, які координували 

діяльність вищих навчальних закладів та сприяли узагальненню та поширенню 

позитивного досвіду з організації навчального процесу, ідейно-виховної та 

науково-дослідної роботи, з підвищення кваліфікації викладачів. Увага 

зосереджувалася на питаннях професійної спрямованості спеціальних 

предметів, системи та змісту фахових дисциплін, активного формування 

педагогічної майстерності майбутнього вчителя. 

У другій половині 70-х років проходить процес модернізації педагогічної 

освіти, з’являються нові форми підвищення науково-педагогічної кваліфікації 

учителів,  зміцнюються та стають  більш ефективними зв’язки педагогічних 

інститутів зі школами, утворюються та активно працюють проблемні ради й 

лабораторії. 

У цей період  відбувається перебудова та реформування системи 

естетичного виховання у загальноосвітній школі. З’являються програми з 

предметів естетичного циклу (музика, образотворче мистецтво), 

експериментальні підручники та навчальні посібники. Було започатковано 

факультативний курс “Основи естетики та мистецтвознавства”, “Основи 

музичної культури”, “Образотворче мистецтво”. За новими навчальними 

програмами  здійснювалася позакласна робота (літературна творчість, художнє 

читання, хорові гуртки, гуртки сольного співу, бального танцю, хореографічні, 

образотворчого мистецтва, графіки, скульптури, театральні колективи). Перехід 

на нові програми навчання відбувався з усіх дисциплін. Перебудова школи 

вимагала розвитку самостійного мислення учнів, удосконалення методів 

навчання.   
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Третій період охоплює розвиток музично-педагогічної освіти, 

починаючи  з 1980  і закінчуючи 1991 роком. 

Особливістю визначеного періоду стає тє, що починаючи з 1980 року в 

Україні розпочалася активна робота з апробації, а пізніше й запровадження 

нової концепції музично-естетичного виховання школярів створеною 

Д.Б.Кабалевським. Учителі-новатори різних регіонів України брали участь в 

експериментальній роботі з адаптації нової програми. 

У цьому процесі активну участь брали викладачі фахових кафедр 

музично-педагогічних факультетів, і передусім, викладачі методики музичного 

виховання та методисти, які  творчо співпрацювали з учителями музики 

загальноосвітніх шкіл. 1980 року шкільний предмет “Музика і співи” було 

перейменовано в предмет “Музика”. 

Основним нововведенням визначеного періоду став комплексний підхід у 

вихованні, який забезпечував єдність ідейно-політичного, трудового та 

морального виховання. Структурними елементами комплексного підходу 

вважалося:  єдність мети й спрямованості у вихованні; врахування техніко-

економічних, організаційних, ідеологічних та інших факторів суспільного 

життя; поліпшення планування та координації усіх засобів виховання; 

взаємозв’язок  навчання з практикою; урахування результатів виховного 

процесу, здійснюваного на основі  наукових методів. 

У досліджуваний період зосереджується увага на професійно-

педагогічній та психологічній підготовці студентів вищих навчальних закладів 

–  саме вона становить необхідну основу для усвідомлення ними реального 

педагогічного процесу, оволодіння в практичній діяльності педагогічною 

майстерністю. Основним напрямом  удосконалення педагогічної підготовки 

студентів уважався взаємозв’язок теорії і практики в змісті та методах 

навчання. До важливої проблеми педагогічної освіти, яка вимагає теоретико-

методологічного аналізу та обгрунтування, належить процес формування 

соціально-активної особистості вчителя.   
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Навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах передбачав 

єдність ідейно-політичного, трудового, професійного, естетичного, правового, 

економічного, екологічного та фізичного виховання; єдність методичної, 

загальнопедагогічної, психологічної та  фахової підготовки; реалізацію функцій 

суспільно-політичної та педагогічної практики у формуванні соціально-

активної особистості вчителя; єдність фахової та  методичної підготовки; 

єдність управління та самоуправління у професійному становленні вчителя.  

У контексті комплексного підходу до проектування змісту освіти  

перебудова вищої школи пов’язана з наступними тенденціями:  

 підвищенням цілеспрямованості студентів, комплексним розв’язання 

завдань освіти та її подальшого розвитку; 

 збільшенням інформативного обсягу змісту  занять, умінням виділяти 

головне, виклад матеріалу подавати великими блоками з наступним 

усвідомленням за допомогою опорних схем та сигналів; 

 досягненням прискореного темпу виконання навчальних технологій, 

формуванням навичок наукової організації праці; 

 послідовним використанням методів активізації пізнавальної діяльності 

студентів, продуктивним і творчим засвоєнням знань та навичок, які  

створюють позитивний емоційний фон, ініціюванням активного діалогу, 

аналізом проблемних ситуацій, використанням пізнавальних та ділових ігор, 

самостійною роботою, науковими дослідженнями; 

 запровадженням форм, що активізують навчальну роботу, спецсемінарів, 

конференцій; 

 залученням до роботи зі студентами діячів культури, мистецтва, освіти, 

вчителів-новаторів; 

 розвитком спеціальних форм роботи з узагальнення позанавчальної 

інформації, отриманої у процесі перегляду концертів, лекцій-концертів, шоу-

програм, звітних та авторських концертів; 
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 запровадженням індивідуального підходу в навчанні, диференціацією 

навчальних завдань з урахуванням пізнавальної, емоційної та вольової сфер; 

 запровадженням у навчанні комп’ютерів, розвитком нових форм 

самостійної роботи, використання наочності в підвищенні ефективності 

навчання; 

 створенням позитивного морально-психологічного клімату у процесі 

навчання, зосередження уваги на педагогічному такті, відсутністю 

авторитарного стилю в навчанні; 

 сприянням розвитку ініціативи й творчості студентів у процесі навчання, 

ширшим використанням форм самостійної роботи, взаємодопомоги; 

 підвищенням ролі студентського самоврядування,  забезпеченням 

соціальної спрямованості студентів. 

Дослідження історіографії становлення і розвитку музично-педагогічної 

освіти в Україні в період з 1962 по 1991 рік вимагало кропіткої роботи із 

збирання фактологічного матеріалу. В основу дослідження покладено архівні 

матеріали, які раніше не були використані дослідниками та не введені до 

наукового обігу. Серед них: плани навчально-виховної роботи музично-

педагогічних факультетів та фахових кафедр; протоколи засідань рад 

факультетів та фахових кафедр; звіти деканів факультетів та завідуючих 

кафедрами з навчально-виховної та наукової роботи; звіти голів державних 

екзаменаційних комісій; звіти голів предметних комісій про результати 

вступних екзаменів; програми концертів, фестивалів, конкурсів, олімпіад; афіші 

звітних концертів викладачів та студентів.  

Матеріали обласних державних архівів Вінниці, Кіровограда, Чернігова, 

Одеси, Києва, Івано-Франківська, Львова, Дніпропетровська, Запоріжжя, 

Луганська, міських державних архівів Ніжина, Кривого-Рогу, Мілітополя, 

Дрогобича, Ком’янець-Подільська дали значний за обсягом та якісний за 

характером фонд даних для аналізу різних аспектів діяльності, становлення і 

розвитку музично-педагогічних факультетів. Значну інформацію з 
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досліджуваної проблемі ми отримали із публікацій періодичних видань – 

багатотиражок вузівських газет, періодичної преси та журналів. 

У дослідженні використані статистичні матеріали у формі відеокасетного 

матеріалу із записами звітних концертів музично-педагогічних факультетів, 

концертів, присвячених пам’ятним датам та різним святковим заходам,  звітні 

концерти викладачів та студентів. Найбільш широке уявлення про результати 

навчально-виховного процесу на музично-педагогічних факультетах дав аналіз 

відеоматеріалів про проведення державних екзаменів з хорового та 

оркестрового диригування,  залікових уроків студентами передвипускних та 

випускних курсів під час проходження педагогічної практики, відкритих уроків 

музики вчителів  загальноосвітніх шкіл, відеозаписи студентських олімпіад. 

Зі сторінок архівних джерел та статистичних матеріалів перед нами 

постали  талановиті педагоги, чудові музиканти-виконавці, хорові та оркестрові 

диригенти, керівники художніх колективів, які своїм  талантом, виконавською 

культурою та педагогічною майстерністю  сприяли професійному становленню 

вчителів музики, розвитку музично-педагогічної освіти в Україні. 

Таким чином, виважений підхід до вивчення теоретичних та 

методологічних основ становлення і розвитку музично-педагогічної освіти 

досліджуваного періоду дає змогу нам: узагальнити теоретико-методологічні 

аспекти вищої освіти в Україні, які досліджено вітчизняними та російськими 

науковцями; визначити суть музично-педагогічної освіти;  сформулювати 

методологічні принципи й методи дослідження становлення і розвитку 

музично-педагогічної освіти; виявити основні закономірності розвитку 

музично-педагогічної галузі;  обгрунтувати періодизацію музично-педагогічної 

освіти відповідно до історико-педагогічної реалії;  визначити зміст та обсяг 

архівних джерел, на основі яких досліджено становлення і розвиток музично-

педагогічної освіти в Україні зазначеного періоду. 
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1.2. Стан науково-педагогічних досліджень становлення  і розвитку 

музично-педагогічної освіти в Україні 

 

 

Процес становлення і розвитку музично-педагогічної освіти в Україні в 

другій половині ХХ – початку ХХІ століття неможливо  усвідомити без 

наукового аналізу та узагальнення попередніх наукових розвідок, виявлення 

закономірностей і тенденцій  становлення музично-педагогічної галузі в різні 

періоди історичного розвитку. Дослідженням історіографічного процесу 

музичної освіти в різні етапи її становлення займалися вітчизняні вчені, серед 

яких можно назвати О.Я.Ростовського, О.М.Олексюк, О.П.Рудницьку, 

К.І.Шамаєву, О.В.Михайличенка. 

Значний внесок у вивчення історії вітчизняної та західноєвропейської 

музичної педагогіки зроблено О.Я.Ростовським, автором підручника з 

“Музичної педагогіки”, співавтором концепції музично-естетичного виховання 

школярів, запровадженої в Україні у 80-х роках ХХ століття. Вивчаючи історію 

розвитку музичної освіти та становлення музично-педагогічної думки, 

О.Я.Ростовський пропонує сталу систему періодизації, в основу якої покладені 

концептуальні підходи сучасних досліджувачів історії педагогіки. Перший 

період охоплює музично-естетичне виховання за часів античності, досягнення 

стародавніх греків та римлян. Другий – пов’язано з добою Середньовіччя, де 

музика слугувала інтересам хрестиянської релігії. Третій період Відродження, 

спрямованість музичної освіти на виховання гармонійно розвинутої 

особистості. Четвертий – доба Просвітництва, період бароко й класицизму,  

творчості Й.С.Баха, Й.Гайдна, В.А.Моцарта. П’ятий – розквіт усіх видів 

мистецтва: музики, літератури, образотворчого мистецтва, демократизація 

концертного життя, відкриття театрів, створення оркестрів, музичних 

товариств, посилення уваги до музичної освіти в масових школах.  
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Предметом самостійного дослідження  став період музичної освіти в 

Київській Русі; музична освіта в Україні в другій половині ХV – початку ХVІІ 

століття; створення розгалузевої системи освіти в Україні в ХVІІ – першій 

половині ХVІІІ століття; музично-освітні процеси в другій половині ХVІІІ – 

початку ХІХ століття; українська музична педагогіка у ХХ столітті; музична 

освіта в Україні на межі тисячоліть. 

Отже, поряд з узагальненням розвитку західноєвропейської музичної 

педагогіки, починаючи з періоду античності й закінчуючи розвитком  

вітчизняної музичної педагогіки у ХХ столітті, О.Я.Ростовським грунтовно 

досліджено та зроблено порівняльну характеристику компонентів музично-

педагогічних систем масового музичного виховання Е.Жак-Далькроза, К.Орфа, 

З.Кодая, М.Монтесорі, Б.Трічкова. Широко запроваджені в навчально-

виховному процесі сучасними вчителями музики, ці системи вбирають у себе 

основні досягнення музично-педагогічної думки, а саме: “Єдності музичного 

навчання, виховання і розвитку; змістовної та структурної інтеграції 

навчального матеріалу; основоположної ролі музичного сприймання в музичній 

освіті; необхідності виховання музикальності як першооснови музики; 

принципу взаємозв’язку музики, співу, пластичного руху, танцю, пантоміми в 

розвитку дитячої художньої творчості; методики організації дитячої творчості; 

елементарного музикування; мети музичного виховання – вивільнення 

пригнічених цивілізацією природних сил особистості; розвиток її творчих 

здібностей; основних завдань музичної освіти – стимулювати  й спрямовувати 

творчу фантазію, виховувати вміння імпровізувати, творити у процесі 

індивідуального та колективного музикування” [247,188 – 189]. 

Комплексним висвітленням процесу становлення і розвитку музичної 

освіти в Україні у взаємодії із загальнокультурними змінами в певні історичні 

періоди стало наукове дослідження О.М.Олексюк.  Запропонована автором 

історіографічна періодизація загальної та професійної музичної освіти, 

починаючи  з ІХ століття, розкривається в контексті  формування музично-
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педагогічної думки в Україні. У її розвитку автор виділяє шість періодів, 

пов’язаних з певними історичними та культуротворчими подіями в житті 

суспільства. Перший період, в основі якого був  церковний спів, охоплює ІХ – 

ХVІ століття. Формування викладацьких кадрів з випускників братських шкіл, 

яке проходить у другому періоді, починаючи з 1569 року й закінчуючи 

початком ХVІІІ століття,  характеризується як етап загальних реформ, у тому 

числі і в галузі музичної освіти. Третій період починається з другої половини 

ХVІІ і закінчується ХVІІІ століттям. Центром освіти стає Києво-Могилянська 

академія та Глухівська школа співу. Починаючи з ХІХ століття і завершуючи 

1905 роком, проходить четвертий період, пов’язаний з просвітницькою 

діяльністю українських композиторів В.О.Барвінського, І.І.Воробкевича, 

Ф.М.Колесси, М.Д.Леонтовича, М.В.Лисенка, Д.В.Січинського та інших. 1905 – 

1920 роки охоплюють п’ятий період, який  відзначається розвитком музичної 

педагогіки, у витоків якої стояли Б.Л.Яворський, Б.В.Асаф’єв, С.Т. та 

В.М.Шацькі. 1920 – 1991 роки презентують шостий період, де  в  розвитку 

музично-педагогічної думки пріоритет належав новим концепціям, авторами 

яких були Б.М.Теплов, Д.Б.Кабалевський, В.О.Сухомлинський, співробітники 

НДІ художнього виховання АПН СРСР. Починаючи з 1991 року, відкривається 

новий період розвитку музичної освіти, який характеризується “створенням 

національної системи музично-педагогічної освіти з новою структурою і 

змістом” [175,78 – 79]. Домінантою стає взаємозв’язок різних видів музичного 

мистецтва, які знаходили запровадження в структурі уроків музики у 80-х 

роках. Саме в цей період проходила фундаменталізація мистецької освіти, яка 

стала провідним гаслом музичної педагогіки на зламі двох тисячоліть. 

У контексті культуротворчих процесів, які відбувалися наприкінці ХХ 

століття, автором нового напряму – загальної та мистецької освіти –  виступає 

О.П.Рудницька, якою узагальнено та систематизовано  процес становлення 

загальної музичної освіти в навчальних закладах України, починаючи з кінця 

ХVІ століття. Аналізуючи діяльність Києво-Могилянської академії, автор 
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підкреслює, що  на початку ХVІІ століття в Академії готували не лише 

професійних музикантів, а музика розглядалася як   “важлива навчальна 

дисципліна в професійній підготовці фахівців різних спеціальностей” [251,15]. 

Особлива увага приділялася хоровому співу та інструментальній музиці. 

Центром підготовки музичних працівників на початку ХІХ століття став 

Харківський університет, де  інструментальний жанр займав чільне місце, 

різнобічними були й заняття вокальною музикою. Центром української 

культури був Київський університет св. Володимира, у якому працювали 

видатні діячі музичного мистецтва, котрі заклали фундамент подальшого 

розвитку музично-педагогічної галузі. 

Досліджуючи становлення загальної музичної освіти в провідних  

навчальних закладах України ХVІ – початку ХІХ століття, узагальнюючи 

педагогічно-просвітницьку діяльність В.О.Барвінського, І.І.Воробкевича, 

Ф.М.Колесси, М.Д.Леонтовича, М.В.Лисенка, С.Ф.Людкевича, 

Д.В.Січинського, Я.С.Степового, К.Г.Стеценка, автор приходить до висновку, 

що головні принципи музичної освіти є актуальними для сьогодення, серед них 

“орієнтація впливу музики на духовний розвиток особистості, її моральні 

якості; формування засобами музики світоглядної позиції вчителя широкого 

гуманітарного профілю; використання у педагогічній практиці різновидів 

музичного мистецтва; вивчення національних скарбів на тлі досягнень світової 

художньої культури; взаємозв’язок музики з іншими мистецькими явищами 

[251,23]. 

На основі комплексного підходу до  вивчення  різних форм музичної 

освіти, які існували у першій половині ХІХ століття,   зібраних архівних 

джерел,  К.І.Шамаєвою досліджено та систематизовано історію музичної освіти 

в Україні в першій половині ХІХ століття в контексті загальнокультурних 

процесів минулого та майбутнього. Вона узагальнила музично-освітні процеси 

в привілейованих навчальних закладах, в університетах та приватних 
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пансіонах, гімназіях і ліцеях, відкрито нові імена й нові сторінки в українській 

музичній культурі та музичній освіті України.  

К.І.Шамаєва на основі вивчення архівних матеріалів  відкриває нові 

сторінки передісторії музично-освітніх процесів, які відбувалися у Києво-

Могилянській та Львівській академіях, Чернігівському, Харківському та 

Переяславському колегіумах, Київському університеті св. Володимира. 

Виявляючи музично-просвітницькі традиції у релігійно-духовній освіті, вона 

характеризує зміст навчально-виховного процесу в духовних семінаріях, 

реорганізаційні заходи у зв’язку з реформуванням  1817 року Коєво-

Могилянської академії, роль Києво-Печерської лаври в розвитку музично-

освітніх процесів. 

Відмітною особливістю  50-х років ХІХ століття стало зростання потреби 

в учителях музики, що  сприяло активізації освітніх процесів та розробки нових 

проектів підготовки фахівців для музичної галузі.  Ці обставини  зумовили 

активну діяльність різного рівня навчальних закладів. Прогресивні зміни 

вносили корективи в зміст навчального процесу, організатори музичної освіти 

намагалися розв’язати проблему відсутності  єдиної системи вимог до 

підготовки музикантів-професіоналів. Для здійснення навчально-виховного 

процесу запрошувалися музиканти іноземного походження, що впливало на 

вибір репертуару та взаємозбагачення інтонаціями  різних музичних культур 

української музики. 

Автор наголошує увагу на тому, що на початку ХІХ століття завершилося 

формування двох освітніх систем –  світської та духовної. Зміст музичної освіти 

в кожному із зазначених напрямів формувався на матеріалі духовної, народної 

та світської музики. “Система музичної освіти, що складася у першій половині 

ХІХ століття, виявилась ефективною для залучення у музично-виховні процеси 

усіх верств населення за допомогою церкви, навчальних закладів різних типів і 

рівнів, народної музичної педагогіки” [280,99]. 
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Досліджуючи підготовку професійних музикантів у ретроспективному 

аналізі розвитку музичної освіти, К.І.Шамаєва зосереджує увагу на окремих 

персоналіях, які виконавською та педагогічною діяльністю сприяли 

підвищенню рівня музично-педагогічної підготовки вихованців різних  

навчальних закладів, а своїми прогресивними ідеями сприяли подальшому 

розвитку музичної освіти в Україні. 

Музично-естетичному вихованню дітей та молоді в Україні  в другій 

половині ХІХ – початку ХХ століття присвячено монографічне дослідження 

О.В.Михайличенка. На основі аналізу історико-педагогічного досвіду 

попередніх поколінь він обґрунтував теоретичні засади організації навчально-

виховного процесу у закладах освіти та позашкільних установах, визначив 

історичні передумови та основні етапи, форми й методи  музично-естетичного 

виховання дітей та молоді, розкрив роль  музично-просвітницької діяльності 

видатних українських громадських діячів, композиторів, музикантів-виконавців 

і творчих об’єднань в України в другій половині ХІХ – початку ХХ століття та 

їхню роль у системі музично-естетичного виховання дітей та молоді. 

На основі вивчення архівних матеріалів, законодавчих та нормативних 

документів, навчальних планів та програм, методичних матеріалів, що  

регламентують діяльність навчальних закладів, публікацій у періодичних 

педагогічних та громадсько-просвітницьких виданнях, О.В.Михайличенком 

визначено динаміку становлення і розвитку основних форм та методів  

музично-естетичного виховання дітей і молоді  в контексті громадсько-

освітнього руху й практиці діяльності масових шкіл та музичних навчальних 

закладів. 

 Зосереджуючи увагу на ролі персоналій в історичному процесі, автором 

дослідження вивчено та узагальнено значення музично-педагогічної та 

просвітницької діяльності видатних українських виконавців І.О.Алчевського, 

С.А.Крушельницької, М.О.Менцинського, О.П.Мишуги, музикознавців 

М.О.Грінченка, К.В.Квітки, Ф.М.Колесси, С.П.Людкевича, а також творчих 
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спілок і товариств – “Боян”, “Просвіта”, “Торбан”, “Союз співацьких і 

музичних товариств”. 

Як окремі форми організації музично-естетичного виховання дітей та 

молоді, О.В.Михайличенко дослідив діяльність  аматорських музичних 

колективів народно-інструментальної творчості, розвиток у центральному та 

західному регіонах України кобзарського мистецтва та поширення різних форм 

побутового музикування. 

На рубежі ХХ – ХХІ століть з’явився  цілий ряд дисертаційних 

досліджень, авторами яких на основі вивчення архівних матеріалів узагальнено 

процес розвитку музичної освіти в Україні в історіографічному аспекті. У 

наукових дослідженнях О.М.Ткаченко, В.А.Кузьмічової, О.А.Цвігун, 

Г.В.Святненко, О.В.Овчарук, Л.Й.Проців викладені підходи до вивчення  

розвитку музичної освіти певних історичних періодів та регіонів, що 

уможливило визначити концептуальні підходи до становлення і розвитку 

музично-педагогічної освіти в Україні починаючи, з 1962 року  й закінчуючи  

періодом набуття Україною незалежності. 

Розвиток музичної освіти на Лівобережній Україні в контексті 

національно-культурного відродження ХVІ – ХVІІІ століть  досліджено 

О.М.Ткаченко. Автором узагальнено та систематизовано  історію музичної 

освіти в навчальних закладах Лівобережної України, а також проаналізовано 

навчальні програми (Харківський колегіум, Києво-Могилянська Академія та 

Глухівська співацька школа). “Українська музична педагогіка зароджувалася  в 

умовах гострої соціальної та національної боротьби, а викладання музики, як 

одного з головних предметів, розглядалося в аспекті загальної культури та 

освіти людини, формування її гуманного світогляду, інтонаційно-образного 

мислення, культури почуттів,  уміння орієнтуватися в суспільних явищах” 

[266,119]. 

На основі вивчення та узагальнення широкого кола архівних матеріалів 

В.А.Кузьмічовою досліджено становлення і розвиток музичної освіти студентів 
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педагогічних навчальних закладів України в період з 1917 по 1933 роки. У 

праці використані матеріали державних сховищ, які висвітлюють маловідомі 

сторінки  діяльності перших організаторів музичної освіти в Україні, серед яких 

були відомі композитори та виконавці Р.М.Глієр, Б.Л.Яворський, Г.Г.Нейгауз, 

К.М.Михайлов, Л.В.Собінов, Ф.М.Блуменфельд. Основним навчальним 

закладом музично-педагогічної освіти  був Київський вищий музично-

драматичний інститут ім. М.В.Лисенка. У ньому на інструкторсько-

педагогічному факультеті готували педагогів для спеціальних навчальних 

закладів, музикантів-інструкторів, керівників робітничих та селянських клубів. 

Відбувалися суттєві реорганізаційні зміни. 1934 року створено 

консерваторії, де готували солістів-співаків, диригентів, композиторів, 

педагогів, хормейстерів, капельмейстерів духових оркестрів, керівників 

самодіяльної музичної роботи та дитячого музичного виховання [141,157 – 

158]. Постановою Наркомпросу України від 1920 року  дореволюційні 

учительські семінарії перетворено на інститути народної освіти, а частина –  у 

вищі трирічні педагогічні курси. 

В.А.Кузьмічовою виявлено та узагальнено   головні складові змісту 

музичної освіти  майбутніх музичних працівників  різного профілю: теоретичні, 

музичні та загальнопедагогічні знання, уміння та навички, формування 

педагогічної майстерності музичних працівників. Досліджено та 

проаналізовано зміст дисциплін, які входили до  музично-теоретичної, 

загальнопедагогічної та методичної підготовки студентів, спеціальних 

практикумів з музичного виховання, фортепіано та скрипки, хорового співу, 

керівництва оркестром та дитячими виконавськими колективами, а також 

спеціальний курс дитячих ігор. 

Викладання музичних дисциплін, зазначає В.А.Кузьмічова, ”проводилося 

так, щоб кожен студент як майбутній соціальний вихователь-комплексник 

набував теоретичних, музичних та загальнопедагогічних знань, засвоював 

методику роботи відповідно до вікових особливостей кожної групи дітей, 
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оволодівав технікою виконавства” [141,89]. Основним напрямом  музичної 

освіти вважався теоретично-практичний. 

Автором проаналізовані навчальні плани окремих освітніх закладів 

різних регіонів України: Чернігівської, Миколаївської, Харківської областей. У 

додатках подано новий навчальний план вищих педагогічних курсів, 

розрахований на три роки навчання, який прийнято 1924 року на 3-й 

Всеукраїнській педагогічній конференції. 

Основними формами роботи в інститутах народної освіти  вважалося 

самостійне опрацювання літератури, конспектування, реферування, складання 

анотацій, рецензій. Науково-дослідну роботу  студенти проводили в 

лабораторіях та на спеціально створених навчально-дослідних майданчиках. 

Педагогічну практику майбутні вчителі проходили в освітніх установах, а 

також у закладах соціального виховання різних типів.  Після закінчення 

навчання випускники музично-драматичних інститутів та інститутів народної 

освіти проходили одно-дворічне стажування. 

Музична освіта студентів педагогічних навчальних закладів України, 

уважає В.А.Кузьмічова, у своєму розвитку пройшла три етапи. Перший –  

кінець ХІХ – початок ХХ століття  пов’язаний з діяльністю учительських 

інститутів, семінарій (тут готували вчителів співів для середніх і початкових 

шкіл України), а також діяльністю музичних шкіл, училищ Імператорського 

Російського Музичного товариства, гуртків і товариств української 

національної спрямованості, а також діяльністю музично-драматичної школи в 

Києві. Другий етап починається з 1917 і закінчується 1925 роками, коли були 

закладені основи нової системи вищої освіти національних музичних 

працівників різного профілю. Це – період українізації освіти, підготовка 

кваліфікованих музичних працівників для освітніх установ різних типів. Третій 

етап  починається з 1926  року і закінчується 1933 роком. Це був  період 

перебудови змісту музичної освіти. Створювалися нові навчальні заклади, 

відкривалися нові спеціальності, активно почала проводитися науково-дослідна 
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робота, розроблялися проблеми музичної освіти, реалізовувалася ідея 

пропаганди здобутків української народної та професійної музики.  1928 року в 

Києві для музично обдарованих дітей робітників і селян відкрито Робітничу 

консерваторію. 1930 року відкриваються робітфаки, які готували молодь до 

вступу в музичні заклади. У цей період були засновані музичні ради, які 

здійснювали контроль за станом  музичної освіти, розв’язували організаційні  

та методичні питання, підвищення кваліфікації музичних працівників.  

Процес ідеологізації та політизації освіти й культури  в 30-х роках, 

уважає дослідниця, негативно вплинув на відродження національної музичної 

освіти. Почалися репресії прогресивних діячів, викладачів та студентів 

навчальних музичних закладів. 

У зазначений період у вищих навчальних закладах використовувалися 

такі форми й методи роботи, як екзамени та заліки у формі  відкритих 

академічних концертів, тематичні письмові роботи з дисциплін музично-

педагогічного циклу, виступи студентів з екзаменаційними програмами на 

академічному концерті для широкої аудиторії і таке інше.  

В.А.Кузьмічова серед провідних тенденцій розвитку музичної освіти 

виділяє українізацію національно-естетичної спадщини українських 

композиторів, діячів мистецтва та освіти, піднесення національної свідомості 

через пропаганду творів вітчизняних композиторів за допомогою громадсько-

концертних виступів студентів [141,167 – 168]. 

Процес розвитку музичної освіти в навчальних закладах Києва в другій 

половині ХІХ – початку ХХ століття досліджено О.А.Цвігун. Вивчаючи зміст 

музичної освіти, вона виявила основні тенденції розвитку навчально-виховного 

процесу в навчальних закладах освіти різних типів. Автор приходить до 

висновку, що вивчення музичних дисциплін поділялося на оволодіння 

вокальною та інструментальною музикою. З цією метою у навчально-

виховному процесі використовувалися різні види музичної діяльності. 

Відсутність єдиних навчальних програм надавало можливість викладачам 
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запроваджувати різні підходи у викладанні музично-теоретичних та 

спеціальних дисциплін. Розвиток музично-творчих можливостей стимулював 

вивчення літератури, поезії, хореографії, декоративно-художнього мистецтва. 

“Досягнення національної української музичної культури та мистецтва 

зумовили остаточне розмежування музичної освіти на професійну й загальну, 

які перебували в постійній взаємодії і взаєморозвитку” [276,168]. 

У результаті узагальнення досвіду організації та функціонування 

музичної освіти досліджуваного періоду О.А.Цвігун прогнозує подальший 

розвиток музично-педагогічної галузі. Дослідниця підкреслює, що ефективність 

музичної освіти зумовлена: гуманізацією та гуманітаризацією навчально-

виховного процесу;  спрямованістю навчальних програм на духовний розвиток 

особистості; використанням у навчально-виховному процесі ефективних форм і 

засобів навчання, застосуванням кращих зразків національного й світового 

мистецтва, духовної та народної музики, музично-просвітницькою діяльністю з 

метою піднесення культурного рівня суспільства; естетизацією навчально-

виховного процесу в різних навчальних закладах та взаємодія музики з іншими 

видами мистецтва [276,172 – 173]. 

Виявлення основних закономірностей та тенденцій розвитку музичної 

освіти в другій половині ХІХ – початку ХХ століття, сформульованих 

О.А.Цвігун, певною мірою надало можливість позбавити сучасну музично-

педагогічну освіту певних помилок у подальшому процесі розвитку та знайти  

способи   ефективного використання форм і методів підвищення якості 

підготовки фахівців, розвитку професійної освіти та масового музично-

естетичного виховання молоді. 

Вивчення історичного  досвіду розвитку музичної освіти переконує у 

тому, що професійна музична освіта й музично-педагогічна освіта завжди 

перебували у взаємозв’язку, доповнювали та розв’язували спільні питання 

розвитку духовного потенціалу суспільства. Виходячи з цього, науковий 
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інтерес являє собою дослідження Г.В.Святненко, присвячене становленню і 

розвитку вузів культури та  мистецтва в Україні в радянський період. 

З історіографічного погляду автор досліджує становлення і розвиток 

мистецької вищої школи та навчальних закладів, створених на початку ХХ 

століття, коли створювалася нова концепція мистецької  вищої школи,  до якої 

належать мистецькі школи, курси, музичні факультети при народних 

університетах, “академії” мистецтв [255,179].  Реформи 20-х – 30-х років у 

галузі  мистецької освіти, наголошує Г.В.Святненко, були зумовлені не стільки 

вдосконаленням професійної системи,  скільки політичними мотивами, 

утвердженням командно-адміністративних методів внутрівузівського 

управління, метою сформувати систему керівництва освітою на зразок 

управління економічною та іншими сферами життя в тоталітарній державі 

[255,180]. 

У 30-ті роки створювалися нові навчальні заклади, було організовано 

навчання студентів без відриву від виробництва, проте якісних змін у системі 

музично-педагогічної освіти не відбулося. Жорстокий централізм керівництва 

вузами й партійно-ідеологічний фактор підривало авторитет музично-

педагогічної освіти серед молоді. 1929 – 1930 року забезпеченість мистецьких 

вузів педагогічними кадрами становила лише 18,2%. Усе це зумовило гостру 

потребу в постійному поповненні викладацького корпусу [255,182]. 

1936 року започатковано новий принцип навчання: лекції, групові, 

семінарські та лабораторні заняття, індивідуальна робота викладача зі 

студентом, консультації. Активізації пізнавальної діяльності й поглибленню 

теоретичної підготовки сприяла науково-дослідна робота студентів. 

Ідеологізація навчального процесу особливо виразно виявилася у викладанні 

суспільно-економічних дисциплін. Навчально-виховний процес зорієнтовувався  

не на підготовку високоякісних спеціалістів, а на формування пролетарської 

інтелігенції. 
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У дисертаційному дослідженні автор висловлює своє бачення 

вдосконалення системи мистецької освіти в Україні, пропонує рекомендації 

щодо реформування системи музичної освіти й навчально-виховного процесу. 

“Потребує дальшого вдосконалення навчально-виховний процес у вузах. У 

цьому плані було б доцільно  переглянути навчальні плани, аби добитися 

оптимального співвідношення загальноосвітніх і фахових дисциплін” [255,191]. 

Мистецька освіта може бути ефективною у тому разі, якщо навчальні заклади 

укомплектуються фахівцями високої кваліфікації, а навчальні плани та 

програми відповідатимуть сучасним вимогам підготовки фахівців. 

У дослідженні розвитку музично-педагогічної освіти можуть 

використовуватися різні наукові підходи або принципи. Одним із них   

уважається вивчення історико-педагогічного досвіду засобом аналізу музично-

педагогічної думки.  

Розвитку музично-педагогічної думки кінця ХІХ – першої половини ХХ 

століття на основі аналізу педагогічної преси Галичини присвячено 

працюЛ.Й.Проців. Вона вивчає тенденції розвитку професійної музичної освіти  

Західної України, наголошуючи увагу на тому, що “В окреслений період у 

Галичині виявилася тенденція до демократизації та гуманізації навчально-

виховного процесу, що зумовило звернення до загальнолюдських чинників, 

формуванню змісту музичного виховання та освіти на основі збалансованості 

категорій національного та загальнолюдського  тощо” [205,54]. 

Значну увагу Л.Й.Проців приділяє аналізу мистецької преси Галичини в 

першій половині ХХ століття, яка до періоду возз’єднання земель Східної 

Галичини з Наддіпрянською Україною висвітлювала питання змісту, форм та 

методів музичного виховання і навчання, процес формування та розвитку 

професійної музичної освіти, фахової музичної підготовки. У цей період 

ставилися завдання, пов’язані  з формуванням художніх смаків, поширення ідеї 

загальної музичної грамотності, реалізацією освітньо-виховної функції 

музичного мистецтва; роллю засобів масової інформації в художньому 
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вихованні молоді; підвищенням виконавського рівня аматорських хорових та 

оркестрових колективів; підвищення їхнього  професійного рівня.  

З історичного погляду неперевершиним є те, що в  зазначений період у 

Галичині було налагоджено вітчизняне альтернативне музичне 

книговидавництво. Вагомий внесок у розвиток вітчизняних музично-

педагогічних видань зробили відомі представники української музичної 

культури та освіти, такі, як С.П.Людкевич, Філарет і Микола Колесси та інші 

[205,174]. 

Проблему розвитку музично-педагогічної думки в Україні на початку ХХ 

століття (1905 – 1925 рр.) –  досліджувала О.В.Овчарук. Автор наголошує увагу 

на тому, що розвиток музично-педагогічної думки відбувався під впливом 

культурно-історичних умов визначеного періоду. На початку ХХ століття були 

створені умови для розвитку української національної школи й визначну роль у 

процесі формування музично-педагогічної думки та українізації музично-

педагогічної освіти відіграла просвітницька діяльність М.В.Лисенка, 

О.А.Кошиця, М.Д.Леонтовича, Ф.М.Попадича, П.Д.Демуцького, К.Г.Стеценка 

та інших видатних  педагогів і культурних діячів [173,155]. 

Авторкою проаналізовано такий важливий канал формування музично-

педагогічної думки на початку ХХ століття, як українська періодика. На основі 

аналізу рідкісних музичних видань для дітей та нотних каталогів  виявлено, що 

провідною тенденцією розвитку музично-педагогічної думки є зростання уваги 

до  народно-пісенної творчості як джерела музично-педагогічного репертуару. 

Зміст цього репертуару надавав музично-творчого розвитку особистості дітей у 

вокально-хоровому жанрі. У навчальних закладах діти вивчали та виконували 

обрядові та історичні пісні, оригінальні твори композиторів, а також духовні 

твори, які мали національно-патріотичне та духовно-моральне спрямування. 

Відомі педагоги-музиканти  цього періоду порушували та розв’язували 

питання національного культурного відродження та українізації музично-

педагогічної освіти, створення національного музично-педагогічного 
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репертуару, сприяли піднесенню ролі народної пісні в національному вихованні 

та духовному розвитку дитини.  

Праця О.В.Овчарук, у якій також обгрунтовані теоретичні основи 

організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах та 

позашкільних освітніх установах у період з 1905 по 1925 роки, уможливлює 

повніше усвідомити процес формування музично-педагогічної думки на 

початку ХХ століття, яка вплинула на розвиток музично-педагогічної освіти в 

Україні. Це надало поштовх подальшого розвитку музично-освітніх процесів та 

виявлення їхнього впливу на формування особистості молоді. 

Проблематика наукових досліджень, присвячених історіографічній 

тематиці, завжди була актуальною та привертала увагу науковців. Грунтовним 

дослідженням  у музичній педагогіці стала монографія Т.П.Танько “Музично-

педагогічна освіта в Україні”, де обґрунтовано систему музично-педагогічної 

освіти,  починаючи з 20-х і закінчуючи 80-ми роками ХХ століття. Для 

характеристики освітніх процесів автором уведено в науковий обігтермін 

“музично-педагогічна освіта”, який відтворює стан розвитку музично-

педагогічної галузі.  

Досліджуючи та узагальнюючи проблеми музично-педагогічної 

підготовки вчителів у 20-х – 30-х роках, Т.П.Танько наголошує, що “Нестача 

музично-педагогічних кадрів на початку 20-х років була серйозною 

перешкодою на шляху організації і розвитку  загальної музично-педагогічної 

освіти” [262,17]. Дитячі навчально-виховні заклади не були забезпечені 

кваліфікованими вчителями співів через відсутність єдиної системи підготовки 

музично-педагогічних працівників. 

Т.П.Танько об’єктивно дослідило процес підготовки працівників з 

музичного виховання у музично-драматичних інститутах та музичних 

технікумах України в зазначений період.  Зосереджуючи увагу на підготовці 

музично-педагогічних кадрів, авторка монографії наголошує на необхідності  

розв’язання таких завдань, як: урахування потреби школи та інших установ з 
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чітким визначенням та підготовкою музично-педагогічних кадрів; з’ясування 

структури музично-педагогічних закладів відповідно до вимог школи, 

дошкільних та позашкільних установ; завершення коригування навчальних 

планів з урахуванням вимог підготовки фахівців для різних дитячих установ; 

розробка змісту програм та підручників, зміцнення кадрового потенціалу 

викладачів тих навчальних закладів, які займаються підготовкою музично-

педагогічних кадрів для шкіл та позашкільних установ; звернення уваги 

керівників навчальних установ на доцільний добір абітурієнтів у музично-

навчальні заклади. “Новій школі потрібен був новий учитель музики: всебічно 

освічений, який мав би навички хорової роботи, добре знав музичну літературу 

та володів музичним інструментом” [262,16 – 17].  

Модель нового вчителя формувалася під впливом жорстокого режиму 

ідеологізації, періоду репресій прогресивних діячів музично-педагогічної 

освіти. Виходячи з цих обставин, процес професійного становлення музично-

педагогічних працівників відбувався повільно. Науково обгрунтовуючи форми 

загальної музичної підготовки педагогічних кадрів в інститутах народної 

освіти, педагогічних технікумах і на педагогічних курсах, дослідниця 

зосереджує увагу на окремих персоналіях, видатних постатях в історії музично-

педагогічної освіти, відомих українських композиторах, які займалися музично-

просвітницькою діяльністю, викладали фахові дисципліни в різних типах 

навчальних закладів.  

Аналіз архівних матеріалів  дав змогу дослідниці зробити висновки, що в 

30-ті роки не всі навчальні заклади мали педагогічні колективи, укомплектовані 

високопрофесійними викладачами музичних та музично-теоретичних 

дисциплін. Це негативно позначилося на якості навчально-виховного процесу. 

“З метою підвищення вимог до підготовки музично-педагогічних кадрів було 

рекомендовано також переглянути склад музичних працівників у закладах 

соціального виховання, підвищити загальнопедагогічну, музично-теоретичну і 
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методичну підготовку з тим, щоб якісніше готувати їх до практичної 

навчально-виховної роботи з дітьми” [262,61]. 

У другій половині 40-х – на початку 50-х років підготовка викладачів 

співів для початкової школи відбувалася у формі факультативних занять, які 

вводилися на окремих факультетах у визначених педагогічних інститутах 

України. Факультативну підготовку студентів до музично-педагогічної роботи 

Т.П.Танько  розглядає у контексті додаткових занять. Факультативні курси 

були спочатку розраховані на 120 годин, а пізніше – на 260 годин і проводилися 

за двома напрямами – хоровий і музичний. “Створення у 40-х – 50-х роках на 

базі педагогічних інститутів факультативного навчання музично-педагогічного 

профілю хоч і надавало  деякій частині майбутніх учителів певну музично-

естетичну підготовку, але в цілому  проблема забезпечення шкіл 

кваліфікованими кадрами музики і співів розв’язаною не була. У зв’язку  з цим 

виникла необхідність подальших пошуків способів удосконалення професійної 

підготовки вчительських кадрів музично-естетичного профілю” [262,76]. 

Автор монографії  приходить до висновку, що переломним у підготовці 

музично-педагогічних кадрів  для масових шкіл був кінець 50-х років. “У 

1957/58 навчальному році підготовкою викладачів музики і співів як другої 

спеціальності займалися тринадцять педагогічних вузів республіки” [262,79]. 

Додаткову спеціальність “співи” отримували вчителі філологічних та 

історичних факультетів педагогічних інститутів. 1963 – 1964 н.р. вже  

дев’ятнадцять педагогічних інститутів здійснювали підготовку вчителів 

початкових класів з додатковою спеціальністю “вчитель малювання або співів у 

V – VІІ класах“.  “Існуючі в педагогічних інститутах України факультети з 

додатковою спеціальністю вчителя музики  надавали певну допомогу в цьому 

питанні, але не розв’язували та й не були в змозі розв’язатипроблеми ні 

кількісної, ні  якісної підготовки кваліфікованих спеціалістів, що грамотно 

здійснювали б музичну роботу в школах і педагогічних училищах” [262,135]. 

Середня школа продовжувала залишатися без кваліфікованих учителів співів. 
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І тільки з 1962 року розпочався процес професійної підготовки  вчителів 

музики і співів на новоутворених музично-педагогічних факультетах, які 

відкривалися при педагогічних інститутах України. Виходячи з певних 

наукових інтересів, закономірності й тенденції становлення музично-

педагогічної освіти в 60-х роках, також, як і в період 70-х років, автором 

монографії розкрито в загальних рисах.  

Наукову цінність являє собою   дослідження побудови навчальних планів 

різних закладів підготовки працівників з музичного виховання, аналіз  змісту 

навчальних предметів та кількості годин на їхнє засвоєння. Окреме місце 

займає характеристика кадрового потенціалу педагогічних колективів, які 

готували музично-педагогічних працівників, а пізніше – вчителів співів для 

різних навчальних закладів.  

Таким чином, проведене  Т.П.Танько дослідження висвітлює етапи 

розвитку музично-педагогічної освіти в контексті  тих освітніх процесів, які 

відбувалися в Україні, уможливлює уявити цілісну систему підготовки 

музично-педагогічних кадрів у різних навчальних закладах, а починаючи з 50-х 

років – на мовних факультетах педагогічних інститутів. 

Повне уявлення про початок нового етапу  розвитку музично-

педагогічної освіти в Україні, який починається з 1962 року, дають нам спогади 

Ю.Є.Юцевича, який працював того часу інспектором-методистом у 

Міністерстві освіти УРСР та брав участь у розв’язанні принципових питань 

становлення музино-педагогічних факультетів і розвитку музично-педагогічної 

освіти в Україні.   

У статті “Витоки підготовки учителів в Україні” Ю.Є.Юцевич наголошує, 

що 1960 року “в Україні у понад 20 тисяч загальноосвітніх шкіл  працювало 

лише 17 учителів співів з вищою освітою” [291,112]. Виходячи з цього, 

Міністерство освіти на чолі із заступником Міністра освіти УРСР С.Т.Завали  

підтримало пропозицію ректорів Ніжинського (до речі, який мав професійну 

музичну освіту), Київського  та Дрогобичського педагогічних інститутів про 
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створення музично-педагогічних факультетів на базі педагогічних інститутів. 

1965 року було вирішено “припинити фінансування консерваторій, а також 

зупинити план прийому на подвійну спеціальність “Мова, література, музика і 

співи” [291,112]. 

Реформування музично-педагогічної галузі відбувалося швидкими 

темпами. 1965 року введено понад 200 посад концертмейстерів та 

акомпаніаторів, педагогічний штат кафедр музики і співів збільшився вдвічі. З 

перших днів заснування музично-педагогічних факультетів створювалася 

матеріально-технічна база, факультети було забезпечено комплектами 

музичних інструментів. 1971 року в Україні відкрито аспірантуру, яка повинна 

була готувати наукові кадри для музично-педагогічної освіти. Над 

кандидатськими дисертаціями почали працювати молоді викладачі, які 

навчалися в цільовій аспірантурі в НДІ художнього виховання АПН СРСР. 

Складними в розвитку музично-педагогічної освіти виявилися 70-ті роки. 

“Прихід на посаду заступника Міністра освіти І.Ф.Надольного, наголошує 

Ю.Є.Юцевич,  призвів до майже повної зміни всього апарату Управління 

вищих і середніх педагогічних навчальних закладів. Спрямувавши свої зусилля 

на безумовне виконання  новоутвореного  Міністерства освіти СРСР, 

І.Ф.Надольний жорстко обмежив можливості творчого пошуку кафедр і 

факультетів” [291,114]. Це сприяло тому, що до навчальних закладів культури  

перейшла певна частина кваліфікованих фахівців, які працювали на музично-

педагогічних факультетах.  

У своїх спогадах Ю.Є.Юцевич відтворив реальні події розвитку музично-

педагогічної освіти на етапі становлення музично-педагогічних факультетів, які 

готували кваліфікованих учителів музики і співів з вищою освітою для середніх 

і восьмирічних шкіл та педагогічних училищ України.  

Отже, вивченням закономірностей і тенденцій розвитку  вітчизняної 

музично-педагогічної освіти в різні історичні періоди займалися відомі 

українські дослідники,  а саме: дослідженням історії вітчизняної і 
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західноєвропейської  музичної педагогіки присвячені наукові розвідки 

О.Я.Ростовського, яким запропоновано логічну структуру періодизації 

музично-педагогічної думки та музично-педагогічної освіти, використання 

педагогічних систем масового музичного виховання відомих діячів 

західноєвропейської музичної педагогіки;  наукову цінність являє собою  

дослідження  процесу становлення і розвитку музичної освіти в Україні та 

історіографічна періодизація загальної та професійної музичної освіти, 

починаючи з ІХ століття запропонована О.М.Олексюк; засновником нового 

напряму – загальної та мистецької освіти – стала О.П.Рудницька. Вона 

узагальнила діяльність провідних навчальних закладів музичної освіти в 

Україні, починаючи з ХVІ століття, показала вплив відомих діячів музичної 

культури  на формування традицій в музичній галузі; комплексний підхід 

дослідження розвитку музичної освіти в першій половині ХІХ століття допоміг 

К.І.Шамаєвій узагальнити художньо-освітні процеси, які впливали на 

організацію навчання та виховання у привілейованих навчальних закладах, 

з’ясувати характер освіти, мету та завдання; динаміку становлення і розвитку  

змісту, форм і методів музично-естетичного виховання дітей та молоді в 

масових школах та  професійну підготовку в музичних навчальних закладах 

досліджено О.В.Михайличенком. Автор з’ясовує роль персоналій у розвитку 

освітніх процесів, які вплинули на подальше становлення музично-педагогічної 

думки; в останнє десятиріччя з’явилися дослідження сучасних молодих 

науковців (О.П.Ткаченко, В.А.Кузьмічова, О.А.Цвігун, Г.В.Святненко, 

О.В.Овчарук, Л.Й.Проців), які на основі широкого кола джерельних матеріалів 

вивчали розвиток музичної освіти та становлення музично-педагогічної думки 

в різні історичні періоди й різних регіонів України; комплексний підхід до 

вивчення закономірностей розвитку музично-педагогічної освіти в Україні  

спостерігається у дослідженні Т.П.Танько. Уперше в історії музично-

педагогічної освіти запроваджено системний підхід до проблеми музично-

педагогічної підготовки вчителів співів у 20-х – 40-х роках ХХ століття. 
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Розглядається зміст факультативної підготовки вчителів музики і співів з 

подвійною спеціальністю, початковий етап становлення музично-педагогічних 

факультетів та підготовка кваліфікованих вчителів музики і співів у 

педагогічних інститутах.  

Отже, аналіз наукових досліджень дає змогу узагальнити розвиток 

музичної освіти, динаміку становлення змісту, форм і методів музичного 

виховання і професійну підготовку фахівців у музичних навчальних закладах на 

різних етапах історичного розвитку. Це уможливлює глибше усвідомити витоки 

музично-педагогічної освіти й дослідити якісні зміни, які відбувалися в другій 

половині ХХ – початку ХХІ століття. 
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     РОЗДІЛ ІІ. СТАНОВЛЕННЯ  МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

                                            В УКРАЇНІ 

 

2.1. Заснування перших музично-педагогічних факультетів  

                         

Основою духовного, соціального та культурного розвитку кожного 

суспільства є грунтовна організація освіти, яка покликана забезпечити 

всебічний розвиток людини як особистості, сприяти формуванню її високих 

моральних, етичних та естетичних якостей. Розв’язання цих завдань під силу 

педагогічним вищим навчальним закладам, які здійснювали професійну 

підготовку вчителів музики і співів на новоутворених в 60-х роках ХХ століття 

музично-педагогічних факультетах. Період становлення цих факультетів нами 

досліджено, систематизовано та узагальнено в проблемно-хронологічній 

послідовності в цьому розділі. 

Досліджуючи витоки історії музично-педагогічної освіти та становлення  

музично-педагогічних факультетів, необхідно зазначити, що до 1962 року 

підготовка вчителів музики і співів здійснювалася на історичних та 

філологічних факультетах за подвійною спеціальністю, де план прийому 

становив 20 відсотків від загального обсягу набору абітурієнтів на факультет. 

Після закінчення навчання незначна частина випускників йшла працювати за 

другою спеціальністю. У більшості уроки музики і співів у школах проводили 

вчителі-класоводи, які мали низький рівень музичної підготовки і на уроках 

виконували додаткові заняття з інших дисциплін. Здебільшого уроки музики й 

співів  уходили до навантаження вчителів–предметників, які володіли певними 

музичними здібностями, але не мали спеціальної музичної освіти. 

Зважаючи на це, а також відчуваючи гостру потребу  у кваліфікованих 

вчителях музики і співів, Міністерство освіти на чолі із заступником Міністра 

освіти УРСР С.Т.Завали, порушило питання перед Радою Міністрів УРСР про 
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заснування музично-педагогічних факультетів  при педагогічних інститутах та 

цільову підготовку вчителів цього профілю. 

За дорученням Міністерства освіти УРСР було створено необхідну 

навчально-матеріальну базу для відкриття нової спеціальності. За домовленістю 

з Міністерством культури УРСР виділено  кошторис та встановлено план 

прийому в обсязі 100 осіб для підготовки  фахівців для педагогічних інститутів 

у Київській, Харківській, Одеській та Львівській консерваторіях. Таким чином, 

створювалися необхідні передумови для створення музично-педагогічних 

факультетів. 

Аналіз архівних матеріалів доводить, що фундамент музично-

педагогічного факультету ДДПІ ім. І.Франка було закладено завдяки 

функціонуванню учительських курсів  при консерваторії Галицького музичного 

товариства, що відкрилися 1880 року, згодом  учительських курсів при Вищому 

музичному інституті ім. М.Лисенка. З 1939 до 1962 року музично-педагогічний 

факультет функціонував при Львівській державній консерваторії ім. 

М.Лисенка. 1962 року його було переведено до ДДПІ ім. І.Франка, де вже 

існували умови для підготовки вчителів музики і співів. З 1955 року на базі 

філологічного факультету проводилася підготовка фахівців за двопрофільною 

спеціальністю “Українська  (російська) мова, література і співи”. Філологи з 

цією освітою набували знання з теорії, історії музики, диригування, постановки 

голосу, навчалися гри на музичних інструментах.  

Наказом Міністерства освіти УРСР № 143 від 7 липня 1962 року відкрито 

вечірнє відділення музично-педагогічного факультету ДДПІ ім. І.Франка та 

засновано музично-педагогічний факультет на базі ЗДПІ. Цим же наказом 

відкриваються вечірні відділення при педагогічному факультеті КДПІ ім. 

О.М.Горького й на базі факультету української філології ЛДПІ ім. Т.Шевченка. 

На новоутворених музично-педагогічних відділеннях та факультетах були 

створені кафедри музики і співів. 
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Процес розбудови музично-педагогічної освіти в 60-х роках здійснювався 

швидкими темпами. Програма КПРС передбачала підвищення рівня 

естетичного виховання підростаючого покоління, формування в молоді 

музично-естетичних інтересів, смаків, уподобань. Виконуючи основні 

положення Програми, Міністерство вищої та середньої спеціальної освіти 

УРСР відкривало нові музично-педагогічні факультети в педагогічних 

інститутах республіки. 1964 року було засновано музично-педагогічний 

факультет на базі НДПІ ім. М.Гоголя, а пізніше  оголошено набір на денну 

форму навчання музично-педагогічного факультету ДДПІ ім. І.Франка.  

Для забезпечення вчителями музики і співів міські та сільські середні 

шкіли рішенням Міністерства освіти УРСР 1965 року було відкрито заочне 

музично-педагогічне відділення при педагогічному факультеті КДПІ ім. 

О.М.Горького, яке очолив Д.Я.Шелухін. Цього ж року відкривається денне 

музично-педагогічне відділення, яке 1970 року було реорганізовано в 

самостійний музично-педагогічний факультет [19,2].   

1965 року відкривається також стаціонарне відділення музично-

педагогічного факультету ЛДПІ ім. Т.Шевченка, першим деканом якого став 

випускник Болонської академії мистецтв І.М.Коганов. Під його керівництвом 

на факультеті працювали випускники Московської, Київської, Одеської та 

Кишинівської консерваторій – В.В.Голованов, В.І.Рукомойников, 

Г.Ю.Козаченко, Є.І.Новодерьожкіна, Л.Г.Шумакова, Т.В.Брагіна, В.Є.Поляков.  

1966 року за рішенням Міністерства освіти УРСР в Україні відкривається 

ще два музично-педагогічних факультети. Один з них було започатковано на 

базі І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника, його очолив заслужений артист УРСР 

В.І.Пащенко, другий у квітні 1966 року відкрився на базі ОДПІ ім. 

К.Д.Ушинського.  

Вступні екзамени на музично-педагогічні факультети проводилися з 1 по 

20 серпня. Зарахування проходило з 21 по 25 серпня. Строк навчання був 5 

років. Набір студентів здійснювався за спеціальністю “Музика та співи”. 
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Абітурієнти складали вступні іспити з теорії музики і сольфеджіо (усно), 

диригування, гру на музичному інструменті; українську мову та літературу 

(письмово і усно); історію СРСР (усно). До початку екзаменів усі вступники 

проходили перевірку вокальних даних та стану голосового апарату.  

Для абітурієнтів, які мали складати вступні іспити, працювали підготовчі 

курси з дисциплін музичного профілю, російської та української мови і 

літератури, історії СРСР. На цих курсах за місяць до вступу в інститут  

абітурієнти могли поглибити свої знання, отримати консультації з основного 

музичного інструмента, сольфеджіо, теорії музики, гармонії. 

Аналіз архівних матеріалів свідчить, що на музично-педагогічні 

факультети вступали люди різні за віком, фахом та життєвим досвідом. Серед 

абітурієнтів було чимало випускників музичних училищ, які мали певний 

досвід роботи в середніх школах та відчували потребу здобути вищу освіту. 

Добру музичну підготовку демонстрували випускники музичних шкіл. Значна 

частина абітурієнтів була із сільської місцевості, їм надавалася перевага при 

зарахуванні до інституту.  

Постановою Ради Міністрів СРСР студентам-вечірникам були 

передбачені пільги. Так, студентам І – ІІ курсів для складання екзаменів 

щорічно надавалася додаткова відпустка на 20 календарних днів, а студентам 

ІІІ і старших курсів – на 30 днів. 

Результати вступних іспитів на музично-педагогічне відділення КДПІ ім. 

О.М.Горького та звіт декана факультету О.Д.Кардаша свідчать, що зараховані 

на І курс студенти мали добрі музичні дані та достатньою мірою володіли 

музичним інструментом. На факультет прийшли ті, хто працював у межах та 

поблизу Києва, вони поєднували навчання з практичною роботою у середніх і 

музичних школах та інших навчально-виховних закладах. Навчання на 

факультеті відбувалося 4 рази на тиждень: у понеділок, вівторок, четвер та 

п’ятницю. 
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Викладацький склад новоутворених музично-педагогічних факультетів 

поступово поповнювався випускниками консерваторій, які здійснювали 

навчально-виховний процес. Вони мали добру фахову підготовку й готовність 

до активної концертно-виконавської та музично-просвітницької діяльності. Усе 

це позитивно вплинуло на формування серед студентської молоді творчої 

атмосфери, досконале володіння музичним інструментом та вокально-хорову 

підготовку.  

Першим завідуючим кафедрою музики і співів ДДПІ ім. І.Франка став 

А.С.Рябчун. На кафедрі працювали  такі ентузіасти музично-педагогічної 

освіти, як Є.Ф.Їжак, С.І.Стельмащук, О.Я.Аврамчук, М.С.Бакоєв, 

С.В.Дубицька, І.О.Івашкевич,  В.Е.Їжак, Л.Г.Коцол,  С.М.Масний, Е.П.Стахів, 

А.Я.Олексюк, М.І.Розпутько,  В.О.Рябокіш, Т.П.Снігоренко, В.М.Храневич. 

Вони здійснювали навчально-виховний процес, допомагали в організації 

художньої самодіяльності на інших факультетах інституту, налагоджували 

зв’язки з обласним інститутом удосконалення вчителів, надавали методичну та 

практичну допомогу вчителям музики і співів [189].  

Наступного року на факультеті вже налічувалося 30 викладачів. Серед 

них 1 кандидат педагогічних наук, доцент Я.Л.Сорокер, 4 старших викладачі та 

25 викладачів й асистентів. 1963 – 1964 н.р. на кафедру прийшло нове 

покоління фахівців – це: Б.О.Базиликут, В.М.Базилько, А.П.Карцюб, 

Я.П.Кулешко, Є.О.Кухаркіна, В.И.Мазур, А.М.Мішньов, В.І.Орлюк, В.С.Собко, 

В.О.Степанова,  С.І.Торічна, Р.П.Сов’як, Л.О.Тучинська, Й.Ю.Фільварків, 

В.Якуб’к,  О.Ф.Ярко. 

На музично-педагогічному факультеті ЗДПІ 1964 – 1965 н.р. на кафедрі 

музики і співів працювали 15 викладачів та 1 акомпаніатор. Крім штатних 

викладачів, навчально-виховний процес здійснювало 11 викладачів-сумісників 

та 8 концертмейстерів й акомпаніаторів з погодинною оплатою. Не вистачало 

фахівців з музично-теоретичних дисциплін, з класу баяна та  фортепіано. 
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Ураховуючи специфіку музично-педагогічних факультетів та значний  

обсяг роботи з фахових дисциплін, встановлену частину навчально-методичної 

роботи виконували керівники та викладачі фахових предметно-методичних 

комісій або секцій. Керівники фахових секцій розробляли залікові та 

екзаменаційні вимоги для студентів кожного курсу, формували екзаменаційні 

комісії. Методичні питання взаємозв’язку теорії і практики розглядалися на 

засіданнях секції диригування (керівник – Ж.Х.Косинський), фортепіано 

(керівник – О.В.Кравцова), вокалу (керівник – Н.К.Антонова), народних 

інструментів (керівник – Г.І.Падалко), методики музичного виховання і 

музично-теоретичних дисциплін (керівник – Л.М.Кузнецова) [43,6].  

Так, викладачі секції диригування основну увагу зосереджували на 

загальному музичному та емоційному розвитку студентів, формуванні 

технічних можливостей диригентського апарату, прищеплювали навички 

практичного керування хором, використовували такі форми роботи, як гра 

партитури, слуховий аналіз твору, спів партій, акордів по вертикалі та 

горизонталі, відпрацьовували різні технічні прийоми і т.ін.  

На засіданні фортепіанної секції було вирішено, що у другому семестрі на 

академічних концертах студенти повинні виконувати не тільки сольну 

програму, а також акомпанувати вокалістам. Практика прийняття такого 

рішення довела, що порівняно з першим семестром спостерігався творчий зріст 

багатьох студентів, підвищення рівня їхнього технічного та музичного 

розвитку. 

Зусилля викладачів секції музично-теоретичних дисциплін були 

спрямовані на музично-теоретичну підготовку студентів та вивчення історії 

музики. На заняттях сольфеджіо використовувалися різні види робіт, у 

студентів розвивали ладове чуття та внутрішній слух, чистоту інтонування. 

Вивчаючи закономірності гармонії, студенти набували навичок гармонізації 

мелодії.  
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На кафедрі музики і співів ЗДПІ 1965 – 1966 н.р. вже працювало 18 

викладачів, основна увага яких зосереджувалася на розвитку творчих 

можливостей студентів. Члени  кафедри К.Л.Кравченко, Л.М.Кузнецова, 

О.С.Дудник, В.П.Нікуленко, О.В.Кравцова за відсутністю навчально-

методичної літератури та репертуарних збірників з фахових дисциплін  

готували методичні розробки, складали репертуарні списки творів з вокалу, 

диригування, основного музичного інструмента й музично-теоретичних 

дисциплін.  

Музично-теоретичні дисципліни викладали фахівці високої кваліфікації. 

Так, історію зарубіжної та російської музики читав О.З.Крагель, українську 

музику та народну творчість – Т.В.Гордейчева, гармонію і сольфеджіо – 

В.І.Шеін та Г.І.Падалко. Лекційні та практичні заняття були насичені 

змістовним матеріалом, словесні пояснення поєднувалися з музичними 

ілюстраціями. Викладачі намагалися розвивати самостійне творче розв’язання 

проблемних питань щодо пов’язаних визначення змісту музичного твору, 

пошуку засобів інтерпретації, робили порівняльні характеристики стилів різних 

композиторів і творів одного автора [211,1].  

І надалі зростав викладацький склад фахової кафедри музично-

педагогічного факультету ДДПІ ім. І.Франка.  1965 року тут нараховувалося 33 

викладача, на кафедру прийшли Н.П.Антонець, О.Я.Даріонова,  К.М.Іщенко, 

Є.Мантулєв, М.І.Распутіна, М.А.Сеньо, Є.П.Стахів,  С.Л.Шологон.  

У зв’язку із збільшенням викладацького складу почалася реорганізація 

фахових кафедр. Так, у листопаді 1966 року під час реорганізації кафедри 

музики і співів ДДПІ ім. І.Франка  було створено дві кафедри: кафедру 

хорового диригування та кафедру історії і теорії музики та гри на музичних 

інструментах. 

Викладачі кафедри хорового диригування велику увагу приділяли 

хоровому співу. Робота хорового класу була організована таким чином, щоб 

кожен студент ІV курсу мав можливість працювати з окремими партіями, 
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групами, усім складом хору. Більшість студентів  творчо ставилися до 

вирішення поставлених завдань, вільно володіли методикою розучування 

хорового твору. У кінці заняття аналізували роботу кожного диригента. 

Висловлювання студентів свідчили про те, що в багатьох з них з’явилося 

бажання оволодіти методикою вокально-хорової роботи, підвищувався інтерес 

до роботи керівника-диригента. 

Диригентські навички та прийоми роботи з хором закріплювалися під час 

педагогічної практики, яка для студентів вечірнього відділення проходила у 

вільний від занять і роботи час. Ті студенти, які працювали вчителями музики і 

співів у школах, проходили практику за місцем роботи під керівництвом 

методистів. Педагогічна практика стимулювала професійний інтерес, 

допомагала усвідомити своє ставлення  до навчання, виявляла недоліки у 

фаховій та психолого-педагогічній підготовці. 

Успішне проходження педагогічної практики залежало від 

інструментальної підготовки майбутніх учителів, вільного володіння 

прийомами акомпанування та підбору супроводу до шкільної пісні. 

Інструментальна підготовка  визначала рівень готовності студентів до 

проведення уроків та позакласної роботи, впливала на формування  

педагогічної майстерності. 

Під час педагогічної практики студенти використовували досвід, набутий 

у процесі участі в художніх колективах, які були створені й працювали на 

музично-педагогічних факультетах. На особливу увагу заслуговує участь 

студентів у роботі хорового колективу “Бескид”, котрий очолював 

С.І.Стельмащук, та в програмах естрадного оркестру, з яким працював 

В.М.Базилько. На факультеті діяли ансамбль скрипалів та ансамбль 

бандуристів. В.Е.Їжак організував зі студентами старших курсів оперну студію, 

учасники якої на професійному рівні в камерному виконанні з мізансценами 

здійснили постановку уривків з опери П.І.Чайковського “Євгеній Онегін”. 
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Навчально-виховний процес із студентами вечірнього музично-

педагогічного відділення КДПІ ім. О.М.Горького забезпечували фахівці високої 

кваліфікації. Музично-теоретичні предмети, історію музики, основний 

музичний інструмент, диригування, вокал та методику музичного виховання 

викладали фахівці кафедри музики і співів, яку очолювала Л.Й.Височинська.  

Зусилля викладачів були спрямовані на підвищення успішності студентів. 

За наслідками зимової заліково-екзаменаційної сесії 1966 – 1967 н.р. на 

музично-педагогічному відділенні КДПІ ім. О.М.Горького якісний показник 

становив 99,1 %. Показники успішності з основного музичного інструмента, 

диригування та постановки голосу свідчили про рівень підготовки студентів та 

ставлення їх до навчання. Це був високий показник, ураховуючи те, що 

більшість студентів не мала попередньої підготовки з диригування та 

постановки голосу. 

На І курс новоутвореного музично-педагогічного факультету ОДПІ ім. 

К.Д.Ушинського 1966 року було зараховано 25 осіб. Його першим деканом та 

завідувачем кафедри музики і співів став М.І.Карауловський, який був 

засновником музично-педагогічного факультету в Луганську. На факультеті 

викладали випускники ОДК ім. А.В.Нежданової різних років навчання, серед 

них: В.Д.Богатирьов, Ю.М.Вовк, А.Л.Грекова, Ж.М.Дебела, О.І.Замощина, 

С.А.Зоркін, Ж.Х.Косинський, І.О.Лебедєва, В.І.Муцмахер, К.Л.Пономаренко, 

В.Г.Саксонський,  Л.С.Степанова, В.Г.Островерхов, В.Н.Луговенко [159,8].  

На факультеті й надалі працювали викладачі вечірнього відділення 

факультету підготовки вчителів початкових класів Р.А.Верхолаз, О.М.Просцов, 

В.В.Ульяш, С.Н.Гладка, Г.В.Духанов. Методичну роботу на кафедрі 

здійснювали викладачі п’яти секцій. Секцію хорового диригування очолював 

Ж.Х.Косинський, секцією фортепіано керувала Р.А.Верхолаз, секцію баяна 

очолював Ю.М.Вовк, секцією постановки голосу керувала І.О.Лебедєва, секцію 

теорії, історії музики очолювала С.Н.Гладка [162,15]. 
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Кафедра музики і співів постійно приділяла увагу підвищенню 

професійної майстерності викладачів, яке здійснювалося взаємовідвідуванням, 

проведенням відкритих лекційних та практичних занять з обговоренням на 

засіданнях секцій та кафедри. Одним із засобів  підвищення фахової 

кваліфікації та професійної майстерності викладачів уважалася науково-

методична робота, а також їхня особиста участь у концертних виступах. Так, 

викладачі кафедри неодноразово брали участь у концертах, де виконували 

класичну вокальну музику українських, російських та зарубіжних 

композиторів, українську та російську народну музику.  

Виходячи з історикологічної інтерпретації  фактів, можна констатувати, 

що важливе місце в професійно-педагогічній підготовці вчителів музики і 

співів займали колективні форми роботи, участь студентів у хорових та 

інструментальних  колективах. У цей період на музично-педагогічних 

факультетах створювалися духові та симфонічні оркестри, оркестри народних 

інструментів, хорові колективи та вокально-інструментальні ансамблі. 

Так, 1964 – 1965 н.р. у ЗДПІ було придбано комплект народних 

інструментів у кількості 55 одиниць. Це дало можливість створити оркестр 

народних інструментів, який очолив В.М.Сергєєв. В оркестровому колективі 

студенти оволодівали навичками гри на народних інструментах, засвоювали 

репертуар. З більш підготовлених студентів було створено ансамбль, який брав 

участь у концертних заходах [211,12].  

С.Т.Калмиков створив оркестр народних інструментів на музично-

педагогічному факультеті ОДПІ ім. К.Д.Ушинського, основу якого складали 

баяни та акордеони. Колектив вів активну концертну діяльність та став 

ефективним  засобом музично-естетичного виховання студентів. Було створено 

хорові колективи: мішаний хор  під орудою Ж.Х.Косинського та академічний 

хор, яким керувала  В.В.Ульяш. Ці колективи брали участь у концертах, 

присвячених знаменним датам у житті радянського народу.  
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Тривав процес формування та становлення нових  художніх колективів, 

учасники яких удосконалювали виконавську практику, набували навички 

ансамблевої гри та сценічної майстерності. Талановиті музиканти й педагоги 

В.І.Кухта та М.Т.Лисенко створили в КДПІ ім. О.М.Горького два нових 

художніх колективи: капелу бандуристів та симфонічний оркестр. Це були 

перші колективи в педагогічних інститутах України. У грудні 1965 року слухачі 

вперше познайомилися з їхніми програмами [289,2]. Пізніше,  1967 року, було 

створено вокально-інструментальний ансамбль “Мелодія”, успіхи якого тісно 

пов’язані з ім’ям В.Б.Філіпенко. 

На музично-педагогічному факультеті ЛДПІ ім. Т.Шевченка було 

створено хорові колективи, які виконували класичну, народну та сучасну 

музику. Популярність серед студентів мав молодіжний хор  “Ровесник”, яким 

керував В.Є.Поляков. 

Традиції хорового виконавства та вокально-хорового виховання, 

закладені В.М.Іконником у НДПІ ім. М.Гоголя, продовжували викладачі 

кафедри музики і співів на чолі з її завідуючим М.О.Буравським. Студентський 

мішаний  хор, який він очолював, виконував  складні хорові твори, брав участь 

у відповідальних концертах, уважався інструментом вокально-хорового 

виховання майбутніх учителів музики і співів.    У цей час у м.Ніжині почав 

працювати хор хлопчиків, засновником якого був А.П.Лащенко. До роботи з 

таким своєрідним колективом залучалися студенти випускних курсів. Тут вони 

набували практичний досвід роботи з хоровим колективом.  

Студенти новоутворених музично-педагогічних факультетів складали 

основу загальноінститутських художніх колективів. Це давало змогу їхнім 

керівникам проводити роботу із розучування та засвоєння репертуару на 

професійній основі. Так,  студенти музично-педагогічного  відділення КДПІ ім. 

О.М.Горького брали активну участь у роботі народної самодіяльної хорової 

капели під керівництвом О.Ю.Петровського. Капела виступала в інститутських 
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та міських концертах, була осередком музично-естетичного виховання 

студентів, виконувала важливу  музично-просвітницьку функцію.   

Для розв’язання проблем естетичного виховання студентської молоді 

викладачі музично-педагогічного факультету ЗДПІ допомагали в організації 

художньої самодіяльності в інституті. Так, 1962 – 1963 н.р. Ж.Х.Косинський вів 

хор на філологічному факультеті, Л.С.Денісенко –  на фізико-математичному 

факультеті, Г.І.Падалко –  на педагогічному факультеті. А.Я.Уманець займався 

зі студентами  вокального гуртка філологічного факультету. 

Робота з художніми колективами тривала  також наступного навчального 

року. Викладачі факультету Н.К.Антонова та Л.С.Денисенко працювали зі 

студентами вокальної студії, В.Ф.Котляр керував хоровим колективом та 

працював із солістами педагогічного факультету, Г.І.Падалко займався із 

солістами філологічного факультету, а В.П.Нікуленко керував естрадним 

ансамблем [43,13]. 

Перші роки існування музично-педагогічних факультетів довели, що 

колективами викладачів та студентів проведено значну організаційну, 

навчально-виховну та науково-методичну  роботу із становлення основних його 

підрозділів. Відбулося заснування художніх колективів, які з часом стали 

науково-методичними центрами формування виконавської та педагогічної 

майстерності. Деканатом факультету були створені необхідні умови для 

розвитку музично-творчих здібностей студентів, залучення їх до концертно-

виконавської та музично-просвітницької діяльності. 

З перших днів заснування музично-педагогічних факультетів  почали 

встановлюватися творчі зв’язки з методичними об’єднаннями вчителів музики і 

співів. Так, члени кафедри ДДПІ ім. І.Франка організовували методичні 

семінари для вчителів середніх шкіл Дрогобича, на яких Б.О.Базиликут, 

Є.Ф.Їжак, Р.П.Сов’як, В.С.Собко та Л.О.Тучинська проводили індивідуальні 

консультації з вокалу, диригування, методики музичного виховання [190]. 
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1963 року почали проводитися обласні семінари вчителів музики і співів 

середніх шкіл Львівської області. Перший досвід проведення  таких семінарів 

дав позитивні результати. Викладачами ДДПІ ім. І.Франка було вирішено 

розробити методичні та наочні матеріали з вивчення української класичної та 

сучасної музики, провести показові уроки в І – VІІ класах, обговорити питання 

підготовки підручників для учнів молодшого та середнього шкільного віку, які 

відповідали б програмам шкіл УРСР, ширше висвітлювати організацію 

позакласної роботи з музично-естетичного виховання школярів. 

Досвід проведення обласних семінарів вчителів музики і співів середніх 

шкіл було схвалено навчально-методичною комісією Міністерства освіти 

УРСР, яку очолював М.Т.Лисенко. Завідуючим кафедрами музики і співів 

музично-педагогічних факультетів було рекомендовано проведення таких 

заходів із залученням кращих фахівців музично-педагогічної освіти, педагогів, 

психологів, суспільствознавців. Основна мета семінарів полягала в наданні 

практичної  та методичної допомоги вчителям музики і співів, особливо 

сільської місцевості. 

Виконуючи рішення науково-методичної комісії Міністерства освіти 

УРСР, 6 – 8 січня 1963 року завідуючий кафедрою музики і співів ЗДПІ 

В.П.Нікуленко спільно з обласним інститутом удосконалення вчителів 

організував перший обласний семінар учителів музики і співів середніх шкіл 

Запоріжжя. Викладачі кафедри Л.М.Кузнецова, В.П.Нікуленко та 

Ж.Х.Косинський розповіли слухачам про методику організації та слухання 

музики, основні принципи співу по нотах на початковому етапі навчання, 

методику роботи в хорі старших класів. Учителі відвідали заняття хорового 

гуртка Будинку піонерів м.Запоріжжя та побували на заняттях академічного 

хору музично-педагогічного факультету. Було прийнято рішення систематично 

проводити такі семінари, до змісту роботи вводити теми “Види опитування на 

уроках співів”, “Регламентація різних видів діяльності на уроці” та ін. [44,5].  
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Викладачі музично-педагогічного факультету вивчали рівень викладання 

музики і співів у 15 середніх школах Запоріжжя. Л.М.Кузнецова проводила 

експериментальні уроки музики в 5-а класі восьмирічної школи № 41, на яких 

намагалася знайти засоби активізації пізнавальної діяльності учнів, зацікавити 

їх видами музичної діяльності, навчити розуміти музику. Вона проводила 

відкриті уроки для вчителів, завучів та директорів шкіл. Л.М.Кузнецова, 

Л.І.Луковська та В.П.Нікуленко були позаштатними методистами обласного 

відділу народної освіти з питань викладання музики і співів [211,15]. 

Таким чином, викладачі фахових кафедр брали активну участь у 

розв’язанні проблем удосконалення професійно-педагогічної підготовки 

вчителів середніх шкіл. Цей процес мав двосторонній  зв’язок. Збагачувався 

досвід, визначалися проблеми та засоби їхнього подолання. Викладачі музично-

педагогічного факультету чітко уявляли модель майбутнього вчителя, його 

фахову, методичну та психолого-педагогічну готовність до роботи в школі. Для 

розв’язання цих проблем необхідно було поліпшити матеріально-технічну базу, 

якість інструментарію, збільшити кількісний склад викладачів фахових кафедр.  

Викладачі кафедри музики і співів КДПІ ім. О.М.Горького працювали на 

курсах перепідготовки вчителів музики і співів середніх шкіл України. На 3-

місячних курсах, якими завідував Г.М.Сагайдак, підвищували кваліфікацію 

вчителі шкіл Запоріжжя, Вінниччини, Житомирщини, Кіровоградщини, 

Київщини, Донбасу. У стислий строк учителі, які не мали спеціальної музичної 

освіти, здобували знання, вміння та навички, необхідні для проведення уроків 

та позакласної роботи з фаху [148,2]. 

На курсах перепідготовки музичну літературу читав В.Мигай, теорію 

музики й сольфеджіо – Р.Верещагін, практичні заняття проводили 

М.Т.Лисенко, О.І.Андросов, А.І.Панкевич, диригування і методику музичного 

виховання викладав композитор В.А.Уманець.  

На практичних заняттях з методики викладання музики курсанти 

знайомилися зі змістом уроків музики і співів та новими методами навчання 
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дітей музичної грамоти. Основна увага зосереджувалася на вокально-хоровій 

підготовці курсантів. Виходячи з цього, слухачі вивчали досвід роботи з  

дитячими хоровими колективами, відвідували репетиції хору музичного 

училища ім. Р.Глієра. Лабораторні заняття з методики викладання музики і 

співів проходили в кращих школах  Києва. Незважаючи на різний рівень 

музичної підготовки, уроки музики і співів, які проводили курсанти, 

заслуговували на високу оцінку вчителів та методистів [148,2].  

Курси перепідготовки проіснували не одне десятиріччя. У 70-х роках на 

них працювали С.І.Науменко, О.П.Щолокова та В.Б.Філіпенко, які вивчали з 

курсантами новий пісенний репертуар, методику організації дитячих ансамблів 

та специфіку вокально-хорової роботи з хоровими колективами різних вікових 

груп, проводили індивідуальні заняття з основного музичного інструмента. 

В.П.Лапченко знайомив слухачів з методикою організації оркестру народних 

інструментів, індивідуальною роботою з учнями в оркестровому колективі, 

принципами підбору репертуару, особливостями оркестрування музичних 

творів. 

Таким чином, курси перепідготовки,  організовані на базі музично-

педагогічного факультету КДПІ ім. О.М.Горького, відіграли важливу роль на 

початковому етапі становлення музично-педагогічної освіти України. На них 

вчителі музики і співів отримали можливість підвищити свій методичний 

рівень, а ті, які не мали музичної освіти, набували необхідні знання, уміння та 

навички в проведенні уроків музики і співів та організації позакласної роботи з 

музично-естетичного виховання школярів.  

Виконуючи рішення та постанови уряду, Міністерство освіти УРСР у 

травні 1965 року на базі ДДПІ ім. І.Франка провело Республіканську нараду з 

питань підвищення рівня естетичного виховання підростаючого покоління 

серед педагогічних ВНЗ України. Виходячи із завдань, які стояли перед 

працівниками освіти, деканати й кафедри музично-педагогічних факультетів 

намагалися планувати навчально-виховний процес таким чином, щоб навчання 
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сприяло музично-естетичному, ідейному та моральному розвитку студентів, 

підвищенню та вдосконаленню їхнього професійного рівня. 

Досвід роботи новоутворених музично-педагогічних факультетів було 

розглянуто та схвалено на засіданнях навчально-методичної комісії 

Міністерства освіти України. Аналіз звітів з навчально-виховної та науково-

дослідної роботи деканів факультетів  засвідчував належний рівень підготовки 

майбутніх учителів музики і співів. Рішенням комісії було рекомендовано 

Міністерству  освіти України розширити мережу музично-педагогічних 

факультетів у інших регіонах України, і насамперед у східному регіоні, де 

гостро відчувалася потреба у фахівцях музично-педагогічного профілю. 

Отже, створення в Україні перших музично-педагогічних факультетів при 

педагогічних інститутах відповідало вимогам середньої школи в забезпеченні її 

вчителями музики і співів;  музично-педагогічні факультети відкривалися при 

педагогічних інститутах, де було створено необхідну навчально-матеріальну 

базу та існував досвід підготовки вчителів за двопрофільною спеціальністю; 

кадровий потенціал  фахових кафедр укомплектовано випускниками 

консерваторій, які були висококваліфікованими виконавцями; удосконалення 

спеціальної підготовки студентів відбувалося в процесі роботи з художніми 

колективами під час проходження педагогічної практики, а також у діяльності з 

колективами художньої самодіяльності на інших факультетах інституту; 

характерною особливістю діяльності викладачів фахових кафедр був 

двосторонній зв’язок з учителями музики і співів середніх шкіл через роботу 

методичних об’єднань; важливим напрямом на етапі становлення стала участь 

викладачів фахових кафедр у роботі  курсів підвищення кваліфікації вчителів. 

Таким чином, відкриття музично-педагогічних факультетів при 

педагогічних інститутах позитивно вплинуло на стан музично-педагогічної 

освіти. Педагогічна галузь відчула потребу у фахово підготовлених учителях 

музики і співів. Перші паростки дали добрі сходи й стимулювали відкриття 

нових факультетів у різних регіонах України. 
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2.2. Розвиток музично-педагогічних факультетів  у другій половині 

60-х років 

  

Важливою проблемою  другої половини 60-х років ХХ століття було 

забезпечення восьмирічних та середніх шкіл України висококваліфікованими 

вчителями музики і співів, спроможними розв’язувати складні питання 

підвищення рівня естетичного виховання школярів. Необхідність розв’язання 

цієї проблеми вимагала відкриття  музично-педагогічних факультетів в інших 

регіонах України. У зв’язку з цим Міністерство освіти УРСР і надалі   

створювало нові музично-педагогічні факультети й підтримувало діяльність 

факультетів, які були створені на початку 60-х років. 

Виходячи з цього, наказом Міністерства освіти УРСР 1966 року на 

музично-педагогічному факультеті ЗДПІ відкрилося стаціонарне відділення, 

1967 року відкривається музично-педагогічний факультет КДПІ  та заочне 

відділення музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна. 

Наступного року було створено музично-педагогічний факультет К-ПДПІ та 

відкрито музично-педагогічне відділення на базі підготовки вчителів 

початкових класів ВДПІ ім. М.Островського, яке 1972 року перетворилося на 

самостійний музично-педагогічний факультет. 1968 року відкривається 

стаціонарне відділення музично-педагогічного факультету КДПІ ім. 

О.С.Пушкіна. 

Викладачі новоутворених музично-педагогічних факультетів у своїй 

діяльності враховували досвід організації навчально-виховного процесу, 

набутий колективами фахових кафедр відкритих раніше музично-педагогічних 

факультетів, та намагалися вдосконалити професійно-педагогічну підготовку 

вчителів музики і співів восьмирічних та середніх шкіл. 

Центром культурного життя Криворіжжя стає музично-педагогічний 

факультет КДПІ, який очолив О.О.Новиков. На денне та заочне відділення 

зараховувалися випускники середніх шкіл та вчителі музики і співів, а також 
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педагоги музичних шкіл та позашкільних навчальних закладів. На факультеті 

почали створюватися художні колективи. Студенти брали участь у роботі 

хорової капели, керівником якої був Р.М.Лісовий [13,6]. 

Для забезпечення вчителями музики і співів шкіл Хмельниччини та 

Поділля було відкрито музично-педагогічний факультет К-ПДПІ, який очолив 

А.В.Петляк. Завідуючий кафедрою  музики і співів Б.Р.Ліпман, викладачі 

А.Ю.Савченко, В.С.Щербатко, О.В.Савронь, Л.І.Савронь, І.М.Скорбова 

активно працювали над створенням  художніх колективів, проводили лекційні, 

практичні та індивідуальні заняття з першокурсниками. 

Музично-педагогічний факультет КДПІ ім. О.С.Пушкіна готував учителів 

музики і співів для центрального регіону України. На І курс заочного 

відділення 1967 року  прийнято 30 осіб. Для занять на факультеті виділено 

окремий корпус, у якому налічувалося 18 аудиторій, придбані необхідні 

музичні інструменти та нотна й науково-методична література. Поступово 

формувався колектив  викладачів і студентів. Практичні та індивідуальні 

зайняття з фахових дисциплін на початку створення факультету проводили  

молоді випускники  Київської та Одеської консерваторій.  

1968 року було оголошено прийом студентів на стаціонарну форму 

навчання. За проведення вступних іспитів та набір студентів на І курс 

відповідав декан факультету С.Г.Мельничук. 25 абітурієнтів були зараховані 

студентами І курсу. 

Наступного року на факультеті було створено оркестр народних 

інструментів, яким керував І.В.Заруба. В оркестрі налічувалося 60 студентів. За 

короткий строк свого існування колектив підготував складну програму. 

Оркестр виконував концерт для фортепіано з оркестром Ю.В.Знатокова, 

“Мазурку” Г.Венявського, уривки з балету “Лускунчик” П.І.Чайковського, 

“Фантазію на українські теми”. 

1970 року на трьох курсах музично-педагогічного факультету КДПІ ім. 

О.С.Пушкіна вже навчалися 84 студенти. Народжувалися та створювалися 
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традиції. Деканом факультету став В.Л.Омеляненко, кафедру музики і співів 

очолив Б.В.Притула. Наполеглива та самовіддана праця молодих викладачів та 

постійна підтримка ректорату дали змогу  колективу викладачів і студентів 

досягти певних результатів.  

На новоутворених раніше музично-педагогічних факультетах зростав 

контингент викладачів та студентів. Так, 1967 – 1968 н.р.  на музично-

педагогічному факультеті  І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника працювали 36 викладачів,  

2 концертмейстери та 4 акомпаніатори. Кафедру музики і співів було 

реорганізовано на кафедру теорії, історії музики та гри на музичних 

інструментах та кафедру методики музичного виховання, співів та 

диригування. Викладачі В.П.Копчак, Н.О.Зеленіна, Л.В.Яросевич  почали 

працювати над кандидатськими дисертаціями.  

Формувався якісний склад викладачів музично-педагогічного факультету 

ОДПІ ім. К.Д.Ушинського. Незважаючи на складні умови роботи, відсутність 

власного приміщення та аудиторного фонду, колектив активно працював над 

підвищенням ефективності навчально-виховного процесу. 1967 – 1968 н.р. на 

кафедрі музики і співів, яку очолювала Р.А.Верхолаз, уже працювало 17 

викладачів, склад кафедри поповнювався новими фахівцями, серед яких –  

О.К.Воронін, Т.В.Дябло, В.Г.Катков, А.І.Салій, Л.О.Смирнова. На посаду 

концертмейстерів були зараховані випускники консерваторії С.В.Бєлоусова та 

Л.В.Годік [162,2]. 

1968 – 1969 н.р. деканом музично-педагогічного факультету став 

О.К.Воронін. На роботу прийшли нові викладачі, випускники ОДК ім. 

А.В.Нежданової Р.М.Гусак (Вороніна),  Т.Г.Гриппіч, Е.Е.Карпова, 

В.Д.Лещинська, Л.П.Наркуська, Н.Г.Ростовська, В.Є.Чорножук [130,1]. 

Наступного року на кафедрі музики і співів ОДПІ ім. К.Д.Ушинського 

вже працювали 20 викладачів, з них – 1 доцент, 7 старших викладачів, 12 

викладачів. 1970 року в НДІ художнього виховання  АПН СРСР захистила 

дисертацію на здобуття звання кандидата педагогічних наук З.С.Квасниця. 
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Збільшення контингенту викладачів та  студентів музично-педагогічного 

факультету КДПІ ім. О.М.Горького сприяло реорганізації 1968 року кафедри 

музики і співів на кафедру методики музичного виховання, співів і хорового 

диригування, яку очолив О.Д.Незовибатько, та кафедру теорії, історії музики і 

гри на музичних інструментах, якою керував М.Т.Лисенко [36,1]. 

1968 – 1969 н.р. на кафедрі музики і співів ЛДПІ ім. Т.Шевченка, яку 

очолював К.П.Староскольцев, уже працювало 16 викладачів та 11 

концертмейстерів. Секцію методики музичного виховання та хорового 

диригування очолював В.І.Рукомойников, секцію теорії, історії музики та 

основного інструмента – В.В.Голованов. Викладачі обох предметно-

методичних комісій вели роботу з пропаганди музичних знань серед студентів 

та населення міста та області. Лекційні курси читали  досвідчені фахівці – 

декан факультету Н.І.Бондар, викладачі  В.В.Голованов, Т.О.Топунова, 

С.Ф.Запорожченко.  На лекційних заняттях з історії музики викладачі широко 

запроваджували технічні засоби навчання, самостійно ілюстрували фрагменти 

музичних творів. С.Ф.Запорожченко на лекціях з методики музичного 

виховання використовувала досвід кращих учителів міста та області.  

Характерною ознакою розвитку музично-педагогічної освіти в другій 

половині 60-х років ХХ століття стало зростання якісного та кількісного рівня 

контингенту викладачів та студентів  музично-педагогічних факультеті. Так, 

1969 – 1970 н.р. на музично-педагогічному факультеті ЗДПІ, який очолювала 

Т.В.Безбородова, а кафедрою музики і співів завідував А.Ф.Бабанкін,  на 

стаціонарному відділенні на І – ІІІ курсах навчався 91 студент, на заочному 

відділенні на І – V курсах нараховувалося 119 студентів [212,89]. 

Спостерігається якісне та кількісне зростання викладацького складу 

кафедри музики і співів музично-педагогічного факультету К-ПДПІ, який з 

1969 року очолював  Ю.Н.Скринник. На факультет прийшли працювати нові 

викладачі – випускники Львівської, Харківської, Одеської, Кишинівської, 
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Московської, Горьківської консерваторій – В.С.Васильєв, М.М.Моклович, 

В.Ф.Іванов, А.Г.Беккер, Є.Є.Юрист. 

Одночасно з удосконаленням кадрового потенціалу відбувалися зміни в 

структурі побудови музично-педагогічних факультетів.  Збільшувалася 

кількість фахових кафедр, а також предметно-методичних секцій. Так, 1969 – 

1970 н.р. на музично-педагогічному факультеті ЛДПІ ім. Т.Шевченка вже 

працювали чотири предметно-методичні секції: методики музичного виховання 

та хорового диригування, теорії та історії музики, спеціального та додаткового 

музичного інструментів, народних інструментів. На засіданнях секцій 

обговорювалися робочі плани, взаємовідвідування занять, екзаменаційно-

залікові вимоги, заслуховувалися звіти викладачів, розв’язувалисяметодичні 

питання, узгоджувався зміст роботи  студентського музичного лекторію 

“Музичні середи”. Викладачі предметно-методичних секцій  налагоджували 

зв’язки з учителями музики і співів, школами, на базі яких студенти проходили 

педагогічну практику [49]. 

Загалом аналіз кадрового та структурного потенціалу музично-

педагогічних факультетів другої половини 60-х років свідчить про те, що й 

надалі зберігалися тенденції попередніх років, а саме: основу викладацького 

складу становили фахівці з консерваторською освітою, які були 

висококваліфікованими виконавцями, але не повною мірою орієнтувалися в 

проблемах середньої школи. Щодо вдосконалення структурних підрозділів 

музично-педагогічних факультетів, то спостерігалася тенденція реорганізації 

фахових кафедр та збільшення кількості предметно-методичних комісій.  

Ураховуючи актуальність освіченості викладачів фахових кафедр у галузі 

шкільного навчання та виховання, спостерігається тенденція підвищення рівня 

їхньої освіти й самоосвіти в напряму поповнення психолого-педагогічних та 

методичних знань, ознайомлення з проблемами методики музичного виховання 

школярів.  
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Однією з форм самоосвіти викладачів стали науково-практичні семінари. 

На них розглядалися актуальні питання музичної педагогіки: особливості 

побудови шкільних програм, взаємозв’язок різних видів діяльності,  розвиток 

музично-творчих здібностей дітей, діагностика рівня музичного розвитку, 

причини фальшивого співу та засоби боротьби з ними, психологія сприймання 

музики дітьми різних вікових груп. Так, на заняттях науково-методичного 

семінару викладачів КДПІ ім. О.М.Горького, які проводив завідуючий музично-

психологічною лабораторією Таганрозького державного педагогічного 

інституту Л.А.Гарбер, розроблялися методики досліджень сформованості 

музичних здібностей школярів,  аналізувалися та обговорювалися їхні 

результати [284,2].  

Успішно працював науково-методичний семінар на кафедрі музики і 

співів ЛДПІ ім. Т.Шевченка. Теоретичні знання викладачі застосовували в 

роботі зі студентами. Крім того, вони надавали методичну допомогу вчителям 

музики і співів середніх шкіл, брали активну участь у проведенні оглядів 

художньої самодіяльності, працювали членами журі. В.В.Голованов тривалий 

час був позаштатним лектором товариства “Знання”, виступав з лекціями з 

проблем музично-естетичного  виховання в містах Кадієвці, Бранці, Луганську. 

На особливу увагу в аспекті підвищення рівня професійно-педагогічної та 

методичної підготовки викладачів музично-педагогічних факультетів 

заслуговує досвід роботи  викладачів ДДПІ ім. І.Франка, які вивчали рівень 

викладання музики і співів у середніх школах західного регіону України. 

Незважаючи на те, що естетичному вихованню приділялася  значна увага, у 

більшості шкіл уроки були одноманітні за змістом. Шкільний репертуар не 

відповідав програмним вимогам, стихійність та безсистемність гальмували  

вивчення музичної грамоти. Спостерігалися серйозні помилки у вокально-

хоровій роботі: замість кантиленного співу – крик, фальш, погана дикція, 

одноманітна динаміка і т. ін. Члени кафедри під час перевірки стану викладання 

музики і співів аналізували уроки,  надавали методичну та практичну допомогу 
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шкільним учителям. Вивчення стану викладання музики і співів у школах 

допомогло внести корективи та прогнозувати подальшу фахову підготовку 

спеціалістів на музично-педагогічному факультеті. 

Підвищенню психолого-педагогічної підготовки викладачів музично-

педагогічних факультетів сприяло органічне поєднання навчально-виховного 

процесу з діяльністю в базових школах. Викладачі факультетів працювали 

вчителями та  проводили просвітницьку роботу в навчальних закладах міста. 

Так, викладач ЗДПІ В.Б.Костенко виступала на обласних семінарах учителів з 

лекціями з методики музичного виховання та проводила показові уроки музики 

і співів у 3-х та 6-х класах восьмирічної школи № 65 м.Запоріжжя [212,108]. 

Викладач О.З.Крагель читала лекції для вчителів та учнів старших класів СШ 

№ 3, 26 та 65 (ілюстратор – концертмейстер Л.В.Горбунцова). Т.В.Гордейчева в 

СШ № 26 виступила з лекцією-концертом “Т.Шевченко і музика”. Л.М.Мінаєва 

для вчителів музики і співів прочитала лекцію “Героїчні сторінки в історії 

радянської музики” (ілюстратор – студентка І.Слітинська) [212,93]. 

Викладачі І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника активно долучиися до експерименту 

з переходу на нові навчальні програми вчителів музики і співів молодших 

класів середніх шкіл Івано-Франківщини. Виходячи з цього, вони готували 

методичні розробки змісту уроків та рекомендації щодо їхнього проведення.  

В.М.Лужний брав активну участь у роботі  музично-хорового товариства 

Івано-Франківщини, виступав з лекціями з методики викладання уроків музики 

і співів у І – ІV класах та методики слухання музики в V – VІІ класах. 

В.І.Пащенко допомагав у підборі репертуару та надавав методичні 

рекомендації щодо проведення уроків учителям співів СШ № 12 та 16, школі-

інтернаті № 1. А.Г.Коломієць протягом року консультував керівників гуртків 

художньої самодіяльності, проводив дослідження у СШ № 5. В.Я.Кащук 

допомагав методичними порадами вчителям  шкіл Верховинського району та 

с.Голосків Коломийського району [47,10]. 
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Таким чином, недоліки в психолого-педагогічній та методичній  

підготовці викладачів музично-педагогічних факультетів усувалися за рахунок 

їхньої роботи за сумісництвом у середніх школах та використання 

різноманітних форм взаємозв’язку з учителями музики і співів. 

Відмінною ознакою другої половини 60-х років  став обмін досвідом 

організації  навчально-виховного процесу між викладачами різних ВНЗ. 

Викладачі І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника Л.Ю.Баландін, В.Е.Шелех, 

Б.А.Антонович та Є.Ф.Їжак запрошувалися для читання лекцій на курсах 

учителів Одеської, Тернопільської та Кримської областей, брали участь у  

республіканських нарадах [45;4 – 5].  

На етапі, що досліджується, на відміну від попереднього, науковий 

інтерес становить те, що наприкінці 60-х років встановлюються зв’язки 

музично-педагогічних факультетів з науково-дослідними центрами СРСР. Так, 

у травні 1969 року була організована зустріч викладачів та студентів музично-

педагогічного факультету  ОДПІ ім. К.Д.Ушинського із співробітниками НДІ 

художнього виховання АПН СРСР. З лекціями з методики музичного 

виховання виступили дійсний член АПН СРСР, професор В.М.Шацька, а також 

провідні науковці в галузі музично-естетичного виховання  О.О.Апраксіна та  

В.В.Остроменський. Приїзд до Одеси співробітників АПН СРСР вплинув на 

подальший розвиток не тільки музично-педагогічного факультету ОДПІ ім. 

К.Д.Ушинського, а також музично-педагогічної освіти південного регіону 

України. Факультету було виділено окреме приміщення, зміцнена матеріальна 

база, створені перспективи подальшого розвитку [162,5]. 

У другій половині 60-х років  суттєву роль в організації діяльності 

музично-педагогічних факультетів відіграє навчально-методична комісія  з 

музичного виховання при науково-методичній Раді Міністерства освіти УРСР, 

яку очолював М.Т.Лисенко. У роботі комісії брали участь представники 

фахових кафедр музично-педагогічних факультетів, серед яких: В.М.Рязанцев, 

В.А.Уманець, О.А.Юсов, А.С.Рябчун, Я.Л.Сорокер, Р.А.Верхолаз, Ю.Д.Крих та 
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інші. Комісія розробляла навчальні плани та програми, інструктивні матеріали 

щодо діяльності музично-педагогічних факультетів, заслуховувала звіти голів 

комісій про результати вступних екзаменів та звіти голів державних 

екзаменаційних комісій, звіти про навчально-виховну роботу деканатів та 

кафедр, координувала добір кандидатів для навчання в аспірантурі.  

Для більш якісної підготовки фахівців було введено цілий ряд поправок у 

навчальні плани та програми  з фахових дисциплін для студентів музично-

педагогічних факультетів. Чільне місце в навчальних програмах займав 

хоровий клас. Так, керівники трьох курсових хорових колективів І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника В.Е.Їжак, А.М.Білогубка та Л.О.Кузьменко за короткий строк 

підготували програми з творів композиторів-класиків, радянських, зарубіжних 

та сучасних авторів. Крім практичних занять, викладачі проводили 

індивідуальні консультації, обговорювали зі студентами методику роботи над 

хоровою партитурою [46,2]. 

Проблеми підготовки вчителів музики і співів обговорювалися на 

Всесоюзному з’їзді вчителів у липні 1968 року. Найбільш актуальними були 

питання визначення професійно-педагогічних  якостей майбутніх учителів 

музики і співів та їхньої готовності до роботи в школі, удосконалення 

навчально-виховної роботи зі шкільними художніми колективами, музично-

естетичне виховання учнів засобами позакласної діяльності та інше. 

Характерною особливістю другої половини 60-х років стало те, що 

музично-педагогічні факультети  працювали в безпосередньому зв’язку з 

обласними та міськими відділами народної освіти. Спільними зусиллями була 

започаткована  діяльність університетів науково-педагогічних знань. На 

факультеті музики і співів викладачі  фахових кафедр  читали лекції з методики 

музичного виховання та проводили показові уроки. На заняттях виступали  

художні колективи музично-педагогічних факультетів. Традиційно після 

проведення показових уроків та виступів цих колективів проводилися 
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методичні дискусії, на яких вчителі отримували відповіді на поставлені 

запитання.  

З метою налагодження зв’язку зі школами міста, забезпечення їх 

учителями музики і співів, створення хорових колективів, з якими можна 

працювати протягом двох років та складати державні екзамени, проведення 

експериментальної роботи в школі при підготовці курсових та дипломних робіт 

з методики музичного виховання, систематичної діяльності хорових та 

оркестрових колективів, збереження індивідуальних та групових занять 

протягом навчального року проводилася розосереджена педагогічна практика 

студентів у І – VІІ класах.  

Базовими для проходження педагогічної практики студентів ЗДПІ були  

середні школи № 20, 65 та 78. У листопаді 1969 року з ініціативи викладачів 

кафедри відкрився дитячий музичний лекторій у СШ № 65, а пізніше –  у СШ 

№ 20 та 78. Тут студенти ІІІ курсу виступали з лекціями для учнів. На базі 

школи-інтернату № 1 студент третьокурсник Г.Степанюк організував шкільний 

хор, який виступив на зльоті інтернаціональної дружби та був нагороджений 

почесною грамотою міського відділу народної освіти [212,110]. 

У другій половині 60-х років на музично-педагогічних факультетах  

продовжують працювати художні колективи, а також утворюються нові.   Так, 

на музично-педагогічному факультеті ОДПІ ім. К.Д.Ушинського  студенти 

брали участь в оркестрі народних інструментів, керівником якого був 

С.Т.Калмиков. За короткий час існування оркестру створено концертну 

програму, з якою колектив виступав перед студентами інституту та 

мешканцями Одеси. Оркестр став базою підготовки керівників дитячих 

оркестрових колективів. Вихованці С.Т.Калмикова після закінчення навчання 

створювали оркестрові колективи, різні за кількістю та складом, залучали 

молодь до колективного музикування, ставали пропагандистами 

інструментальної музики південного регіону України [159,14]. 
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На музично-педагогічному факультеті І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника також  

створюються  нові художні колективи, серед яких –  вокально-хореографічний 

ансамбль “Верховинка” під орудою В.Е.Їжака, жіночий хор “Струмок”, який 

очолював В.І.Пащенко, вокальний жіночий ансамбль “Росинка”, створений 

Х.О.Михайлюк. Завідуючий кафедрою теорії, історії музики та гри на музичних 

інструментах Ю.Д.Крих  на базі камерного оркестру створив симфонічний 

оркестр, який на республіканському конкурсі отримав диплом першого 

ступеня. На громадських засадах В.Й.Антонович організував духовий оркестр, 

який виконував його власні твори та інструментовки творів радянських та 

українських композиторів. З-поміж виступів 1969 – 1970 н.р. великих успіхів у 

концертній діяльності досяг вокально-хореографічний ансамбль “Верховинка”, 

а його керівника В.Е.Їжака було нагороджено срібною медаллю [45,16]. 

Студенти факультету брали участь в оркестрі народних інструментів, 

унісоні скрипалів, інструментальних та вокальних ансамблях. Над новими 

програмами працювали вокальний ансамбль “Гуцулочка”, яким керував 

Г.Ф.Кушнірук, вокально-інструментальний ансамбль “Росинка”, котрий 

очолювала Х.О.Железняк, новостворена чоловіча хорова капела “Явір” під 

орудою В.Е.Їжака, чоловічий вокальний квартет, з яким працював 

П.М.Чоловський.  

Про результати діяльності новоутворених музично-педагогічних 

факультетів свідчать звіти голів державних екзаменаційних комісій. 1967 року 

відбувся перший випуск студентів музично-педагогічного відділення 

вечірнього педагогічного факультету КДПІ ім. О.М.Горького. Протягом п’яти 

років студенти вивчали фахові, психолого-педагогічні та суспільні дисципліни. 

Значна увага приділялася методиці викладання музики і співів, спеціальному 

музичному інструменту, вокалу, диригуванню, хоровому класу, музично-

теоретичним дисциплінам. 

49 випускників складали державні іспити з хорового диригування з 

трьома хоровими колективами музично-педагогічного відділення. Іспит 
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складався з двох частин – диригування хором та методики роботи з хором. 

Кожен студент диригував двома хоровими творами, які розучував самостійно. 

Друга частина іспиту полягала у тому, щоб протягом 20 хвилин вивчити з 

хором незнайомий музичний твір [171,1]. 

Найбільш вдало на державних екзаменах прозвучали “Лелеки” О.Білаша, 

“Батьківщина” А.Новикова, хор дівчат з опери А.Верстовського “Аскольдова 

могила”, українські народні пісні в обробці М.Леонтовича. Програму виконував 

жіночий хор студентів І – ІІ курсів, який очолювала О.І.Щербакова. Цей 

перспективний і талановитий колектив за невеликий час свого існування встиг 

виступити в державному театрі опери і балету ім. Т.Шевченка [171,1].  

Наступного року дипломи вчителів музики і співів отримало вже 65 

випускників КДПІ ім. О.М.Горького. Напередодні державних екзаменів вони 

звітували академічними концертами. Вокальні твори виконували студенти 

заслуженого артиста  УРСР Н.В.Костенка, викладачів  І.Д.Говорової,  

О.Ф.Чеботарьової, Ю.Є.Юцевича.  

Академічний концерт з диригування студенти складали з мішаним хором 

факультету, з яким працювали О.Д.Незовибатько та Г.М.Сагайдак. З великим 

емоційним піднесенням хор виконував “Поему про Україну”  О.Олександрова, 

твір “Мати” з контати “Нам потрібен мир” А.Новикова, написану 

композитором О.Незовибатьком “Відповідь на послання Пушкіна” [283,1].  

Кваліфіковані вчителі музики і співів  прийшли працювати в середні 

школи Чернігівської області. Перший випуск студентів на музично-

педагогічному факультеті НДПІ ім. М.Гоголя відбувся  1968 року. Державний 

екзамен з хорового диригування випускники складали на базі двох хорових 

колективів. У репертуарі цих колективів звучали такі складні твори, як 

А.Жилінського  “Край рідний і любимий”,  О.Давиденка “На десятій версті від 

столиці”,  М.Леонтовича “Льодолом”, К.Стеценка “Колискова”, В.Кравченка 

“Півні”, О.Аренського “Анчар”,  Б.Лятошинського “Тече  вода в синє море”. 
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Випускники намагалися розкрити музично-художній задум композитора, 

показати техніку диригування, уміння керувати хором.  

Аналіз звіту голови державної екзаменаційної комісії свідчить, що на 

державних екзаменах з хорового диригування в репертуарі хорових колективів 

були складні твори вітчизняних та зарубіжних композиторів-класиків. 

Знайомство зі світовою хоровою літературою не тільки формувало світогляд, а 

й збагачувало внутрішній світ студентів. Хорові колективи мали добру 

професійну підготовку, володіли багатьма вокально-хоровими прийомами, 

співали барвисто та емоційно.  

1968 – 1969 н.р. відбувся перший випуск студентів ЛДПІ ім. Т.Шевченка 

зі спеціальністі 2119 “Музика і співи”. 25 студентів-випускників  складали 

державні екзамени з  диригування хором, оркестром народних інструментів, 

камерним оркестром. Екзамен виявив належну підготовку художніх колективів, 

добру техніку диригування випускників, глибокі знання ними основ методики 

музичного виховання [48].  

Наприкінці 60-х років колектив учителів музики і співів Одеської області 

поповнився новими фахівцями. 1969 – 1970 н.р. відбувся перший випуск 

студентів стаціонарного відділення музично-педагогічного факультету ОДПІ 

ім. К.Д.Ушинського. З 25 осіб, зарахованих на І курс, державні екзамени 

складали 18 студентів. Серед випускників на факультеті залишилися працювати 

А.К.Бриль,  П.Е.Головенченко, Р.М.Клец, Г.С.Титаренко [159,8]. 

Перший випуск студентів КДПІ ім. О.С.Пушкіна складав 27 випускників. 

На думку голови державної екзаменаційної комісії Г.М.Сагайдака, більшість з  

них виявила себе добрими інтерпретаторами хорових творів, активно втілювала 

власне бачення та відчуття художнього образу твору в реальне звучання 

хорового колективу.  На стаціонарному відділенні державний екзамен складало 

22 студенти. Диригування хором поєднувало два компоненти: сценічне 

диригування та робота з хором, у процесі якої виявляються вміння та навички 

випускника, його музичні та педагогічні здібності. Успіх утілення інтерпретації 



 96 

студентами-випускниками тісно пов’язаний з якістю звучання того чи іншого 

хорового колективу. У той же час звучання хору значною мірою залежало від 

диригентського таланту випускника. Мішаний хор студентів музично-

педагогічного факультету, яким керувала П.М.Ніколаєнко, характеризувався 

рівністю звучання, динамічною гнучкістю, інтерпретаційною повнотою. Не 

менш цікавим був виступ жіночого хору, з яким працювала В.М.Горбатюк, у 

програму колективу було введено багато старовинної музики. Хорове звучання 

цих колективів відзначалося стійкістю інтонування, контрастним 

звуковеденням, фразовою рельєфністю. Певний успіх мав і виступ мішаного 

хору заочного відділення під орудою Б.В.Притули. Незважаючи на специфіку 

роботи цього колективу (він працював тільки під час сесії), звучання 

характеризувалося масивністю, певною злагодженістю, широтою репертуару, 

яскравістю інтерпретації виконуваних творів [50].  

Результати державних екзаменів на музично-педагогічному факультеті 

КДПІ ім. О.С.Пушкіна свідчили про те, що деканатом та кафедрами 

проводилася значна навчально-виховна робота й були всі підстави, що 

факультет готуватиме високої якості вчителів музики і співів з вищою освітою.  

Рівень підготовки перших випускників музично-педагогічних факультетів 

прогнозував позитивні перспективи розвитку музично-педагогічної освіти. У 

педагогічні училища, середні школи та позашкільні навчальні заклади  

прийшли фахівці, які володіли комплексом знань, умінь та навичок, необхідних 

для проведення уроків музики та позакласної роботи з  музично-естетичного 

виховання школярів. Але, незважаючи на те, що середні школи поповнилися 

новими фахівцями з вищою освітою,  і надалі залишався дифіцит учителів у 

міських школах та особливо у школах сільської місцевості.  

Таким чином, розвиток музично-педагогічної освіти в Україні в другій 

половині 60-х років характеризується тим, що: відкривалися нові музично-

педагогічні факультети, які у своєму становленні враховували досвід роботи 

попередніх років; зростав контингент викладачів та студентів, почалася 
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реорганізація фахових кафедр та активізувалася діяльність предметно-

методичних комісій; викладачі фахових кафедр працювали вчителями музики і 

співів, допомагали в організації позакласної роботи, засобами самоосвіти 

підвищували власну методичну підготовку, вивчали стан музично-естетичного 

виховання учнів середніх шкіл; фахові кафедри музично-педагогічних 

факультетів почали встановлювати зв’язки з науково-дослідними центрами 

СРСР, запрошувати провідних науковців, здійснювати обмін досвідом роботи; 

у розв’язанні питань розвитку музично-педагогічної освіти брала активну 

участь навчально-методична комісія Міністерства освіти УРСР; було 

започатковано роботу університету науково-педагогічних знань, у якому 

активну участь брали викладачі фахових кафедр та студенти музично-

педагогічних факультетів; на новоутворених та тих, що діяли музично-

педагогічних факультетах створювалися нові художні колективи; про якість 

підготовки вчителів музики і співів свідчать результати державних екзаменів, 

які довели спроможність музично-педагогічних факультетів готувати фахівців 

високої кваліфікації. 

Отже, можна стверджувати, що в 60-х роках було закладено підгрунття 

для подальшого розвитку та становлення музично-педагогічної освіти. 

Викладачі музично-педагогічних факультетів набували досвіду підготовки 

вчителів музики і співів, які забезпечували музично-естетичне виховання учнів 

середніх шкіл. 
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РОЗДІЛ ІІІ. РОЗВИТОК МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

                          В 70-х РОКАХ  ХХ  СТОЛІТТЯ                                            

 

 

3.1. Стан музично-педагогічної освіти в першій половині 70-х років 

   

70-ті роки ХХ століття в історії України відомі як роки відповідних змін у 

суспільно-політичних процесах, “відлиги” у всіх сферах життя, зокрема, в 

організації діяльності вищої школи. Цей період у музично-педагогічній освіті 

характеризується демократизацією та пошуками більш досконалих форм 

навчально-виховного процесу.  

На початку 70-х років колективами викладачів та студентів музично-

педагогічних факультетів нагромаджено восьмирічний досвід роботи. 

Виходячи з цього, виникла об’єктивна необхідність його вивчення та 

узагальнення для виявлення проблем, які потребують негайного розв’язання та 

перевірки ефективності змісту, форм і методів подальшої професійно-

педагогічної підготовки майбутніх учителів музики і співів.   

Відмітною ознакою цих років стали ті обставини, що в узагальненні та 

перевірці ефективності передового педагогічного досвіду брала участь значна 

кількість викладачів, концертмейстерів та акомпаніаторів музично-

педагогічних факультетів. Участь у творчому процесі такої кількості фахівців 

сприяло вдосконаленню роботи музично-педагогічних факультетів, дало змогу 

зробити ґрунтовні висновки про використання нових методів, прийомів та 

організаційних форм підвищення ефективності навчально-виховного процесу.  

Удосконалення  організаційної структури музично-педагогічних 

факультетів здійснювалося завдяки посиленню координувальної функції рад 

факультетів. Робота рад проводилася за затвердженими планами. На початку 

навчального року відбувалися розширені засідання, на яких розглядалися 

підсумки роботи в попередньому навчальному році та завдання на новий 
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навчальний рік. Затверджувалися плани роботи факультетів, плани засідання 

рад, програми спецкурсів та факультативів. 

Рада факультету здійснювала контроль за розподілом навантаження між 

викладачами кафедр, контроль за розподілом громадських доручень. 

Складалися графіки навчально-виховного процесу, затверджувалися робочі 

плани навчальних дисциплін, індивідуальні плани викладачів, робочі плани з 

виконавських дисциплін. На засіданнях рад факультетів розглядалися питання 

удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення рівня науково-

методичної роботи кафедр, хід та проведення педагогічної практики, 

результати вступних та державних екзаменів. 

Пропаганда музичного мистецтва, залучення молоді до активної музично-

творчої діяльності стимулювали інтерес до музично-педагогічної діяльності. 

Суттєво зростали конкурси до вступу на музично-педагогічні факультети. 

Аналіз звітів голів предметних комісій за  результатами вступних екзаменів 

доводить, що на початку 70-х років на 28 відсотків збільшилася кількість 

абітурієнтів  порівняно з 1968 – 1969 н.р. охочих здобути кваліфікацію вчителя 

музики і співів.  

Збільшення прийому студентів сприяло тому, що у вересні 1970 року 

музично-педагогічне відділення при педагогічному факультеті КДПІ ім. 

О.М.Горького перетворилося у самостійний музично-педагогічний факультет, 

який очолив О.В.Іовса. На цей час навчально-виховний процес здійснювали 

викладачі трьох фахових кафедр, роботою яких керували О.Ю.Петровський, 

Г.С.Шоліна, В.М.Рязанцев. На кафедрах працювали народні артисти УРСР 

Е.М.Томм, Е.В.Дущенко, Г.Г.Грицюк, Я.І.Орлов, заслужені артисти УРСР 

О.Д.Незовибатько та Н.В.Костенко, заслужений діяч мистецтв УРСР 

В.М.Іконник, композитор  В.А.Уманець та ін. [19,2].  

Як свідчать архівні матеріали, 1972 року до вступу на музично-

педагогічний факультет ВДПІ ім. М.Островського, який очолила Л.Г.Будьонна, 
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було подано 90 заяв. Після конкурсних випробувань на І курс зараховано 50 

осіб [192,1]. 

Зростали конкурси й на інші музично-педагогічні факультети. Так, 1974 

року до вступу на музично-педагогічний факультет НДПІ ім. М.Гоголя було 

подано 94 заяви, до КДПІ ім. О.М.Горького – 125 заяв. На навчання приймали 

дітей робітників, колгоспників та службовців, які мали середню освіту та певну 

фахову підготовку не нижчу рівня програми дитячої музичної школи та які 

успішно витримали конкурсні випробовування. На факультети зараховувалася 

також молодь, яка закінчила музичні училища. Ці студенти мали добру фахову 

підготовку, навчалися в окремих групах з поглибленим вивченням музично-

теоретичних та спеціальних дисциплін. 

1974 року на музично-педагогічний факультет ОДПІ ім. К.Д.Ушинського 

з  поданих 117 заяв 15 осіб було зараховано за наслідками випускних екзаменів 

на підготовчих курсах, 35 осіб набрано за результатами вступних іспитів. 

Вступні іспити проходили згідно з новими вимогами. Більшість абітурієнтів 

мала високий середній бал за середню школу. На перший курс були зараховані 

абітурієнти, які мали музичну освіту на рівні музичної студії, музичної школи 

та середніх навчальних закладів. Тільки двоє  зарахованих на перший курс 

абітурієнтів не мали попередньої музичної підготовки.  

На музично-педагогічний факультет КДПІ ім. О.С.Пушкіна  1974 року 

було подано 78 заяв. На І курс набрано 50 студентів. Курс було поділено на дві 

академічні групи: студенти, які закінчили музичні школи, та студенти, котрі 

мали середню спеціальну освіту. Суттєво зростав контингент  викладачів та 

студентів. На стаціонарному відділенні музично-педагогічного факультету 

навчалося 167 студентів, на заочному – 171 студент.   

Питання підготовки висококваліфікованих учителів займали центральне 

місце на шостій сесії Верховної Ради, де обговорювався стан народної освіти, 

удосконалення навчально-виховного процесу, ставилися питання про 

поліпшення матеріально-технічної бази, будівництво приміщень. Ряд важливих 
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постанов, серед яких “Про вдосконалення системи професійної освіти”, “Про 

заходи подальшого вдосконалення вищої освіти в країні”, було прийнято  1974 

року. Виходячи з цього, посилювалася увага  з боку ректоратів до потреб 

музично-педагогічних факультетів та піклування про них. Постійно 

створювалися кращі умови роботи, збільшувалася кількість аудиторій, 

розширювалася матеріально-технічна база, поновлювався інструментарій. Але 

цей процес відбувався повільно. 

Новоутворенням 70-х років є відкриття підготовчих відділень на 

музично-педагогічних факультетах, де майбутні абітурієнти могли здобути 

фахову підготовку, необхідну для навчання у ВНЗ. На цих курсах за місяць до 

вступних іспитів абітурієнти із сільської місцевості  могли поглибити свої 

знання з основного музичного інструмента, сольфеджіо, теорії музики. Заняття 

проводили досвідчені фахівці, які вивчали індивідуальні можливості та 

розвиток музичних здібностей курсантів, що уможливило здійснити якісний 

набір абітурієнтів на І курс. Специфіка діяльності цих відділень полягала також 

у тому, що у викладанні музичних дисциплін брали участь студенти – 

старшокурсники. Така практика давала   позитивні результати, студенти 

набували досвіду викладання фахових дисциплін,  закріплювали знання 

методики роботи над музичним репертуаром, набували навички педагогічної 

майстерності. 

На початку 70-х років Міністерство освіти УРСР здійснило широкий план 

заходів, спрямованих на підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу в педагогічних навчальних закладах. Фахові кафедри музично-

педагогічних факультетів працювали над пошуком нових форм роботи. 

Збільшення кількості студентів у системі музично-педагогічної освіти 

спричинило певні структурні зміни. Музично-педагогічні відділення 

перетворювалися в самостійні факультети. На новоутворених музично-

педагогічних факультетах проходила певна диференціація.  Залежно від 
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фахово-методичної спрямованості відкривалися нові кафедри, створювалися 

предметно-методичних секцій, збільшувалася кількість викладачів.  

Так, 1971 – 1972 н.р. на музично-педагогічному факультеті І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника вже  працювали 43 викладачі, які забезпечували керівництво  

загальнофакультетським хором, оркестром народних інструментів, унісоном 

скрипалів, інструментальними та вокальними ансамблями, проводили 

практичні та індивідуальні заняття зі студентами [52,1]. 

У вересні 1971 року кафедра музики і співів ЗДПІ була реорганізована на 

дві кафедри: кафедру методики музичного виховання, диригування та співів, 

завідуючою якої стала Е.В.Козлова, та кафедру теорії музики і спеціальних 

музичних інструментів,  очолила Т.В.Безбородова. На стаціонарному відділенні 

1971 – 1972 н.р. вже нараховувалося 146 студентів. 

1972 року музично-педагогічний факультет КДПІ ім. О.С.Пушкіна 

очолила П.М.Ніколаєнко, навчально-виховну, наукову та методичну роботу 

проводили 27 викладачів кафедри, якою керував М.І.Гейченко. На кафедрі 

працювали наукові гуртки та проблемні групи, роботу яких координувала 

Г.С.Дідич. Тут кожен студент мав можливість поглиблювати свої знання та 

набувати навички наукової роботи [50].   

Цього ж року на музично-педагогічному факультеті К-ПДПІ працювали 

23 штатні викладачі та 3 концертмейстери, які забезпечували належний рівень 

навчально-виховного процесу. На кафедрі музики і співів було створено три 

предметно-методичні комісії. Секцію фортепіано очолювала Л.Л.Радомська, 

секцію хорового диригування та методики музичного виховання – Б.Р.Ліпман, 

секцію народних інструментів – В.П.Рева. 1973 року після захисту 

кандидатської дисертації деканом факультету став В.Ф.Іванов. 

1971 року в ВДПІ ім. М.Островського було створено кафедру музики та 

співів, яку очолив В.Д.Остроменський. У структурі кафедри працювали 

предметно-методичні комісії: фортепіанна, народних інструментів, історії та 

теорії музики, хорового диригування, співів. Комісії очолювали В.В.Кангеларі, 
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В.Ф.Поліщук, М.М.Юхновський, Г.М.Шкільнюк, О.Д.Лучакова. Факультет 

поповнювався молодими викладачами, у докторантурі навчався 

В.Д.Остроменський, отримали направлення до навчання в  аспірантурі 

І.Л.Лапінський та В.А.Рябінін.  1972 року в НДІ художнього виховання АПН 

СРСР захистив кандидатську дисертацію Г.Г.Голик.  

Певні труднощі виникали у становленні музично-педагогічного 

факультету ВДПІ ім. Т.Шевченка, який 1970 року очолив В.Є.Поляков, а 

завідуючою кафедрою музики і співів стала Т.О.Топунова. На І – ІV курсах  тут 

уже навчався 121 студент. Збільшення контингенту вимагало змін у організації 

навчально-виховного процесу. На той час не вистачало  викладачів з історії 

музики, диригування, фортепіано. Недостатня кількість аудиторного фонду 

гальмувала планування самостійної роботи студентів. Для вивчення історії 

музики  й теоретичних дисциплін необхідно було  створити відповідні кабінети 

та кабінет звукозапису. 1972 року  музично-педагогічний факультет ВДПІ ім. 

Т.Шевченка  було реорганізовано у факультет музики і співів. 

У січні 1973 року кафедру музики і співів КДПІ було реорганізовано на 

дві кафедри: кафедру диригування і теорії музики (завідувач – Г.П.Крюкова) та 

кафедру спеціальних музичних інструментів і постановки голосу (завідувач – 

М.О.Ворона). До цього на факультеті була одна кафедра, яку очолював 

Л.І.Дзивот, тут працювали 21 викладач і 2 концертмейстери [54]. 

Велику роботу проводив ректорат ВДПІ ім. М.Островського із 

становлення музично-педагогічного факультету. У вересні 1973 року була 

створена кафедра теорії, історії музики та гри на музичних інструментах 

(зав.кафедрою –  В.В.Кангеларі). На кафедрі, яка була укомплектована 

фахівцями високого професійного рівня, переважно випускниками Київської, 

Львівської, Ленінградської та Одеської консерваторій, працювало 20 

викладачів. Загальне навчальне навантаження становило 29841 годину. 

Науково-методичний рівень викладачі вдосконалювали через самоосвіту. На 

факультеті працював методичний семінар, яким керував В.Д.Остроменський. 
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Участь у семінарі сприяла підвищенню професійних знань викладачів 

спеціальних дисциплін. 

На громадських засадах було створено кафедру  хорового диригування  і 

співу (зав.кафедрою – Н.О.Квасниця), де працювали 12 штатних викладачів, 12 

викладачів-погодинників, 2 концертмейстери [57,9 – 10]. Дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства захистив 

А.І.Іваницький, який 1974 року очолив кафедру теорії, історії музики та гри на 

музичних інструментах. В аспірантурі навчалися В.К.Лебедєв та Б.А.Брилін. На 

кафедрі методики музичного виховання, співу і хорового диригування, яку з 

1974 року очолював Г.Г.Голик, працювали 14 штатних викладачів. Навчальне 

навантаження на одного викладача становило 860 – 1200 годин.  

1974 року  музично-педагогічний факультет КДПІ ім. О.С.Пушкіна 

очолював І.В.Заруба. Навчально-виховний процес здійснювало 29 штатних 

викладачів, 20 погодинників, 19 концертмейстерів та акомпаніаторів. 

Стаціонарне відділення перейшло на нові навчальні плани [220]. 

Навчально-методична комісія при  Міністерстві освіти УРСР знайомилася 

зі станом навчально-виховного процесу на факультеті музики і співів ВДПІ ім. 

Т.Шевченка. У результаті перевірки 1975 року наказом  Міністерства освіти 

УРСР № 212 від 15.09.75 р. з 1 вересня було організовано музично-

педагогічний факультет та ліквідовано факультет музики і співів ВДПІ ім. 

Т.Шевченка. 

1975 – 1976 н.р. відбулася  чергова реорганізація фахових кафедр на 

музично-педагогічному факультеті ВДПІ ім. М.Островського. Кафедру 

методики музичного виховання, співу та хорового диригування очолила 

Т.П.Плесніна, а завідуючим кафедрою теорії, історії музики та гри на музичних 

інструментах залишався А.І.Іваницький. 

Структурні зміни пов’язувалися з тим, що в музично-педагогічну освіту 

прийшло працювати все більше професіоналів-виконавців. Так, у вересні 1973 

року кафедру методики музичного виховання, співів та хорового диригування 
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ДДПІ ім. І.Франка очолив відомий музикант, диригент, заслужений діяч 

мистецтв України, у минулому художній керівник заслуженого 

Прикарпатського ансамблю пісні і танцю “Верховина” Ю.О.Корчинський. З 

приходом Ю.О.Корчинського кафедра  приділяла велику увагу підвищенню 

професійно-педагогічної кваліфікації викладачів, методологічній, науковій та 

ідейно-теоретичній та науковій спрямованості лекційних і практичних занять 

[129].  

Необхідність підвищення науково-теоретичного рівня науково-

викладацького складу зумовила вступ викладачів музично-педагогічних 

факультетів до аспірантури. У 70-х роках музично-педагогічні факультети 

України поповнилися першими науковцями,  які захистили кандидатські 

дисертації у провідних наукових центрах СРСР. Їхні наукові дослідження були 

пов’язані з удосконаленням навчально-виховного процесу на музично-

педагогічних факультетах та музично-естетичним вихованням школярів. 

У першій половині 70-х років викладачі фахових кафедр музично-

педагогічних факультетів поряд з традиційними формами діяльності 

намагалися знаходити нові, оригінальні форми та засоби для вдосконалення 

виконавської майстерності майбутніх учителів музики і співів. 

У травні 1972 року фортепіанна секція музично-педагогічного факультету 

КДПІ ім. О.М.Горького провела відкриті академічні концерти присвячені 50-

річчю утворення СРСР. Звітували студенти викладача кафедри теорії, історії 

музики і гри на музичних інструментах Т.С.Петрицької. Пройшли також 

відкриті академічні концерти студентів викладачів Р.М.Королькової та 

С.І.Науменко, на яких прозвучали твори українсько-радянських композиторів, 

російська та зарубіжна класика [136,1]. 

Запровадження нових форм роботи сприяло підвищенню якості 

успішності студентів. За наслідками заліково-екзаменаційної сесії 1970 – 1971 

н.р. з успішності музично-педагогічний факультет КДПІ ім. О.М.Горького 

стояв в інституті на першому місці – 99,4%, на другому місці був 
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дефектологічний факультет – 98%, на третьому – педагогічний та історичний 

факультети  – 97,1% [187,2]. 

Викладачі фахових кафедр наступного року і надалі здійснювали пошуки 

та запроваджували нові форми роботи, які стимулювали якісний показник 

знань студентів. За результатами заліково-екзаменаційної сесії успішність на 

музично-педагогічному факультеті КДПІ ім. О.М.Горького 1971 – 1972 н.р. 

становила 97,9% [40,1]. 

Багато уваги приділяли рівню викладання фахових дисциплін та 

формуванню професійно-педагогічних знань, умінь та навичок студентів 

деканат і завідуючі фаховими кафедрами музично-педагогічного факультету 

ВДПІ ім. М.Островського. Якісний показник успішності по факультету склав 

94,6%. Певна увага зосереджувалася на організації самостійної роботи 

студентів як найважливішому методу оволодіння науковими знаннями та 

практичними навичками [57,22]. 

Тривали пошуки найбільш досконалих форм організації навчально-

виховного процесу. Деканат, кафедри та предметно-методичні комісії музично-

педагогічного факультету НДПІ ім. М.Гоголя  значно підвищили рівень 

навчально-виховного процесу, була уведена атестація успішності студентів, 

проводився чіткий облік відвідування, кафедри працювали над удосконаленням 

викладання фахових дисциплін. Викладачі А.М.Валерська, Л.П.Вишнева, 

І.О.Мех, В.Т.Чуба  проводили відкриті  академічні концерти з диригування та 

основного музичного інструмента. 

Спостерігалася позитивна динаміка підвищення рівня знань студентів 

музично-педагогічного факультету ВДПІ ім. М.Островського 1974 – 1975 н.р. 

За наслідками літньої заліково-екзаменаційної сесії 12 студентів склали сесію 

на “відмінно”, 58 студентів закінчили навчальний рік на “відмінно” та “добре”. 

Усі екзамени й заліки проходили згідно з графіком затвердженим навчальною 

частиною. Колектив викладачів та студентів творчо співпрацював над 

удосконаленням підготовки вчителів музики і співів.  
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У першій половині 70-х років велика увага приділялася  спеціальній 

підготовці майбутніх учителів музики і співів.  Удосконалення техніки 

диригування відбувалося не тільки на індивідуальних заняттях з хорового 

диригування, а також у процесі роботи з хоровими колективами. На 

факультетах працювали курсові навчальні хори, а також мішані хорові 

колективи студентів І –V курсів. Так, багато енергії та зусиль віддавала роботі з 

хором ІІ курсу викладач кафедри методики музичного виховання, співів та 

хорового диригування КДПІ ім. О.М.Горького В.Б.Філіпенко. У репертуарі 

хору були складні твори вітчизняних та зарубіжних композиторів-класиків. 

Знайомство зі світовою хоровою літературою, уважала В.Б.Філіпенко, не тільки 

вчить, а й збагачує внутрішній світ студентів.  

На музично-педагогічному факультеті ВДПІ ім. М.Островського активно 

працювали народна хорова капела під керівництвом М.М.Фіголя та народна 

хорова капела під орудою Г.Г.Голика. У КДПІ ім. О.С.Пушкіна студенти брали 

участь у народній хоровій капелі, яку очолював С.В.Дорогий. На базі  КДПІ ім. 

О.М.Горького на повну силу працював відомий в Україні та за її межами 

мішаний хор під керівництвом О.Ю.Петровського. Високий рівень хорової 

культури демонструвала народна хорова капела НДПІ ім. М.Гоголя під орудою 

В.М.Іконника. Лабораторією виховання майбутніх керівників шкільних 

художніх колективів залишалася хорова капела КДПІ, яку 1976 року очолив 

А.О.Балабан. У репертуарі цих колективів налічувалося понад 40 – 50  творів 

зарубіжної та вітчизняної класики, значну частину репертуару становили пісні 

про Батьківщину та сучасне життя, обробки народних пісень. Хорові колективи 

брали активну  участь у культурно-громадському житті інституту, міста, 

області, були осередком культурного життя регіонів. 

У народній хоровій капелі, якою керував Г.Г.Голик, брало участь 75 

студентів. У репертуарі колективу нараховувалося понад 40 творів зарубіжної 

та вітчизняної класики, 50% репертуару становили пісні патріотичного та 
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інтернаціонального спрямування. Капела брала участь у культурно-

громадському житті Вінниччини [63,10]. 

На музично-педагогічному факультеті КДПІ ім. О.С.Пушкіна 1972 року 

творчо-виконавською діяльністю займалися три хорових колективи. Випускник 

Львівської консерваторії І.В.Заруба проводив роботу з оркестром народних 

інструментів, який став візитною карткою інституту, а своєю діяльністю 

стимулював розвиток інструментальної музики на Кіровоградщині.  

Позитивним фактором стала тенденція оновлення та розширення 

навчального репертуару художніх колективів. Так, на музично-педагогічному 

факультеті НДПІ ім. М.Гоголя протягом 1974 – 1975 н.р.  учасники хорових 

колективів  оволоділи понад 30 творами різних епох та стилів, які у свою чергу 

дали змогу суттєво поліпшити диригентську підготовку, розширити кругозір 

майбутніх учителів [219,9]. 

Необхідно звернути увагу на те, що вищеназвані хорові колективи були 

відомі за межами інституту та брали активну участь у музично-естетичному 

вихованні школярів. Так, у ВДПІ ім. М.Островського активно працював хор 

викладачів під орудою І.Й.Чабана. Колектив брав участь у роботі музичного 

клубу “Апассіоната”, за роботу якого відповідав Л.І.Городенський. Для 

вивчення педагогічного досвіду на засідання клубу була запрошена вчитель 

музики і співів середньої школи № 17 Н.Я.Зільберт, яка розповіла про 

організацію навчально-виховного процесу, особливості роботи з дітьми, котрі 

співають “фальшиво”, запропонувала студентам перевірену на власному досвіді 

методику роботи з “гудошниками” [193,3].  

Викладачі та студенти музично-педагогічного факультету КДПІ 1972 – 

1973 н.р. надавали практичну допомогу в організації художньої самодіяльності 

в інституті. Так, студенти-баяністи  працювали з гуртками художньої 

самодіяльності на фізико-математичному та природничому факультетах. 17 

виїздів з концертами провела агітбригада, до якої входили студенти ІІ курсу 

[54]. 
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Педагогічні колективи фахових кафедр музично-педагогічних 

факультетів наполегливо працювали над підвищенням ефективності  

навчально-виховного процесу, поліпшенням наукового та методичного рівня 

лекційних, семінарських та лабораторних занять. Виходячи з цього, викладачі 

фахових кафедр згідно з наявним графіком проводили та обговорювали 

відкриті заняття. Так, викладач КДПІ М.О.Стрельникова зі студентами ІІІ курсу 

провела 6 практичних та лабораторних занять у молодших класах середніх шкіл 

Дзержинського району, на яких розглядалися та практично розв’язувалися 

питання методики викладання музики і співів у молодших класах та організація 

гурткової роботи з молодшими школярами. 

Відкриті заняття проводили також керівники художніх колективів. 

Головною метою цих занять було обмін досвідом та методикою роботи. 

Протягом 1972 – 1973 н.р. відкриті заняття провели керівники струнного 

оркестру, оркестру народних інструментів та оркестру баяністів КДПІ. 

Керівники мішаного та жіночого хорів і хорових колективів студентів ІІІ і ІV 

курсів, які проводили відкриті заняття  зі студентами-випускниками, 

допомагали їм у роботі над партитурами хорових творів, надавали практичну 

допомогу в інтерпретації та відтворені стильових особливостей репертуару.  

Варто зазначити, що суттєвим нововведенням у науково-методичній 

роботі викладачів музично-педагогічних факультетів 70-х років стало 

проведення виїзних засідань фахових кафедр у базових школах. 1973 – 1974 н.р. 

відбулося чотири виїзних засідання кафедри теорії, історії музики та гри на 

музичних інструментах І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника, якою завідував 

В.М.Лужний. У березні 1974 року кафедра організувала виїзне засідання  на 

базі Ямницької СШ. Тут три роки проводила експеримент з художнього 

виховання учнів 1-го класу засобами музичного мистецтва К.Л.Полутіна. Ще 

одне засідання відбулося в Угорницькій СШ, де показовий урок музики і співів 

провела О.О.Маланюк [59,10]. 
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У 70-х роках викладачі фахових кафедр, продовжуючи  традиції 

попередніх років, запрошували  провідних учених, композиторів та 

музикознавців для проведення відкритих занять та розв’язання проблем 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Неодноразово 

запрошувалися на музично-педагогічний факультет ДДПІ ім. І.Франка відомі  

українські композитори та виконавці. Так, 1973 року Микола Філаретович 

Колесса проводив з учнями свого класу відкриті уроки з диригування, надавав 

методичну допомогу викладачам кафедр. 1974 року з ініціативи завідуючої 

секцією методики музичного виховання ОДПІ ім. К.Д.Ушинського 

З.С.Квасниці були запрошені для проведення лекційних та практичних занять 

доктор педагогічних наук, професор О.О.Апраксіна, доценти музично-

педагогічного факультету МДПІ ім. В.І.Леніна  О.П.Соколова та А.Г.Менабєні. 

У 70-ті роки закріплюється та стає традиційною формою роботи 

взаємозв’язок із середніми школами. Тут використовувалися вже перевірені 

форми роботи, а також відпрацьовувалися нові експериментальні підходи до 

співпраці.   

Проблеми середньої школи вивчали та узагальнювали викладачі  І-ФДПІ 

ім. В.С.Стефаника. Усвідомлюючи важливе значення музичного розвитку дітей 

молодшого шкільного віку, вони творчо співпрацювали з учителями музики і 

співів із упровадження в сучасну школу досвіду роботи зарубіжних педагогів-

музикантів. Для цього розробляли різні методики. Ураховуючи вікові 

можливості дітей, особливості їхнього психічного розвитку та здібності до того 

чи іншого виду діяльності, вони навчали школярів гри на елементарних 

музичних інструментах. 

Використовуючи досвід зарубіжних педагогів-музикантів, викладачі 

кафедри музики і співів розробляли методику навчання дітей гри на 

українських та російських народних інструментах. Засобами репертуару 

виховували в них любов до рідного краю, повагу до історичного минулого 

свого народу. 
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Завідуючі фаховими кафедрами музично-педагогічного факультету 

Л.В.Яросевич та В.Е.Їжак проводили наукові пошуки та надавали практичну 

допомогу вчителю Коломийської СШ № 1 у проведенні експериментальних 

уроків  із застосуванням елементів системи К.Орфа. В.М.Лужний організував в 

Івано-Франківській СШ № 4  оркестр з учнів 1-го класу. Діти навчалися гри на 

гуслях, металофонах, ударних інструментах. Проводила роботу з вокальною 

студією у СШ № 4 Б.А.Антоневич. О.Г.Мироненко в СШ № 17 організувала 

оркестр народних інструментів. А.М.Білогубка разом зі студентами факультету 

та  учнями молодших класів СШ № 11 здійснили постановку дитячої опери 

А.Філіпенка “У зеленому садку” [52,8].  

На базі СШ № 11 м.Івано-Франківська у дитячій оперній студії з учнями 

працювали викладачі кафедри методики музичного виховання та диригування 

М.С.Димчишина, А.М.Білогубка, В.Е.Їжак, Е.Ф.Їжак. Вони намагалися 

залучити  дітей до участі в музичних спектаклях, що позитивно впливало не 

тільки на розвиток музично-творчих здібностей, а й сприяло розширенню 

кругозору та формуванню позитивних морально-естетичних якостей. У 

виконанні окремих ролей брали участь найбільш талановиті студенти 

факультету. Вони показували зацікавлене та відповідальне ставлення до 

роботи, були взірцем для школярів, стимулювали їхню творчу діяльність. 

Належну увагу викладачі музично-педагогічного факультету приділяли 

пісенному репертуару, який впливав на загальний розвиток та вокально-хорове 

виховання школярів. Я.М.Крушельницький, В.І.Зварун та О.М.Горбатюк 

проводили уроки музики і співів, на яких перевіряли зміст нової програми, 

відповідність пісенного репертуару інтересам школярів. За результатами такої 

роботи В.Е.Їжак, Я.М.Крушельницький та В.М.Лужний  для учнів 1-го класу 

опублікували підручник “Музика”. В.Е.Їжак уклав “Хрестоматію шкільних 

пісень” для учнів середніх шкіл. 

Заслуговує на увагу та узагальнення досвід роботи викладачів фахових 

кафедр музично-педагогічного факультету ОДПІ ім. К.Д.Ушинського, які 



 112 

надавали методичну та практичну допомогу вчителям базових шкіл. 

Викладачам літератури та історії  пропонувалося використовувати на своїх 

уроках музичні твори, написані на сюжети відомих письменників та поетів. 

Такий комплексний підхід давав змогу найбільш ефективно впливати на 

музично-естетичне виховання школярів. На чолі з деканом факультету 

В.О.Верді викладачі фахових кафедр допомагали створювати гуртки любителів 

музики, на заняттях яких учні здобували додаткові знання про музичні форми 

та жанри, вивчали творчість композиторів і т. ін. [159,19]. 

З експериментальною метою на базі середніх шкіл були засновані 

музичні студії, вони забезпечували якісний розвиток музичних здібностей дітей 

та підвищували рівень позакласної роботи з музично-естетичного виховання 

школярів. Учителям музики і співів рекомендували використовувати знання, 

вміння та навички, які учні набувають на заняттях у музичних студіях на 

уроках музики, щоб забезпечити комплексний підхід та підвищити рівень 

розвитку музично-творчих здібностей школярів. Активну роботу в цьому 

напрямі проводили аспіранти НДІ художнього виховання АПН СРСР, 

викладачі факультету Ж.М.Дебела та О.І.Замощина. 

На засіданнях фахових кафедр ЗДПІ 1971 – 1972 н.р. неодноразово 

ставилися питання надання методичної допомоги вчителям шкіл міста та 

області. Основна увага зосереджувалася на навчанні дітей гри на музичних 

інструментах. Ю.М.Бай створив на базі СШ № 12 оркестр баяністів, який 

успішно виступав на оглядах художньої самодіяльності. З учнями 2 – 5-х класів 

Т.В.Гордейчева в СШ № 30 організувала фортепіанний гурток, у якому 

індивідуально навчала дітей гри на фортепіано.  

Допомогу вчителям середніх шкіл надавали студенти старших курсів. 

Вини розповідали дітям про жанри музики, творчість композиторів, історію 

створення музичних творів, цікаві епізоди із життя композиторів. Таким чином 

готували школярів до сприймання музики. Так, у СШ № 78 І.С.Слітинська 

разом зі студентами проводила заняття гуртка любителів музики. О.С.Дудник 
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організувала та провела концерт у СШ № 30 “Вокальна творчість 

П.І.Чайковського”, на якому також виступив  хор студентів ІІ – ІV курсів під 

керівництвом А.Ф.Бабанкіна [217,174 – 175].          

Активно працювали з учнями середніх шкіл студенти ЗДПІ 1973 – 1974 

н.р. Ними були підготовлені та проведені концерти-бесіди для різних груп 

школярів міста та області (Вольнянський р-н, Кам’янка-Дніпровський, 

Хортицька школа-інтернат для дітей-сиріт, Палац піонерів, СШ № 11, 20, 30). 

Ця робота координувалася викладачами секції фортепіано та народних 

інструментів. Ці секції очолювали Т.В. Гордейчева та Ю.М.Бай. 

1974 – 1975 н.р. викладачі музично-педагогічного факультету ЗДПІ 

надалі проводили роботу музичного лекторію для учнів середніх шкіл, 

надавали шефську допомогу художній самодіяльності, провели лекції-концерти 

в СШ № 30, 41, 78, місцевий конкурс шкільних агітбригад, огляд вокальних 

ансамблів, концерти, присвячені діяльності відомих композиторів та виконавців 

[221,22 – 23].  

На музично-педагогічному факультеті ВДПІ ім. М.Островського було 

створено педагогічний загін, він здійснював шефство над Брацлавським 

дитячим будинком. Члени цього загону часто бували в дитячому будинку з 

концертами, працювали там під час проходження практики загоновожатими, 

відвідували з дітьми бібліотеку, організовували екскурсії. Б.А.Брилін керував 

педагогічним загоном, студенти якого допомагали дитячим вокально-

інструментальним ансамблям при дитячих кімнатах домоуправлінь № 4 та № 6.        

Викладачі кафедри музики і співів КДПІ ім. О.С.Пушкіна основну увагу 

зосереджували на використанні методу відносної сольмізації, який активно 

запроваджував колишній випускник факультету, вчитель музики і співів СШ № 

30 м.Кіровограда  А.С.Бур’янський.  

Фахівці кафедри музики і співів були ініціаторами створення єдиного 

методичного центру, який координував педагогічну практику та роботу 

вчителів музики і співів середніх шкіл м.Кіровограда. Методичну роботу з 
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координації здійснювали викладачі шести секцій: хорового диригування, 

музично-теоретичних дисциплін, народних інструментів, фортепіано, 

постановки голосу, концертмейстерів та акомпаніаторів. Керівники секцій 

В.І.Воловенко, Г.В.Васильєва, В.А.Молчанов, Ю.М.Руднєв, А.М.Нацвалова, 

Л.В.Гусєва намагалися максимально поєднати теоретичну та практичну 

підготовку студентів з їхнього майбутньою роботою у середніх школах.  

Викладачі музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна 

також брали участь у роботі методичного об’єднання вчителів музики і співів, 

виступали з лекціями та проводили практичні заняття з хоровими колективами. 

Так, у квітні 1973 року Г.С.Дідич та Н.О.Дновська виступили на семінарі 

вчителів музики і співів м.Кіровограда з доповідями “Роль музичної літератури 

в естетичному вихованні школярів” та “Дикція в хорі”. Під час весняних 

канікул Л.Ю.Баландін та І.В.Заруба виїздили у Світловодський та 

Новомиргородківський райони для надання практичної допомоги вчителям 

сільських шкіл. Активну участь в організації та проведенні обласних семінарів 

учителів музики і співів узяли В.І.Воловенко та Г.П.Брагін. Викладачі кафедри 

також очолювали роботу жюрі на огляді-конкурсі шкільної художньої 

самодіяльності в містах Новоархангельську, Добровеличківці, Олександрії. 

Під час роботи в журі вони проводили індивідуальні консультації з 

дітьми, які виявляли бажання навчатися на музично-педагогічному факультеті. 

Здебільшого це були учні, які мали добрі музичні здібності, навчалися в 

музичних школах і виступали на оглядах-конкурсах у складі інструментальних 

ансамблів або хорових колективів.  

Кожен музично-педагогічний факультет  мав базові школи, де студенти 

проходили педагогічну практику. Особливо ефективним була робота тих шкіл, 

де викладачі фахових кафедр за сумісництвом працювали вчителями. Так, 

викладачі музично-педагогічного факультету ЗДПІ В.Б.Костенко та 

Е.В.Козлова вели уроки музики і співів у базових школах, на які запрошували 

студентів ІІІ – ІV курсів. Разом  з майбутніми вчителями проводили 
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обговорення уроків. Студенти висловлювали своє бачення та розв’язання 

педагогічних ситуацій, аналізували урок за видам діяльності, розподілу часу на 

засвоєння матеріалу. Ці уроки були для студентів взірцем та перспективою 

їхньої подальшої діяльності, формували професійно-педагогічний досвід. 

Досвід, набутий у середній школі, студенти використовували при 

підготовці та складанні державних екзаменів.  Так, 1971 – 1972 н.р. державні 

екзамени з хорового диригування  на музично-педагогічному факультеті ВДПІ 

ім. Т.Шевченка складало 22 студенти. Дипломи з відзнакою отримали чотири 

студента [263,5]. 

Державний екзамен з хорового диригування випускникам ЗДПІ 

допомагали складати хоровий колектив студентів І курсу під орудою Є.І.Фріш, 

хор студентів ІІ курсу, яким керував В.П.Нікуленко, та хор студентів ІІІ – ІV 

курсів, з яким працював А.Ф.Бабанкін. На високому професійному рівні були 

виконані обробки російських та українських народних пісень, твори 

композиторів народів СРСР, сучасних радянських композиторів. Яскраво 

прозвучав хор “Батьківщина” з Реквієму Д.Кабалевського, А.Штогаренка – 

“Шануймо щирий дар любові” та інші твори. 

1973 року результати самостійної роботи з хором студенти КДПІ  

демонстрували на державних екзаменах з хорового диригування. 28 

випускників презентували екзаменаційну програму з мішаним та жіночим 

хоровими колективами. На думку голови державної екзаменаційної комісії 

Л.Н.Воротнікової,  хорові колективи демонстрували високу вокальну культуру, 

чітку дикцію, добрий стрій [55,23]. 

Позитивна динаміка підвищення якісного показника рівня знань 

студентів спостерігалася на державних екзаменах на музично-педагогічному 

факультеті КДПІ ім. О.С.Пушкіна. 1973 – 1974 н.р. факультет закінчили 67 

випускників. Для роботи в педагогічні училища України були рекомендовані 

викладачами фортепіано, баяна, духових інструментів, постановки голосу та 

диригування 13 випускників [194]. 
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1973 – 1974 н.р. отримали дипломи інституту  27 студентів-випускників 

стаціонарного відділення музично-педагогічного факультету КДПІ. 

Диригування хором студенти складали на мішаному хорі, яким керувала 

М.О.Стрельникова, та жіночому хорі під орудою А.О.Балабана. Найбільше 

враження на членів державної екзаменаційної комісії та слухачів справили такі 

твори, як: М.Глинки “Попутна”, О.Гричанінова “Зима”, А.Кос-Анатольського 

“Чотири воли пасу я”, обробки українських народних пісень, зроблені 

М.Леонтовичем “Мала мати одну дочку” та “Ой сивая зозуленька”  [56,12]. 

Належну вокальну культуру, чітку дикцію, гарний стрій, за 

висловлюванням голови державної екзаменаційної комісії, демонстрували 

хорові колективи музично-педагогічного факультету ОДПІ ім. 

К.Д.Ушинського. Найбільше враження на членів державної екзаменаційної 

комісії та слухачів у виконанні мішаного та жіночого хорових колективів 

справили такі твори, як: “Казненным” Д.Шостаковича, “Sanktus” та “Dies Irаe” 

В.Моцарта, “Laсrіmosa” А.Керубіні, “Солнце и поэт” та “Поет зима” 

Г.Свиридова, “Туман хвилями лягає” М.Лисенка, “Пролісок” Г.Майбороди, 

“Зимова дорога” В.Шебаліна,  “Сусідка” Я.Яциневича, “Весна” 

Б.Лятошинського з циклу “Пори року”. Випускники показали добру 

диригентську техніку, розуміння стилю, усвідомлену та цілеспрямовану роботу. 

Як результат удосконалення навчально-виховного процесу, викладачами 

фахових кафедр музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.М.Горького 

став державний екзамен з  хорового диригування та методики  роботи з хором 

1973 – 1974 н.р. З 59 студентів-випускників V курсу державний екзамен з 

хорового диригування та методики  роботи з хором складав та отримав оцінку 

“відмінно” 31 студент [163,1]. 

Розвиток музично-педагогічної освіти вносив корективи в організацію 

навчально-виховного процесу та професійно-педагогічну підготовку 

спеціалістів на музично-педагогічних факультетах. Окрім вокально-хорового 

виховання та диригентської підготовки, основним нововведенням 1974 – 1975 
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н.р. було внесення до навчального плану державного екзамену з основного 

музичного інструмента. Виходячи з цього, студенти виконували п’ять творів: 

поліфонічний твір, частину сонати або концерту, п’єсу, твір зі шкільної 

програми із слухання музики та пісню для шкільного хору. За висловлюванням 

голови державної екзаменаційної комісії, студенти КДПІ показали належний 

професійний рівень, продемонстрували високу виконавську культуру, техніку 

володіння інструментом, творчий підхід до інтерпретації змісту музичних 

творів [61,9]. 

Характерною ознакою цього періоду в аспекті встановлення зв’язків зі 

школами стало те, що викладачі музично-педагогічних факультетів  надавали 

цільову допомогу колишнім випускникам. Так, викладачі ЗДПІ допомагали 

колишнім студентам щодо методичної  роботи й планування уроків, 

використання різних видів діяльності, розвитку ладогармонічного слуху дітей, 

методики вокально-хорової роботи та роботи над багатоголоссям.  

Викладачі  музично-педагогічних факультетів залучалися органами 

обласних відділів народної освіти для перевірки стану  викладання музики і 

співів та проведення позакласної роботи з музично-естетичного виховання 

школярів у середніх школах міста та області. 1972 – 1973 н.р. завідуючі 

кафедрами ЗДПІ  Т.А.Безбородова та В.М.Овод неодноразово виїжджали в 

школи для перевірки стану викладання музики і співів за новими програмами, 

організовували допомогу вчителям у перебудові роботи за новими вимогами.  

Підтримували зв’язки з колишніми випускниками та вчителями, які 

працювали в школі й не мали спеціальної освіти, викладачі музично-

педагогічного факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна. Протягом навчального року 

викладачі кафедри В.А.Молчанов, Л.І.Бутник, О.Г.Гах, Л.В.Гусєва, Г.П.Брагін, 

В.М.Дубіна виїздили в райони області для надання методичної та практичної 

допомоги вчителям музики і співів.  

Нові форми співробітництва було запропоновано  викладачами фахових 

кафедр музично-педагогічних факультетів з викладачами педагогічних училищ. 
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Надавалася методична допомога викладачам училища, які вели лекційні та 

практичні заняття з методики музичного виховання. Спільно вносили зміни в 

робочі програми, виходячи з потреб школи, корегували розподіл годин на 

вивчення окремих тем курсу. Колишні випускники музично-педагогічних 

факультетів проводили з учнями училища відкриті заняття, на  які запрошували 

викладачів музично-педагогічного факультету. Спільно розв’язували проблеми 

індивідуальної підготовки майбутніх учителів молодших класів, які  також вели 

уроки музики і співів у середніх школах.  

Викладачі кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах 

ВДПІ ім. М.Островського підтримували творчі зв’язки з випускниками 

факультету, які працювали в Немирівському педагогічному училищі. Спільно 

обговорювали питання методики навчання гри на музичних інструментах, 

особливості підбору репертуару для учнів, які закінчили музичні школи, і для 

тих, хто не володів музичним інструментом. Викладачі кафедри методики 

музичного виховання, співу та хорового диригування  надавали методичну 

допомогу педагогам Тульчинського культурно-освітнього училища. 

Проводилися консультації із спеціальних дисциплін, відкриті уроки, об’єднані 

засідання кафедр. 

Протягом 1976 року Міністром освіти УРСР було підписано ряд наказів, 

спрямованих на підвищення якості професійно-педагогічної, фахової  та 

науково-методичної підготовки молодих спеціалістів. Виконуючи наказ 

Міністерства освіти УРСР № 343 від 17.12.1976 р. “Про додаткові заходи 

підвищення якості стажування молодих спеціалістів в загальноосвітніх школах 

і дошкільних закладах”, декани та завідуючі фаховими кафедрами музично-

педагогічних факультетів проводили постійну робота щодо поліпшення 

стажування молодих спеціалістів. Для цього на музично-педагогічному 

факультеті НДПІ ім. М.Гоголя за кожним молодим спеціалістом було 

закріплено одного з викладачів, який постійно надавав допомогу в їхній роботі, 

у професійному становленні, вдосконаленні фахової майстерності. 
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Більшість випускників ВДПІ ім. М.Островського успішно проходили 

стажування в загальноосвітніх школах міста та області. Вони звітували на 

засіданнях кафедр про навчально-виховну роботу, організацію та проведення 

уроків з учнями  молодших та середніх класів, про форми позакласної роботи, 

специфіку роботи в гуртках художньої самодіяльності. У центрі уваги 

знаходилася науково-пошукова діяльність, визначення теми дослідження, 

розробка відповідних методик вивчення музично-творчих здібностей школярів. 

Зв’язок фахових кафедр зі школами полягав не тільки в проведенні 

заходів, спрямованих на підвищення якості стажування молодих спеціалістів, а 

також у тому, що керівники факультетів та кафедр утворювали спеціальні 

структури, які сприяли вдосконаленню  професійно-педагогічної підготовки 

вчителів музики і співів.  Так, на базі факультету ВДПІ ім. М.Островського 

спільно з обласним інститутом удосконалення вчителів проводилися місячні 

курси підвищення  кваліфікації вчителів музики і співів середніх шкіл 

Вінницької, Житомирської та Черкаської областей. На цих курсах пройшли 

перепідготовку 120 вчителів, переважно сільських шкіл [57,22]. 

Протягом 1976 року викладачі кафедри методики музичного виховання, 

співу та хорового диригування Г.Г.Голик, М.В.Маліборський, Т.П.Плесніна,  

В.В.Ткач, А.Ф.Кречківський працювали із слухачами курсів підвищення 

кваліфікації вчителів музики і співів Вінницької, Волинської та Житомирської 

областей. Програмою курсів було передбачено цикл лекційно-практичних 

занять з методики музичного виховання та історії музики. У кінці навчання 

курсанти захищали творчу роботу з методики музичного виховання. Діяльність 

курсів сприяла підвищенню психолого-педагогічної та фахової підготовки 

вчителів. Практичну й теоретичну підготовку на курсах отримали також ті 

вчителі, які не мали вищої педагогічної освіти. 

Під час проведення курсів для слухачів та студентів музично-

педагогічного факультету були організовані зустрічі з професійними 

диригентами та відомими діячами хорового мистецтва – заслуженим артистом 
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УРСР С.В.Дорогим та народним артистом УРСР М.М.Кречком, на яких 

запрошені поділилися досвідом творчої роботи. 

Серед нових структур взаємозв’язку викладачів фахових кафедр з 

педагогічними колективами середніх шкіл і трудовими колективами стало 

педагогічне товариство “Знання”. За пропаганду педагогічних знань серед 

учителів, керівників шкіл, батьків та учнів  відповідала декан музично-

педагогічного факультету ЗДПІ  Л.С.Нечепоренко, яка очолювала педагогічне 

товариство “Знання” Запорізької області. З путівками товариства викладачі та 

студенти виступали перед педагогічними колективами й  трудівниками міста. 

Активну участь у роботі брав оркестр народних інструментів та ансамбль 

баяністів під керівництвом В.М.Овода, ансамбль скрипалів, з яким працював 

О.М.Векслер, та оркестр народних інструментів студентів І курсу під 

керівництвом В.О.Соломахи. 

Від обласного відділення педагогічного товариства “Знання” науково-

методичну допомогу учителям музики надавали викладачі І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника Х.М.Василькевич та В.Ф.Орлов. Вони також брали участь у 

роботі дитячої музичної філармонії, виступали перед учнями з лекціями-

концертами.   

Розвиток музично-педагогічної освіти 70-х років неможливо відокремити 

від діяльності університетів педагогічних знань та народних університетів 

культури. Так, викладачі музично-педагогічного факультету І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника брали участь у роботі народного університету культури Івано-

Франківська, проводили лекції-концерти для учнівської та робітничої молоді, 

громадськості міста. З лекціями виступали Л.В.Яросевич,  Л.М.Березовчук, 

В.М.Лужний, А.І.Паламарчук, Л.М.Чуриліна. З музичними ілюстраціями 

виступали такі художні колективи, як інструментальний квартет “Усмішка” під 

керівництвом Ю.С.Фейда, ансамбль баяністів, з яким працював З.В.Гайда, 

вокальний квартет “Легінь”, створений Л.М.Чоловським, камерний оркестр під 

орудою П.М.Сметани, а також викладачі К.Л.Полутіна, Е.Е.Самодумська, 
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А.О.Старостенко. У роботі університету брав участь унісон скрипалів під 

орудою Ю.Д.Криха [59,10]. 

Вивчення та аналіз першоджерел доводить, що музично-просвітницьку 

роботу в народних університетах культури проводили не тільки викладачі, а 

також студенти музично-педагогічного факультету з дітьми різних вікових груп 

за місцем їх проживання. Так, у ЗДПІ були створені агітбригади, до яких 

увійшли студенти-інструменталісти та солісти-виконавці. Ці бригади 

працювали при домоуправліннях. Робота велася за такими напрямами: 

організація дозвілля школярів, тематичних концертів, проведення зустрічей та 

бесід з ветеранами війни. У кінці травня було проведено огляд-конкурс 

агітбригад Жовтневого району Запоріжжя [221,15]. 

Викладачі музично-педагогічного факультету ЗДПІ проводили роботу в 

університеті науково-педагогічних знань. Тут з лекціями виступали 

Т.В.Гордейчева, І.С.Слітинська, А.В.Нетунаєва. Допомагали викладачам та 

виступали з ілюстраціями музичних творів студенти факультету. Такі виступи 

їм зараховувалися як залік з виконавської практики, яка була введена до 

навчального плану 1972 року. Випускники виступали з ілюстраціями музичних 

творів, які виносилися на державний екзамен з основного музичного 

інструмента.  

Така ж робота проводилася колективом викладачів ЗДПІ. О.М.Векслер та 

С.В.Вірницька згідно з розробленою програмою систематично вели заняття в 

університеті науково-педагогічних знань на базі  медичного інституту. 

Культурне життя на музично-педагогічних факультетах завжди вирувало, 

формувалися традиції, серед яких –  “Посвячення у студенти” та “Останній 

дзвоник”. У жовтні першокурсники організовували “Осінній бал”, щорічно у 

кінці березня проводилися факультетські свята-зустрічі  із випускниками. 

Аналізуючи викладений матеріал і простежуючи основні етапи розвитку 

музично-педагогічної освіти, можна констатувати, що координувальну роль в 

організації навчально-виховного процесу на музично-педагогічних факультетах 
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відіграли ради факультетів; на початку 70-х років спостерігається тенденція 

збільшення конкурсу на музично-педагогічні факультети; почали працювати 

підготовчі курси з фахових дисциплін; музично-педагогічні відділення 

перетворилися в самостійні  музично-педагогічні факультети, відбулася 

реорганізація фахових кафедр, збільшилася кількість предметно-методичних 

комісій; музично-педагогічні факультети поповнилися науковцями, які 

захистили кандидатські дисертації; на факультетах на повну силу працювали 

художні колективи; викладачі фахових кафедр проводили відкриті заняття, 

виїзні засідання кафедр у базових школах; для проведення лекційних та 

практичних занять запрошувалися провідні фахівці музично-педагогічної 

освіти; рівень фахової підготовки студенти демонстрували на державних 

екзаменах; викладачі факультету надавали методичну допомогу вчителям 

середніх шкіл, підтримували творі зв’язки з колишніми випускниками, 

надавали методичну допомогу викладачам педагогічних училищ, проводили 

постійну роботу з учителями-стажистами, працювали на курсах підвищення 

кваліфікації вчителів; фахівці музично-педагогічних факультетів брали участь у 

роботі педагогічного товариства, університету педагогічних знань та народних 

університетів культури. 

Підсумовуючи стан розвитку музично-педагогічної освіти в першій 

половині 70-х років, зазначимо, що це був період набуття досвіду та перевірки 

основних положень концепції підготовки вчителів музики і співів для середніх 

шкіл України.  Музично-педагогічні факультети готували фахівців, які  

розв’язували завдання музично-естетичного виховання, формували духовну 

культуру підростаючого покоління. 
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3.2. Способи вдосконалення навчально-виховної роботи на музично-

педагогічних факультетах 

 

Навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах України в 

другій половині 70-х років було побудовано відповідно до завдань, визначених 

постановами Ради Міністрів СРСР “Про заходи щодо вдосконалення вищої 

освіти в країні”,  “Про подальший розвиток вищої школи і вдосконалення 

якості підготовки спеціалістів” та “Про роботу в Московському вищому 

технічному училищі   ім. М.Е.Баумана й Саратовському державному  

університеті   ім. М.Г.Чернишевського з підвищення ідейно-теоретичного рівня 

викладання суспільних наук”. Згідно з цими документами планувався 

навчально-виховний процес, зміцнювалися зв’язки навчання з школою та 

громадською діяльністю майбутніх спеціалістів. 

Безпосередній вплив на організацію музично-педагогічної освіти  

зробили окремі нормативні документи та інструктивно-методичні матеріали, 

присвячені діяльності загальноосвітньої школи та естетичному вихованню  

молоді. Це були: постанова уряду “Про подальше вдосконалення  навчання та 

виховання учнів загальноосвітніх шкіл та підготовку їх до праці” та постанова 

Колегії Міністерства освіти  УРСР і  Міністерства культури УРСР “Про  

подальше  поліпшення естетичного виховання в загальноосвітніх школах”.  

Виходячи з цих документів, колективи фахових кафедр намагалися 

поліпшити практичних заняття з диригування і хорових класів через розробку 

та впровадження системи навчального репертуару. У процесі вивчення 

музичних творів їхній зміст тісно пов’язувався із сучасним життям, що 

підвищувало виховну роль музики та  впливало на формування світогляду. 

Викладачі намагалися поліпшити інтернаціональне та патріотичне виховання 

засобами ознайомлення з творами братніх народів та народів СРСР. Робота зі 

студентами на музично-педагогічних факультетах планувалася таким чином, 
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щоб сформувати в них свідоме ставлення до обраної професії, готовність  

творчо підходити до розв’язання поставлених проблем.  

Характерною особливістю другої половини 70-х років стало те, що  

відповідно до вищеназваних урядових постанов у цей період фактично було 

завершено процес оформлення організаційної структури музично-педагогічних 

підрозділів вищих навчальних закладів. Остання реорганізація належить  до 

1977 – 1978 н.р. Кафедра музики і співів ОДПІ ім. К.Д.Ушинського була 

реорганізована на кафедру методики музичного виховання, співів та хорового 

диригування, яку очолила С.Н.Гладка, та кафедру теорії, історії музики та гри 

на музичних інструментах, якою керувала В.М.Луговенко [159,10].  

1978 року кафедру музики і співів ВДПІ ім. Т.Шевченка було  

реорганізовано на кафедру методики музичного виховання, співів та хорового 

диригування, завідуючим якої став В.Г.Тришнєвський, і кафедру теорії, історії 

музики та гри на музичних інструментах, яку очолила В.К.Суханцева. 

У вересні 1978 року кафедра музики і співів КДПІ ім. О.С.Пушкіна була 

реорганізована на   дві кафедри: кафедру історії, теорії музики та гри на 

музичних інструментах і кафедру хорового диригування і методики музичного 

виховання. Навчально-виховний процес забезпечували 38 штатних викладачів, 

19 концертмейстерів та акомпаніаторів. 

Таким чином, на кінець 70-х років музично-педагогічні підрозділи мали 

статус самостійних факультетів, на яких працювало  не менше двох фахових 

кафедр, до складу яких уходили предметно-методичні комісії або секції.  

13 жовтня 1976 року була опублікована доповідна “Про стан підготовки 

учителів музики і співів у педагогічних інститутах республіки” за наслідками 

проведеної перевірки управлінням  вищих та середніх педагогічних закладів 

роботи музично-педагогічних факультетів Ворошиловоградського, 

Миколаївського та Рівненського педагогічних інститутів. У доповідній 

наголошувалося на тому, що педагогічні колективи цих факультетів проводять 

певну роботу з підвищення якості підготовки фахівців. Проте, як свідчать 
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результати перевірки, у роботі музично-педагогічних факультетів мали місце 

значні недоліки. Певна частина студентів навчалася в основному задовільно, 

недостатньо володіла технікою гри на музичних інструментах, диригентською 

технікою, співацьким голосом. Це вимагало значного поліпшення викладання 

музичних дисциплін, удосконалення форм і методів проведення групових та 

індивідуальних занять. 

Незважаючи на відсутність аудиторного фонду та належного 

інструментарію, колектив викладачів музично-педагогічного факультету  ВДПІ 

ім. Т.Шевченка, який очолював Б.П.Коротков, робив усе необхідне для 

повноцінного забезпечення навчально-виховного процесу. 1976 – 1977 н.р. на 

факультеті працювали 18 викладачів,  певних успіхів досягли учасники 

оркестру народних інструментів та духового оркестру. Викладачі фортепіанної 

секції проводили академічні концерти студентів ІІ – ІІІ курсів, до програм яких 

входили самостійно підготовлені студентами музичні твори. Після концертного 

виступу проводився аналіз самостійної роботи студентів, надавалися 

рекомендації для вдосконалення рівня інструментальної підготовки. 

Завідуючий секцією постановки голосу В.Г.Тришневський та завідуючий 

секцією народних інструментів А.П.Макагонов звертали увагу викладачів на 

завантаження студентів відповідно до їхніх індивідуальних  можливостей та 

рівня довузівської підготовки, намагалися створити необхідні умови для 

максимального розвитку можливостей кожного студента.  

Разом з тим загальна кількість музично-педагогічних факультетів в 

Україні скорочувалася.  1977 року приймається рішення про закриття музично-

педагогічного факультету К-ПДПІ. Цей факультет, який на той час очолювала 

А.Р.Каморник, проіснував дев’ять років (1968 – 1977рр.). Факультет здобув 

добру славу, а його випускники різних років  працювали вчителями музики і 

співів Хмельницької та інших областей, у Хмельницькому, Чернівецькому, 

Чортківському, Переяслав-Хмельницькому, Стаханівському педагогічних 

училищах. Серед них   були досвідчені вчителі музики, відмінники освіти 
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України, солісти оперних театрів, артисти філармонічних художніх колективів, 

лауреати міжнародних конкурсів, заслужені працівники культури, кандидати 

педагогічних наук.  

Процес скорочення стосувався і східного регіону України, де вчителів 

музики готував музично-педагогічний факультет ВДПІ ім. Т.Шевченка. 

Винятком стало те, що  1979 року музично-педагогічний факультет було 

реорганізовано, і він увійшов до складу факультету підготовки вчителів 

початкових класів [264].  

В аспекті цих досягнень важко з’ясувати  дійсну причину закриття  

Кам’янець-Подільського музично-педагогічного факультету та приєднання до 

факультету підготовки вчителів початкових класів музично-педагогічного 

факультету ВДПІ ім. Т.Шевченка. Вважається, що головну роль у цьому 

процесі відіграли як об’єктивні, так і  суб’єктивні фактори, до яких належить 

слабка матеріально-технічна база та індиферентне  становлення ректорату до 

розширення профілю музично-педагогічної підготовки. 

Порівняно з першою половиною 70-х років не спостерігається зростання 

кількісного складу студентів на музично-педагогічних факультетах. Разом з тим  

тенденція стабільності  супроводжується якісними показниками. Так, 

наприклад, деканат музично-педагогічного факультету ВДПІ ім. 

М.Островського 1976 – 1977 н.р. здійснив набір на І курс найбільш 

підготовлену й талановиту молодь. 13 осіб зараховано з підготовчих курсів, 

серед них були 4 медалісти. Середній бал атестату становив 4,5 – 5 балів. 

Загалом на І курс було набрано 50 осіб. Як свідчать звіти голів вступних 

екзаменаційних комісій, більшість зарахованих абітурієнтів мали добру 

довузівську підготовку.  

1978 року на І курс КДПІ ім. О.С.Пушкіна було зараховано 40 

абітурієнтів. Порівняно з попередніми роками набір  зменшено на 10 осіб. 

Контингент студентів на стаціонарній та заочній формах навчання становив 353 

особи [167]. 
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Водночас, із підвищенням уваги до проблем музично-естетичного 

виховання спостерігався потяг молоді до навчання та здобуття музично-

педагогічної освіти. Наступного, 1977 – 1978 н.р., на музично-педагогічний 

факультет ВДПІ ім. М.Островського поступило 120 заяв, у результаті відбору 

прийнято 50 осіб, 15 з яких було зараховано з підготовчого відділення. 

Незначний процент прийнятих на І курс із сільської місцевості, переважна 

кількість студентів –  це діти службовців. 

Викладачі музично-педагогічних факультетів перебували у пошуку нових 

форм роботи, які сприяли б адаптації колишніх школярів  до нових умов роботи 

у вищому навчальному закладі. Так, для музично-педагогічного факультету 

КДПІ ім. О.С.Пушкіна традиційними стали батьківські збори студентів І курсу. 

1979 року перед батьками виступив декан факультету Л.Й.Шкот, який розповів 

про історію створення факультету, успіхи вищої освіти в СРСР, в Україні, у 

Кіровоградській області, про суттєві відмінності навчання в загальноосвітній 

школі від ВНЗ, зазначив, що багато часу повинно відводитися на самостійну 

роботу. Перед присутніми виступили завідуючий кафедрою хорового 

диригування і методики музичного виховання Б.В.Притула та завідуючий 

кафедрою історії музики та гри на спеціальному інструменті І.В.Заруба. Вони 

говорили про специфіку музично-педагогічного факультету та особливість 

оволодіння обраною спеціальністю. Куратори академічних груп розповіли 

батькам про трудову дисципліну, наслідки першої та другої атестацій, про 

успіхи, недоліки та завдання на майбутнє, участь студентів у громадському 

житті факультету.  

Кадровий потенціал музично-педагогічних факультетів у другій половині 

70-х років в основному складався з випускників Одеської, Київської та 

Львівської консерваторій. Викладацький склад  фахових кафедр  поповнювався 

також своїми кращими випускниками,  а також народними та заслуженими 

артистами, заслуженими діячами та працівниками мистецтв. Збільшується 

кількість кандидатів наук. Дисертації були захищені в наукових центрах 
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Москви та Києва. Так, навчально-виховний процес на музично-педагогічному 

факультеті КДПІ ім. О.М.Горького здійснювали три фахові кафедри, на яких 

працювали народні артисти СРСР С.І.Турчак, П.І.Муравський, А.Ю.Мокренко, 

народні артисти УРСР О.Ю.Петровський та В.М.Любимова, заслужена 

артистка УРСР, лауреат Державної премії Г.С.Шоліна, заслужені артисти УРСР 

В.М.Рязанцев та О.О.Чулюк-Заграй, кандидати педагогічних наук 

О.П.Рудницька, Г.М.Падалка,  В.А.Уманець, В.Д.Шульгіна, Л.М.Жербіна, 

О.П.Щолокова, Р.Т.Зінич-Слєпова, кандидат мистецтвознавства Ю.А.Юсов та 

інші. 

Значно змінюється кількісно-якісний склад викладачів фахових кафедр 

музично-педагогічний факультет ВДПІ ім. М.Островського. Так, на кафедрі 

методики музичного виховання, співу та хорового диригування працювали 17 

викладачів, з них: 2 доценти, 2 старших викладачі та 12 викладачів. На кафедрі  

теорії, історії музики і музичних інструментів працював 21 викладач, з яких –  1 

доцент, 5 старших викладачів, 15 викладачів. 

1977 – 1978 н.р. на музично-педагогічному факультеті КДПІ ім. 

О.С.Пушкіна, який очолила Г.С.Дідич, навчально-виховний процес 

здійснювало 37 викладачів. З них 1 кандидат наук, 8 старших викладачів, 28 

викладачів, 20 концертмейстерів та акомпаніаторів. Навчальне навантаження на 

одного викладача становило від 800 до 1019 годин. Зростав науковий потенціал 

колективу. Захистив кандидатську дисертацію Б.В.Притула; П.М.Ніколаєнко та 

Г.В.Васильєва навчалися в аспірантурі НДІ художнього виховання АПН СРСР. 

Згідно із статистичними даними, 1979 – 1980 н.р. на стаціонарному та 

заочному відділеннях музично-педагогічного факультету КДПІ ім. 

О.С.Пушкіна навчалося 328 студентів. Декан факультету В.П.Барабаш 

підтримував роботу творчих колективів,  стимулював науково-дослідну 

діяльність студентів. 

У другій половині 70-х років триває зміцнення матеріально-технічної 

бази музично-педагогічних факультетів. Так, значний внесок у розвиток 
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музично-педагогічного факультету КДПІ та підготовку вчителів музики і співів 

Дніпропетровської області зробив А.М.Шульженко, якого 1978 – 1979 н.р. було 

обрано деканом. Ним проведена велика робота із зміцнення матеріально-

технічної бази та обладнання методичних кабінетів, підвищення виконавського 

рівня студентських художніх колективів і розвитку наукових досліджень 

викладачів та студентів. Завідувач кафедри А.О. Балабан розробив проект та  

оформив зразково-показовий кабінет з диригування. Тут використовувалися 

сучасні технічні засоби навчання, студенти на заняттях з хорового диригування 

мали можливість відчути зоровий контакт з хором [13].  

Деканати музично-педагогічних факультетів  приділяли певну увагу  

питанням методичного  забезпечення навчального процесу. Зокрема, протягом 

1978 року бібліотека факультету ВДПІ ім. М.Островського постійно 

поповнювалася необхідною фаховою літературою та періодичною пресою. 

Фонди бібліотеки зросли на 1,5 тисячі примірників, було придбано комплект 

домр для оркестрового класу, платівки, пульти, програвачі. 

  Фаховою та психолого-педагогічною літературою поповнювалися 

фонди бібліотеки музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна. 

Було придбано необхідну кількість музичних інструментів. Більшість 

аудиторного фонду обладнано для проведення індивідуальних занять. 

Оформлені аудиторії для занять хорових колективів та проведення репетицій 

оркестрових колективів. 

У другій половині  70-х років спостерігається тенденція  розширення 

творчого співробітництва та  взаємозв’язків між факультетами різних 

інститутів, а також науково-дослідних установ. Ця робота відбувалася за двома 

напрямами: запрошення провідних учених для  проведення лекційних та 

практичних занять і творчий обмін досягненнями художніх колективів. Так, 

1975 – 1976 н.р. декан музично-педагогічного факультету ОДПІ ім. 

К.Д.Ушинського В.Д.Богатирьов разом із завідуючою кафедрою музики і співів 

В.М.Луговенко запросили для проведення лекційних та практичних занять 
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провідних фахівців в галузі музичного виховання доцентів МДПІ ім. В.І.Леніна 

В.С.Єлісєєву, О.П.Соколову та Н.М.Черноіваненко. Студенти факультету 

ознайомилися з досягненнями  у галузі методики музичного виховання, 

перспективними напрямами розвитку наукових досліджень з музичної 

педагогіки. 

Спілкування з викладачами середніх та вищих навчальних закладів 

сприяло встановленню  творчих стосунків між педагогічними колективами. 

Було укладено договір про співдружність та обмін досвідом роботи між 

Київськими та Полтавськими педагогічними інститутами. У травні 1977 року в 

ПДПІ ім. В.Г.Короленка перебували представники КДПІ ім. О.М.Горького. З 

програмою класичної музики виступив ансамбль скрипалів студентів музично-

педагогічного факультету під орудою О.Кагановича та окремі виконавці на 

струнних інструментах.  

Студенти-скрипалі виступали також у складі симфонічного оркестру, 

яким керував В.М.Рязанцев. Творчо працювали  на той час на факультеті з 

оркестром народних інструментів В.П.Лапченко та О.О.Ільченко. Добру 

концертну форму підтримував  ансамбль баяністів під керівництвом І.Різоля та 

А.Панкевича. В.Б.Філіпенко на початку навчального року створила новий 

хоровий колектив [294,1]. 

Слід також звернути увагу на те, що організатори  музично-педагогічної 

освіти, намагаючись поглибити фахові знання студентів, запрошували 

провідних учених для проведення лекційних та практичних занять з певних 

дисциплін. Так, на запрошення декана музично-педагогічного факультету ЗДПІ 

В.М.Овода 1976 – 1977 н.р. були прочитані лекції та проведені практичні 

заняття доцентом ВДПІ ім. М.Островського Г.Г.Голиком. Студенти 

ознайомилися з такими темами, як види диригентської творчості; інтерпретація 

у хорі; творчість композитора; шкільний хор та майбутній диригент. 

1976 – 1977 н.р. на музично-педагогічному факультеті ОДПІ ім. 

К.Д.Ушинського відбулася зустріч викладачів та студентів з учасниками 
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мішаного хору Вільнюського державного педагогічного інституту. Одеські 

студенти ознайомилися з литовськими народними піснями та музикою 

сучасних литовських композиторів. Ця зустріч позитивно вплинула на 

формування  музичного світогляду та свідоме ставлення студентів до 

музичного мистецтва, стимулювала розвиток творчих колективів і солістів-

виконавців [162,6]. 

1978 року на запрошення ректорату інституту доцент КДПІ ім. 

О.М.Горького Г.М.Падалка прочитала для викладачів факультету лекції на 

теми: “Сучасні проблеми музично-педагогічної освіти”  та “Взаємозв’язок 

мистецтв і музична культура особистості”. На засіданні студентського 

наукового товариства Г.М.Падалка виступила з лекцію на тему “Ідейно-

політична спрямованість студентських наукових робіт”. 

Викладачі та студенти музично-педагогічного факультету ОДПІ ім. 

К.Д.Ушинського організовували зустрічі з провідними вченими, виконавцями 

та художніми колективами. 1978 – 1979 н.р. відбулася зустріч з дитячим хором 

НДІ художнього виховання АПН СРСР та його керівником професором 

В.Г.Соколовим. На запрошення деканату перед студентами виступили доктор 

педагогічних наук, професор Г.М.Ципін та старший науковий співробітник НДІ 

художнього виховання АПН СРСР  Ю.Б.Алієв. 

 Такі зустрічі суттєво впливали на творчий розвиток студентів, 

формували в них інтерес до виконавської та науково-пошукової діяльності. У 

досліджуваний період на факультеті навчалася велика кількість талановитої 

молоді. Робота з обдарованими студентами та відмінниками проводилася за 

ускладненими програмами, враховуючи індивідуальні можливості кожного 

студента. Усі обдаровані студенти брали участь у наукових гуртках та 

проблемних групах, творчих конкурсах-олімпіадах, у концертах перед 

студентами факультету, інституту, школярами, громадськістю міста. Певний 

внесок в організацію цих заходів зробила завідуюча кафедрою теорії, історії 

музики та гри на музичних інструментах ОДПІ ім. К.Д.Ушинського Т.В.Дябло. 



 132 

Велика увага в другій половині 70-х років приділялася використанню  в 

навчально-виховному процесі нових музично-теоретичних та музично-

педагогічних технологій і концепцій. Так, на розвиток у студентів творчих 

здібностей при моделюванні послідовності використання абсолютної та 

відносної системи сольмізації на уроках музики і співів у загальноосвітніх 

школах було  спрямовано вивчення курсу “Методики музичного виховання”, 

який вела досвідчений викладач та методист КДПІ ім. О.С.Пушкіна 

Г.В.Васильєва. Вона намагалася переконати студентів у пріоритеті відносної 

системи сольмізації на початковому етапі вокально-хорового виховання 

школярів, навчала співати за допомогою ручних знаків. 

З доповіддю “Форми і методи організації проведення уроків за новими 

програмами з музики у І – ІІІ класах” у січні 1976 року Г.В.Васильєва 

виступила на семінарі вчителів музики і співів з пропозицією у плані 

експерименту впроваджувати на своїх уроках відносну систему сольмізації для 

розвитку ладогармонічного слуху молодших школярів. Ця методика була 

запропонована також вчителям Новоархангельського та Добровеличківського 

районів і міста Олександрії, де Г.В.Васильєва разом з викладачами кафедри 

А.С.Прасолом та О.Г.Гах у квітні 1976 року працювали в складі журі огляду-

конкурсу шкільної художньої самодіяльності [195]. 

Новітні методи навчання стосовно підвищення теоретичної та практичної 

підготовки студентів застосовувалися викладачами фахових кафедр музично-

педагогічного факультету І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника. В.М.Лужний на заняттях 

із гармонії використовував метод творчої імпровізації, здійснював зв’язок зі 

шкільним матеріалом через гармонізацію не лише вправ, а й дитячих пісень зі 

шкільної програми. Е.Є.Самодумська розробляла та використовувала методику 

всебічного аналізу музичних творів та підбір акомпанементу до шкільних 

пісень на заняттях із спеціального музичного інструмента. П.М.Чоловський 

намагався сформувати суспільно-політичну активність студентів, дбав про 

інтернаціональне виховання в процесі вивчення музичних дисциплін. На 
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заняттях зі спеціального музичного інструмента застосовувався метод анотацій 

музичних творів, розроблений М.В.Вовком, та методика перекладу творів для 

баяна З.В.Гайди і В.П.Поліщука [65,17]. 

Характерною особливістю другої половини 70-х років було 

запровадження в базових школах України експериментальної роботи з адаптації 

програми “Музика” та нової концепції музично-естетичного виховання 

школярів, розробленої співробітниками НДІ шкіл  МО РРФСР на чолі з 

Д.Б.Кабалевським. Викладачі музично-педагогічних факультетів України  

активно залучалися до процесу адаптації, брали активну участь в 

експериментальній роботі з переходу на нову програму. 

1978 року було проведено засідання науково-методичної комісії з 

методики музичного виховання, яка працювала  при Міністерстві освіти СРСР.  

На порядку денному стояли питання, пов’язані з підготовкою учителів музики 

для загальноосвітніх шкіл, та перспективні напрями проведення експерименту 

із запровадження  нової концепції музично-естетичного виховання школярів, 

запропонованої Д.Б. Кабалевським. 

У проведенні експерименту в загальноосвітніх школах Вінниччини з 

переходу на нову програму “Музика” брали участь викладачі та студенти 

музично-педагогічного факультету ВДПІ ім. М.Островського. Викладачі 

кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування 

здійснювали експериментальні дослідження в школах селищ Дашківці, Стара-

Прилука та підшефній школі № 6 м.Вінниці. Викладач музики і співів СШ  

с.Дашківці Е.В.Зелінський відвідував засідання кафедри, брав участь в 

обговоренні основних положень нової програми. У Дашківській школі з 

лекціями та лекціями-концертами виступали Т.П.Плесніна та В.П. 

Варшавський, а також хор студентів ІІІ курсу під орудою Н.П.Ісаєвої. В.В.Ткач 

у Старо-Прилуцькій школі-інтернаті організував та проводив заняття клубу 

“Юних фольклористів”. В.К.Лебедєв, В.Л.Гуменюк, С.М.Каргапольцев  брали 

участь у роботі журі районних, міських та обласних оглядів шкільної 
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самодіяльності. Спілкуючись з керівниками художніх колективів та 

викладачами  музики і співів, вони проводили роз’яснювальну роботу про 

перспективи переходу на нову програму з “Музики”. Викладачі фахових 

кафедр музично-педагогічного факультету співпрацювали зі школами селищ 

Комсомольське та Гонтівка, підшефною школою № 17, де проводився 

експеримент за новою програмою. Керівникам дитячих хорових колективів 

надавалася допомога у підборі репертуару. Для проведення уроків за новою 

програмою вчителі використовували методичні рекомендації, розроблені 

викладачами кафедр факультету [71,14]. 

За результатами експерименту з переходом на нову програму у квітні 

проводилася науково-практична конференція випускників факультету, на якій 

виступили А.І.Іваницький, Т.П.Плесніна, М.В.Маліборський, учителі- 

випускники факультету, котрі працювали в Гонтівській, Оленівській, 

Хмельницькій загальноосвітніх школах, викладачі Бердичівського 

педагогічного училища. 

З метою уведення шкільного матеріалу до робочих програм з музично-

теоретичних та спеціальних дисциплін викладачі фахових кафедр КДПІ ім. 

О.М.Горького вивчали зміст та процес адаптації нової програми. Разом зі 

студентами вони узагальнювали досвід роботи з упровадження нової програми  

“Музика”, у розробці якої брала участь старший науковий співробітник НДІ 

педагогіки УРСР Л.О.Хлєбникова. Викладачі методики музичного виховання 

вивчали досвід роботи академіка  Д.Б.Кабалевського, відвідували уроки 

вчителів музики м.Куйбишева, які співпрацювали з Д.Б.Кабалевським та мали 

певні наробки за його програмою. 

З результатами роботи з експериментальної програми, створеної 

Д.Б.Кабалевським, знайомив студентів ІІІ –  ІV курсів на лекційних та 

практичних заняттях викладач методики музичного виховання НДПІ  ім. 

М.Гоголя О.Я.Ростовський. На лабораторні заняття запрошувалися вчителі 
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музики і співів, які мали досвід роботи та на конкретному матеріалі доводили 

студентам перевагу нової програми  порівняно з попередньою. 

Виходячи з цього, методисти й студенти факультету активно долучалися 

до творчого процесу адаптації. Для проведення експериментальної роботи у 

загальноосвітніх школах та на факультеті були створені необхідні умови. 

Працювала добре укомплектована бібліотека, кабінети музики, аудиторії для 

проведення лекційних, семінарських та індивідуальних занять, самостійної 

роботи студентів. Налічувалася необхідна кількість музичних інструментів, 

методичних посібників, технічних засобів навчання.  

Викладачі та студенти музично-педагогічного факультету КДПІ ім. 

О.С.Пушкіна  вивчали досвід роботи з адаптації нової програми з “Музики” 

вчителем ЗОШ № 8  м.Кіровограда Т.В.Деркач, вчителем школи-інтернату № 2 

м.Кіровограда  Л.М.Швець, учителем Кетрисанівської ЗОШ Бобринецького 

району  В.Д.Запірченко, вчителем Новоукраїнської ЗОШ № 4 Б.А.Коваленко, 

вчителем ЗОШ № 17  м.Кіровограда Т.О.Дубіною, вчителем Грузчанської ЗОШ 

Кіровоградського району А.І.Стратійчук. 

Крім того, на факультеті було проведено дві зустрічі студентів з 

учителями музики  і співів загальноосвітніх шкіл, на яких студенти 

ознайомилися з досвідом роботи, організацією позакласної діяльності, 

результатами роботи з програми “Музика”, створеної академіком 

Д.Б.Кабалевським. 

У контексті досліджуваної проблеми необхідно зосередити увагу на 

роботі колективу викладачів музично-педагогічного факультету КДПІ ім. 

О.С.Пушкіна з ознайомлення  студентів та вчителів музики загальноосвітніх 

шкіл  з експериментальною роботою та змістом проекту “Школа 2000 року”. 

У грудні на факультет було запрошено старшого наукового 

співробітника, кандидата педагогічних наук М.П.Щетініна, який керував 

експериментальною роботою від АПН СРСР у Зибківській загальноосвітній 

школі Онуфрієвського району Кіровоградської області. М.П.Щетінін 
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познайомив викладачів та  студентів зі змістом експериментальної роботи й 

проектом  “Школа 2000 року”, у проведенні якого також брали участь 

випускники факультету [77].  

В основу концепції експериментального дослідження покладено 

взаємозв’язок трудового та естетичного виховання учнів середніх і старших 

класів на уроках та в позакласній діяльності.  Засвоєння навчального матеріалу 

відбувалося за блочною системою, яка передбачала вивчення предметів 

навчального плану в опосередкованому чергуванні з практичними заняттями 

музикою, хореографією, образотворчим мистецтвом. 

Упровадження в навчально-виховний процес  музично-педагогічного 

факультету проекту “Школа 2000 року” сприяло професійно-педагогічному 

становленню майбутніх учителів, свідомому засвоєнню основних принципів 

організації науково-дослідної роботи, формуванню в них творчого ставлення до 

науково-пошукової діяльності. 

Проект “Школа 2000 року” обговорювався в лютому 1980 року на 

виїзному засіданні кафедри хорового диригування і методики музичного 

виховання, яке проходило на базі Кетрисанівської ЗОШ Бобринецького району. 

Спільними зусиллями науковці та вчителі намагалися знайти відповіді й 

розв’язати проблеми музично-естетичного виховання школярів на сучасному 

етапі. Учасники виїзного засідання ознайомилися також з досвідом роботи 

методичного об’єднання вчителів музики і співів Бобринецького району [78]. 

У другій половині 70-х років   тривала цілеспрямована робота викладачів 

фахових кафедр з формування в майбутніх учителів умінь та навичок роботи з 

хоровими й оркестровими колективами та різними за складом ансамблями. 

Міністерством освіти УРСР  було запропоновано на музично-

педагогічних факультетах України впроваджувати курсові хори та письмові 

аналізи творів для студентів-випускників. Виходячи з цього, для підвищення 

якості диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музики і співів на 

музично-педагогічних факультетах робота з навчальними хорами І, ІІ, ІІІ курсів 
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організовувалася таким чином, щоб студенти проводили практичні заняття, 

самостійно розучували хорові твори різні за складністю. Це давало можливість 

значно поліпшити якість підготовки студентів  як керівників хорових 

колективів. 

 Робота з однорідними жіночими хоровими колективами зосереджувалася  

на розучуванні творів шкільного хорового репертуару.  Це давало змогу 

студентам набувати досвіду та вивчати методику вокально-хорової роботи. 

Працюючи з однорідним чоловічим хором,  студенти знайомилися зі 

специфікою колективу, особливостями методики вокально-хорового виховання, 

робили переклади оригінальних творів, виходячи з даного складу колективу, 

вивчали репертуар, набували досвід у практичній діяльності. 

Робота з мішаними хорами передбачала ознайомлення студентів з 

творами великої форми, з якісним виконанням хорової музики. На основі 

мішаних хорових колективів були створені вокально-диригентські ансамблі, з 

якими студенти самостійно розучували хорові твори. Це давало їм можливість 

самостійно працювати над партитурою, усвідомити себе  як керівника-

диригента. 

У репертуари навчальних хорів, індивідуальні плани з диригування та 

постановки голосу обов’язковим було введення творів патріотичного та 

інтернаціонального характеру, творів про Батьківщину, творів сучасних 

композиторів, у яких відображено радянський спосіб життя.   

Дисциплінам вокально-хорового циклу значну увагу приділяли викладачі 

кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування ВДПІ 

ім. М.Островського.  1976 – 1977 н.р. тут  вже працювало 15 викладачів. 

Індивідуальні заняття з хорового диригування, які проводилися двічі на 

тиждень, надавали студентам можливість підготувати за семестр декілька 

хорових творів, два з яких обов’язково повинні бути із супроводом, а два – a 

cappella. Кожен студент самостійно опрацьовував твори шкільного репертуару. 

На кожному уроці виділявся певний час на читання хорових партитур. 
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Курсові хорові колективи постійно утворювалися на музично-

педагогічному факультеті КДПІ ім. О.С.Пушкіна. Студенти, які краще володіли 

вокально-хоровими навичками, співали в мішаному хорі під орудою 

Б.В.Притули. Для майбутніх учителів взірцем професійної підготовки та 

сценічної майстерності залишався оркестр ансамблю “Юність”, яким керував 

В.І.Дряпіка. Репертуар художніх колективів кожен рік поповнювався новими 

музичними творами. 

Протягом навчального року викладачі кафедри В.А.Молчанов, 

Л.І.Бутник, О.Г.Гах, Л.В.Гусєва, В.М.Дубіна в індивідуальній роботі зі 

студентами використовували досвід відомих педагогів-диригентів та 

інструменталістів з формування в студентів цілісного усвідомлення форми 

музичного твору, визначення певних труднощів та вибір методичний прийомів,  

спрямованих на подолання технічних та художніх труднощів.  

Для підвищення якості диригентсько-хорової підготовки майбутніх 

учителів викладачі НДПІ ім. М.Гоголя здійснвалися такі заходи: студенти 

проводили самостійні практичні заняття з курсовими хоровими колективами, 

розучували та відтворювали хорові твори; на заняттях однорідного жіночого 

хору розучували твори шкільного пісенного репертуару; самостійно працювали 

з однорідним чоловічим хором, знайомилися з особливостями роботи з 

чоловічими партіями; брали участь у роботі хорової капели, знайомилися з 

творами великої форми, з особливостями концертних виступів; самостійно 

розучували твори з вокальними ансамблями, відчували себе в ролі керівників-

диригентів. 

Студенти-інструменталісти оволодівали методикою роботи з оркестром 

народних інструментів. Майбутні керівники навчалися оркестровки, робили 

переклади музичних творів для певного складу оркестрового колективу, 

удосконалювали виконавські навички, розучували із студентами  І курсу партії 

та проводили практичні заняття з оркестрового класу. Базою для цієї роботи 

був оркестр народних інструментів студентів І курсу. По закінченню навчання 
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випускники складали з оркестровим колективом державні екзамени, 

диригували двома творами, які самостійно вивчали на попередніх заняттях. 

1976 – 1977 н.р. перший державний екзамен з диригування оркестровим 

колективом складали студенти-випускники музично-педагогічного факультету 

ім. О.С.Пушкіна. Це були студенти, які мали досвід роботи з оркестром 

народних інструментів, а також ті, що закінчили відділення народних 

інструментів музичних училищ. Вони самостійно робили оркестровки 

музичних творів та розучували їх з колективом. З 35 випускників 4 студенти  

диригували оркестром народних інструментів та отримали “відмінні” оцінки. 

Це були перші кроки експериментальної роботи з набуття спеціалізації 

керівника оркестрового колективу. Основна мета спеціалізації полягала в тому, 

щоб студенти оволоділи принципами підбору репертуару, навичками 

інструментовки творів для певного складу оркестру, уміннями та навичками 

проведення індивідуальної виховної роботи з учасниками колективу, 

методикою проведення репетиційного процесу та методикою роботи над 

музичним твором, технікою диригування та  набули досвіду концертних 

виступів. 

Секція народних інструментів багато уваги приділяла самостійній роботі 

студентів з оволодіння  інструментами, на яких вони грали в оркестровому 

колективі. Самостійна робота проводилася за власним графіком підготовки, 

який складався під контролем викладача. За цим графіком викладач завжди міг 

надати методичну допомогу та проконтролювати роботу студента. 

Студенти, які набули досвіду роботи з оркестровим колективом, 

отримували направлення на роботу в педагогічні училища та інші навчально-

виховні заклади, де існували подібні художні колективи. Інші 

працевлаштовувалися в ДМШ керівниками дитячих оркестрових колективів. 

Самостійна робота й надалі займала чільне місце в професійно-

педагогічній підготовці студентів. Контроль за самостійною роботою 

здійснювався через проведення колоквіумів з теоретичних дисциплін, 
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академічних концертів і технічних заліків (двічі на семестр), прослуховування 

державної програми з  основного музичного інструмента й диригування (двічі 

на семестр), щомісячні контрольні уроки, різноманітні конкурси на краще 

виконання музичних творів та ін. 

Доцільно звернути увагу на те, що в процесі цього виду діяльності 

передбачалося самостійний підбір та вивчення творів шкільного репертуару, 

опрацювання певних розділів з підручників, методичної та монографічної 

літератури, проведення індивідуальних і групових консультацій з питань 

написання рефератів, анотацій на музичні твори, курсових робіт. Так, викладачі 

основного музичного інструмента ДДПІ ім. І.Франка вели облік виконання 

завдань із самостійної роботи, враховуючи: опрацювання теоретичного 

матеріалу, знання пісень шкільного репертуару, здача шкільної пісні з власним 

супроводом, письмова анотація музичного твору, знання біографічних 

відомостей про авторів твору. 

Ефективною формою перевірки самостійної роботи майбутніх учителів 

музики і співів на музично-педагогічному факультеті ВДПІ ім. М.Островського 

стало проведення звітних та академічних концертів з класів окремих 

викладачів. 1979 – 1980 н.р. було проведено 25 звітних академічних концертів. 

Зокрема, відбулися концерти студентів, що навчалися у класах викладачів 

В.М.Сініцина, Г.М.Шкільнюк, Т.П.Плесніної, А.В.Кащенко, Г.В.Куркова, 

В.Ф.Поліщук та інших. Протягом 1980 – 1981 н.р. звітні концерти студентів 

відбулися з класів усіх викладачів [79;10]. 

Самостійна робота займала також значне місце в процесі проходження 

студентами музично-педагогічних факультетів педагогічної практики. Так, на 

музично-педагогічному факультеті ОДПІ ім. К.Д.Ушинського контроль за 

проходженням студентами педагогічної практики в загальноосвітніх школах 

постійно перебував у центрі уваги декана факультету  В.Д.Богатирьова та 

завідуючою кафедрою В.М.Луговенко. За їхньою ініціативою створювалися 

музичні студії, студенти під час проведення уроків та позакласної роботи 
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використовували технічні й наочні засоби навчання з урахуванням вікових 

особливостей учнів. З уведенням нової програми з “Музики і співів” 

підвищилися вимоги до викладання фахових дисциплін на факультеті 

(диригування, постановки голосу, методики музичного виховання, педагогічної 

практики), спостерігався тісний зв’язок теоретичного матеріалу з практичною 

діяльністю студентів у школі.  

Науково-методична підготовка студентів до проходження педагогічної 

практики здійснювалася, виходячи з грудневої 1977 року Постанови Ради 

Міністрів СРСР “Про подальше вдосконалення навчання і виховання учнів 

загальноосвітніх шкіл і підготовка їх до праці”. Спираючись на передовий 

досвід радянських та зарубіжних педагогів, студенти використовували нові 

методи організації музично-естетичного виховання школярів. Під час 

проходження педагогічної практики в загальноосвітніх школах, які працювали 

за  експериментальною програмою, запропонованою Д.Б.Кабалевським, 

студенти брали участь у розробці змісту уроків музики, досліджували їхню 

роль у музично-естетичному вихованні, формуванні музичної культури та 

світогляду школярів.  

Викладачі кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах 

І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника В.М.Лужний, О.Д.Рудик, А.І.Паламарчук, М.В.Вовк, 

В.Ф.Орлов під час проходження педагогічної практики залучали талановиту 

молодь до проведення науково-дослідної роботи з питань активізації  

пізнавальної діяльності учнів та  розвитку їхніх музичних здібностей, 

допомагали проведенню позакласної роботи в гуртках художньої 

самодіяльності. Для студентів ІІІ курсу  в базовій Угорницькій ЗОШ 

проводилися лабораторні заняття з методики музичного виховання. Викладачі 

кафедри методики музичного виховання, співів та диригування Б.А.Антоневич, 

Г.Г.Величко, В.Е.Їжак, Я.М.Крушельницький разом зі студентами випускного 

курсу вже п’ятий рік проводили експериментальну роботу із залученням учнів 

молодших та середніх класів  до участі в художніх колективах [74;8]. 
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Для підвищення якості підготовки майбутніх фахівців для роботи в 

загальноосвітніх школах кафедри вдосконалювали форми перевірки знань 

студентів. Запроваджувалися такі форми звітності, як: контрольне 

прослуховування, конкурси, показові виступи хорових колективів. Результатом 

розробки та проведення таких заходів стало поступове підвищення якості знань 

студентів, збільшення процентного відсотка студентів, які навчалися на 

“відмінно” та “добре”.  

У навчально-виховному процесі застосовувалися різноманітні форми 

активного впливу на підвищення знань студентів: колоквіуми, контрольні 

роботи, реферати, курсові та дипломні роботи, контроль за поточною 

атестацією. Усе це сприяло майбутнім учителям музики та співів опанувати 

педагогічну майстерність, оволодіти фаховими дисциплінами, педагогічною 

практикою. Успішність студентів 1976 – 1977 н.р. на музично-педагогічному 

факультеті КДПІ ім. О.М.Горького становила 98,5%. 

На якість фахової підготовки студентів  значною мірою впливала  

Постанова Колегії Міністерства освіти УРСР та Міністерства культури УРСР 

1978 року “Про  подальше  поліпшення естетичного виховання в 

загальноосвітніх школах”. За наслідками зимової заліково-екзаменаційної сесії 

1977 – 1978 н.р. з 185 студентів стаціонарного відділення музично-

педагогічного факультету ВДПІ ім. М.Островського з кращими показниками 

вийшов ІІІ-А курс, на другому місці був І-Б курс, на третьому – ІV-Б курс, 

Загальна успішність факультету становила 96,2% [110]. 

Виконуючи постанову Колегії Міністерства освіти УРСР та Міністерства 

культури УРСР “Про подальше поліпшення естетичного виховання  в 

загальноосвітніх школах”, студенти ІІІ – ІV курсів та викладачі музично-

педагогічних факультетів надавали практичну допомогу вчителям в 

естетичному вихованні учнів загальноосвітніх шкіл. Так, згідно з наказом 

ректора КДПІ ім. О.С.Пушкіна за кожною школою були закріплені викладач та 

група студентів. Робота планувалася та проводилася в 15 загальноосвітніх 
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школах м.Кіровограда. Викладачі факультету М.А.Єнін та Л.С.Філіпова, які 

працювали погодинно вчителями музики в ЗОШ № 19 та 32, намагалися 

засобами вокально-хорової та інструментальної музики сформувати в школярів 

здорові музично-естетичні інтереси та смаки. Вчителями музики і співів у 

загальноосвітніх школах, керівниками гуртків художньої самодіяльності 

працювали студенти старших курсів. Вони намагалися засобами музики 

вплинути на внутрішній світ дитини [196]. 

Члени кафедри ЗДПІ неодноразово виступали з лекціями та доповідями 

перед вчителями Василівського, Вільнянського, Такмакського, Ново-

Миколаївського, Оріхівського, Мелітопольського районів. Викладачі 

В.Б.Костенко та Е.В.Козлова проводили показові уроки у ЗОШ № 1, на яких 

студенти ІІІ – ІV курсів спостерігали  та узагальнювали творчі підходи до 

організації різних видів діяльності. В.Б.Костенко запропонувала власні етапи 

роботи над музичними творами, передбаченими для прослуховування. 

Новаторські підходи спостерігалися у викладача кафедри М.К.Ігнатової щодо 

використання технічних засобів на уроках. Студенти вдало використовували 

метод диференційованого навчання, який розробила з урахуванням специфіки 

уроку музики і співів І.В.Зуєва [223;18]. 

Як свідчать факти, декан музично-педагогічного факультету В.М.Овод та 

завідуючі фаховими кафедрами відводили значне місце зв’язку із 

загальноосвітніми школами та використанню студентами досвіду роботи 

кращих учителів музики. За їхньою ініціативою створені кабінети музики. 

Через застосування прогресивних методів роботи на уроках та використання 

технічних засобів і наочних посібників з урахуванням вікових особливостей 

учнів значно підвищився професійно-педагогічний та методичний рівень 

майбутніх учителів музики. 

Викладачі фахових кафедр І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника також 

підтримували творчі зв’язки з органами народної освіти. В.М.Лужний прочитав 

три відкриті лекції для вчителів музики і співів, де вони мали можливість 
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ознайомитися з новими методами роботи на уроках музики. В.Ф.Орлов 

виступив на курсах перепідготовки вчителів загальноосвітніх шкіл Івано-

Франківської області із упровадження нової програми “Музика і співи”. 

Викладачами факультету підготовлено сім магнітофонних касет за новою 

програмою із розділу “Слухання музики”  та передані до інституту 

удосконалення вчителів. В.Е.Їжак і надалі керував хором учителів м.Івано-

Франківська [65;21]. 

Надавали методичну допомогу  в організації музично-естетичного 

виховання школярів  учителям музики і співів ЗОШ № 20 м.Ворошиловграда та 

Кримській ЗОШ Стаханівського району викладачі фахових кафедр ВДПІ ім. 

Т.Шевченка. В.К.Суханцева та В.Г.Тришнєвський вивчали досвід роботи 

вчителів ЗОШ № 49, надавали методичну допомогу керівникам районних та 

міських методичних об’єднань учителів музики і співів.  

Підвищення кваліфікації музично-педагогічних працівників України 

здійснювалося у двох напрямах: організовувалися структури для підвищення 

професіоналізму  викладачів вищих та середніх навчальних закладів і курси для 

вчителів загальноосвітніх шкіл. 

1976 року на базі музично-педагогічного факультету КДПІ ім. 

О.М.Горького почав працювати факультет підвищення кваліфікації. Кожен рік 

тут проходили перепідготовку понад 50 викладачів середніх та вищих 

навчальних закладів СРСР. Лекційні курси  читали знані в Україні вчені, 

спеціальні дисципліни та лабораторні заняття проводили відомі викладачі 

фахових кафедр факультету, кращі вчителі музики і співів загальноосвітніх 

шкіл. Навчальним планом було передбачено вивчення соціально-економічних, 

психолого-педагогічних та спеціальних дисциплін. Досвідом роботи 

обмінювалися науковці та педагоги Узбекистану, Вірменії, Казахстану, 

Киргизії, Молдови, Туркменістану, Азербайджану, Грузії, Росії, України та 

Білорусії [268;2]. 



 145 

Учителі музики і співів загальноосвітніх шкіл підвищували психолого-

педагогічний та методичний рівень на курсах, які працювали при обласних 

інститутах удосконалення кваліфікації вчителів. На них запрошувалися вчителі 

з вищою та середньою музично-педагогічною освітою, а також  вчителі, які не 

мали фахової освіти, переважно із сільської місцевості. Такі курси працювали в 

кожному регіоні України.  

Колективи викладачів фахових кафедр ВДПІ ім. Т.Шевченка 

співпрацювали з Ворошиловоградським обласним інститутом удосконалення 

вчителів, кафедрою педагогіки та методики початкового навчання. Протягом 

навчального року на факультеті діяли курси підвищення кваліфікації вчителів 

музики і співів початкових класів. План роботи курсів мав свої переваги та 

недоліки. Курсанти отримували повноцінну психолого-педагогічну та  науково-

методичну підготовку. Проте навчальним планом зовсім не були передбачені  

години на індивідуальну підготовку, у процесі якої формуються навички 

підбору на слух мелодії та акомпанементу, транспонування шкільної пісні в 

необхідну тональність, уміння імпровізувати. 

Творчі  зв’язки з обласним інститутом удосконалення вчителів 

підтримували викладачі кафедри теорії, історії музики та гри на музичних 

інструментів ВДПІ ім. М.Островського, яку очолював В.К.Лебедєв. Викладачі 

виступали на семінарах, нарадах для вчителів, які проходили в області та 

районах. В.К.Лебедєв та Б.А.Брилін спільно з обласним інститутом 

удосконалення вчителів підготували та опублікували методичні рекомендації з 

питань удосконалення  музично-естетичного виховання учнівської молоді. 

Н.Ю.Вікторовська та С.М.Каргапольцев надавали постійну допомогу ЗОШ № 6 

в організації і проведенні музично-естетичних заходів, брали участь у роботі 

товариства “Знання”, виступали з лекціями та лекціями-концертами серед 

громадськості міста та області.  

Т.П.Плесніна, М.В.Маліборський,  В.В.Ткач, Н.Н.Прушківська, 

А.Ф.Кречківський читали лекції на курсах підвищення кваліфікації для 
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вчителів музики і співів, викладачів педагогічних училищ Черкаської, 

Кіровоградської, Хмельницької, Житомирської та Вінницької областей. 

Програма курсів була побудована на результатах експериментальної роботи із 

упровадження програми “Музика” для загальноосвітніх шкіл [71;15]. 

Музично-педагогічний факультет ВДПІ ім. М.Островського  став базою  

для проведення практичних занять з учителями музики і співів, які проходили 

перепідготовку в обласному інституті удосконалення вчителів. Під 

керівництвом Т.П.Плесніної курсанти знайомилися з використанням технічних 

засобів навчання на уроках музики і співів у молодших та середніх класах. 

Відкриті уроки проводили викладачі кафедри на базі ЗОШ № 1 м.Немирова. 

Г.Г.Голик, Т.П.Плесніна, В.В.Ткач прочитали ряд лекцій для вчителів музики і 

співів Черкаської області, які навчалися на курсах.  

Викладачі КДПІ ім. О.С.Пушкіна І.В.Заруба, Г.С.Дідич,  В.І.Воловенко, 

В.М.Дубіна брали участь у роботі курсів перепідготовки,  які проводилися 

Кіровоградським обласним інститутом удосконалення  кваліфікації вчителів. 

Практичні заняття з оркестровим колективом проводив І.В.Заруба. Він 

знайомив курсантів з репертуаром, принципами оркестровки та методикою 

роботи з колективом.  Курсантів знайомили також  з досвідом музично-

естетичного виховання  у школах м.Кіровограда, Новоукраїнського та 

Добровеличківського районів. На курсах перепідготовки викладачами 

факультету було прочитано 35 лекцій [67].  

Курси підвищення кваліфікації вчителів музики і співів діяли й на 

музично-педагогічному факультеті ЗДПІ. Спеціально для курсантів була 

розроблена тематика  лекційних і практичних занять. Значна увага приділялася 

дослідженням Д.Б.Кабалевського, К.Орфа, Жак Делькроза, ладовій та відносній 

сольмізації. Для слухачів курсів В.Б.Костенко проводила показові уроки музики 

і співів [233;15]. 

Зміст програми курсів підвищення кваліфікації вчителів обговорювався 6 

травня 1980 року на виїзному засіданні кафедри методики музичного 
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виховання, диригування і співів ЗДПІ на базі ЗОШ № 76.  Були розроблені та 

проведені заходи, доповнена та розширена тематика фахової підготовки 

вчителів із середньою спеціальною освітою. Запропоновано курсантів долучати 

до роботи з хоровими та оркестровими колективами. З доповіддю про історію 

заснування ЗДПІ виступив Ю.М.Бай. З учнями 3-б класу була проведена бесіда 

про симфонічну казку С.С.Прокоф’єва “Петя і вовк”. Для учасників виїзного 

засідання хор учнів середніх класів виконав пісні О.М.Пахмутової, 

А.І.Островського, Ю.М.Чичкова, В.Я.Шаїнського. 

Друга половина 70-х років увійшла в історію музично-педагогічної освіти 

як період співробітництва та занурення  викладачів музично-педагогічних 

факультетів у проблеми музично-естетичного виховання учнів загальноосвітніх 

шкіл. Актуальні на той час адаптаційні процеси, пов’язані з експериментальною 

роботою за новою програмою, спроектували таку форму співробітництва, як 

виїзні засідання викладачів фахових кафедр у базових школах. 

Обговорення основних принципів та методів побудови програми 

“Музика” для загальноосвітніх шкіл відбувалося на одному із засідань кафедри 

теорії, історії музики та гри на музичних інструментах ВДПІ ім. 

М.Островського, яке було проведено в школі с.Вернигородок Козятинського 

району. На іншому виїзному засіданні кафедри на високому науково-

методичному рівні провели відкриті уроки випускники факультету  – вчитель 

музики ЗОШ № 1 с.Гонтівки В.І.Грудін та вчитель музики ЗОШ № 1  с.Немирів 

В.В.Буко. Вони продемонстрували результати роботи за експериментальною 

програмою “Музика” у І – ІІІ класах. 

Експериментальну роботу з переходу на нову програму “Музика” було 

розпочато в базових школах Івано-Франківщини. Викладачі кафедри теорії, 

історії музики та гри на музичних інструментах І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника  

постійно надавали шефську допомогу сільським школам: селам Угорники, 

Яблунів, Угринів, Підпечари, Павлівка, Ямниця. Для вчителів музики Івано-

Франківського району було прочитано 6 лекцій, проведено 4 відкриті уроки, а 
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також два спільних виїзних засідання фахових  кафедр в Угорницькій ЗОШ. На 

цих засіданнях викладачі факультету знайомилися з методикою роботи та  

взяли участь у творчій зустрічі із шкільним інструментальним народним 

оркестром “Буковина” с.Гвіздовець Чернівецької області, яким керував 

випускник факультету В.І.Стефанюк [74;7]. 

Проблеми професійно-педагогічної підготовки студентів до роботи в 

школі  обговорювалися на виїзному засіданні кафедри на базі ЗОШ № 32. 

Також були  організовані зустрічі з учителькою музики і співів Н.І.Камінською 

та директорами загальноосвітніх шкіл, які перебували на факультеті 

підвищення кваліфікації при обласному інституті удосконалення вчителів. 

22 березня 1978 року було проведено виїзне засідання  кафедри методики 

музичного виховання, диригування та співів ЗДПІ у ЗОШ № 44.  Е.В.Козлова та 

О.Ю.Мельник з учителями школи провели бесіду “Виховне значення пісень 

про працю”. З учнями старших класів О.З.Крагель  організувала бесіду 

“Сучасна естрадна музика”. Л.І.Пшенична та С.М.Пузанова зустрілися з 

учнями молодших класів, розповіли їм про композиторів, які починали писати 

музику в дитячому віці. Викладачі кафедри відвідали уроки та надали 

методичні консультації щодо побудови уроків музики за новою програмою 

[228;5]. 

Таким чином, проведення виїзних засідань фахових кафедр музично-

педагогічних факультетів у базових школах мало двосторонній зв’язок. По-

перше, викладачі музично-педагогічних факультетів надавали методичну 

допомогу вчителям музики і співів, по-друге, збагачували власний досвід з 

музично-естетичного виховання школярів. 

Важливим напрямом діяльності викладачів музично-педагогічних 

факультетів  у 70-х роках залишалася профорієнтаційна робота, від проведення 

якої залежала якість навчально-виховного процесу. Цьому сприяло 

проходження педагогічної практики, діяльність факультетів майбутнього 

вчителя,  концертна діяльність викладачів та студентів, відрядження викладачів 
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у сільську місцевість із набору абітурієнтів,  виступи викладачів та студентів з 

лекціями та доповідями перед учнями шкіл, їхніми батьками, трудовими 

колективами. 

Викладачі музично-педагогічних факультетів проводили 

профорієнтаційну роботу серед випускників педагогічних училищ,  учнів 9-10 

класів загальноосвітніх шкіл,  випускників дитячих музичних шкіл, вчителів 

музики, які були слухачами курсів підвищення кваліфікації.  

Так, на фахових кафедрах музично-педагогічного факультету КДПІ ім. 

О.С.Пушкіна  були складені плани, якими передбачалося виконання різних 

заходів: у базових школах міста Кіровограда, районних центрах – Олександрії, 

Знам’янці, Світловодську були проведені зустрічі студентів та викладачів 

факультету з десятикласниками; студенти брали участь у проведенні на 

факультеті дня відкритих дверей; з метою професійного відбору учнів 

викладачі кафедр брали участь у шкільних оглядах художньої самодіяльності; з 

профорієнтаційною метою проводилася робота з випускниками 

Олександрійського училища культури, Олександрійського педагогічного 

училища, Кіровоградського, Дніпропетровського, Уманського та Черкаського 

музичних училищ. 

На факультеті працювало багато творчих колективів, які брали участь у 

профорієнтаційній роботі, а саме: оркестр народних інструментів під 

керівництвом  І.В.Заруби, чотири мішані та один жіночий хори, з якими 

працювали Б.В.Притула, Е.С.Заруба, М.А.Єнін, Є.Р.Беницький, Л.І.Шамрай, 

камерний хор під орудою К.П.Дьоміна,  вокально-інструментальний ансамбль 

під керівництвом Л.Г.Шамрай, ансамбль сопілкарів, з яким працював 

А.В.Заруба та духовий оркестр, який очолював І.О.Медведєв. 

Складовою проведення профорієнтаційної роботи було те, що викладачі 

фахових кафедр підтримували зв’язки з музичними школами, виїздили в 

райони області, зустрічалися з педагогами та учнями музичних шкіл, з 

молоддю, яка виявляла бажання навчатися на музично-педагогічному 
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факультеті та здобути спеціальність вчителя музики і співів. Систематично 

проводилася робота, спрямована на орієнтацію молоді на професію вчителя на 

музично-педагогічному  факультеті НДПІ ім. М.Гоголя. Декан факультету 

виступав по радіо з інформацією про факультет, специфіку організації 

навчально-виховного процесу, про особливості підготовки вчителів музики і 

співів за новою програмою. 

Викладачами музично-педагогічного факультету ВДПІ ім. 

М.Островського була розроблена програма роботи з обдарованою молоддю. Як 

члени журі, вони брали участь в оглядах та фестивалях учнівської самодіяльної 

художньої творчості. У ході конкурсних виступів проводилася певна робота з 

талановитою молоддю у напряму її орієнтації на професію вчителя музики і 

співів. Протягом навчального року викладачі факультету брали участь у роботі 

фестивалів у містах Вінниці, Тульчині, Гайсині та інших районах області. 

Переможцям фестивалів було запропоновано вступати для навчання на 

музично-педагогічний факультет.  

Діяла програма роботи з обдарованими студентами в процесі навчання на 

факультеті. Для стимулювання творчого компонента в процесі самопідготовки з 

баяна викладачі секції народних інструментів проводили творчі вечори, на яких 

студенти виконували власні твори, обробки, робили переклади музичних творів 

для баяна. Так, студенти К.Дажиба та Е.Овчарук робили та виконували обробки 

фортепіанних творів, студент М.Базюк продемонстрував слухачам обробки, 

зроблені та виконані ансамблем баяністів під його керівництвом.  

Випускники загальноосвітніх шкіл, які свідомо вирішили стати 

вчителями музики відвідували ФМВ, що утворені  1979 року й відіграли 

важливу роль у розвитку музично-педагогічної освіти ХХ століття. На кожному 

факультеті були викладачі, які відповідали за організаційні заходи з майбутніми 

абітурієнтами. Так, у КДПІ ім. О.М.Горького роботу ФМВ очолював 

Г.М.Савчук, у КДПІ ім. О.С.Пушкіна за цю роботу відповідав В.І.Коберняк. 
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Раз на місяць слухачі ФМВ мали змогу отримати консультації з 

основного музичного інструмента, теорії музики та сольфеджіо. Викладачі 

фахових кафедр, ураховуючи індивідуальні можливості майбутніх абітурієнтів, 

допомагали підібрати репертуар, пропонували трактування музичних творів, 

розв’язували питання з теорії музики, навчали методики написання музичних 

диктантів, розвивали слухові уявлення учнів.  

Другий рік на музично-педагогічному факультеті ЗДПІ працював ФМВ, 

кафедрою теорії, історії музики та спеціального музичного інструмента 

розроблена програма з музично-теоретичних дисциплін – теорії музики та 

сольфеджіо (С.В.Верницька, Н.Я.Деркач) і спеціального музичного інструмента 

(Т.В.Гордейчева, Г.І.Падалко). 1978 – 1979  н.р. факультет  продовжував 

підтримувати творчі зв’язки з музично-педагогічним училищем м.Кадієвки, за 

направленням якого до вступу на музично-педагогічний факультет подали 

документи 15 кращих випускників. ФМВ допомагали виявити найбільш 

талановиту молодь, були ефективною формою підготовки майбутніх 

абітурієнтів до вступу в інститут. 

У 70-х роках на музично-педагогічних факультетах було започатковано 

факультет громадських професій. Традиційною формою роботи була 

громадсько-політична практика, яка планувалася з урахуванням специфіки 

роботи майбутнього вчителя музики. Цей вид діяльності формував у студентів 

лекційно-пропагандистські навички, стимулював до вдосконалення музично-

виконавської та педагогічної майстерності. Найбільш поширеною формою 

громадсько-політичної практики були лекції-концерти, з якими студенти 

виступали в підшефних школах та військових частинах. Тут вони розповідали 

про життєдіяльність видатних композиторів та виконавців, жанри музичного 

мистецтва, виконували інструментальні та вокальні твори відомих 

композиторів.  

З появою нової програми  відбулася коректировка робочих програм з 

фахових дисциплін. Було оновлено зміст роботи факультету громадських 
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професій з підготовки керівників хорових та оркестрових колективів, лекторів. 

Підготовкою керівників оркестру народних інструментів займався 

В.Л.Гуменюк. Студенти самостійно робили інструментовки музичних творів, 

проводили репетиції оркестру, виступали як диригенти на концертах. 

У КДПІ ім. О.С.Пушкіна зі студентами, які займалися на факультеті 

громадських професій працювали В.І.Воловенко та І.В.Заруба. Вони залучали 

молодь до практичної роботи з хоровим та оркестровим колективами, 

відпрацьовували та коригували методику роботи, запроваджували набутий 

власний досвід роботи з художніми колективами. З народною хоровою капелою 

та оркестром народних інструментів студенти складали державні екзамени, 

отримували додаткову спеціалізацію.  

Громадсько-політичну практику на музично-педагогічному факультеті 

КДПІ ім. О.М.Горького зі студентами проводили В.П.Лапченко, В.М.Рязанцев 

та С.В.Дорогий. Майбутні вчителі здобували додаткові знання, вміння та 

навички з організації та методики роботи з художніми колективами. 

Ці заходи сприяли вдосконаленню фахової підготовки випускників. Як 

свідчать архівні матеріали, державні екзамени на музично-педагогічному 

факультеті КДПІ ім. О.С.Пушкіна 1975 – 1976 н.р. складали 32 студенти-

випускники. На екзамені з диригування оцінку “відмінно” отримали 22 

студенти, оцінку “добре” – 8 студентів, оцінку “задовільно” –  2 студенти. 

Дипломи з відзнакою одержали 5 студентів.           

  На державних екзаменах 1977 – 1978 н.р. на музично-педагогічному 

факультеті КДПІ ім. О.С.Пушкіна успішно були захищені дипломні роботи 

студентів-випускників, які активно займалися  науковою роботою. На 

стаціонарному відділенні 35 студентів-випускників складали  державний 

екзамен з хорового диригування та методики роботи з хором на трьох хорових 

колективах: мішаному хорі, яким керував Б.В.Притула, хоровій капелі під 

орудою В.І.Воловенка та жіночому хорі, з яким працювала В.М.Дубіна [183].  
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          Найкраще на державному екзамені прозвучали такі твори, як: Л.Мединь 

сл. Д.Сєдих “Вітер волі”,  муз. О.Олександрова на сл. А.Количова “Поема про 

Україну”, муз. І.Дунаєвського на сл.  М.Матусовського ”Додому, додому”, муз. 

А.Красотова на сл. Ю.Михайлика “Слово” з кантати  “Квітень”, муз.  

І.Мельника на сл. І.Токмаковой “Над Хатинню дзвони”, муз.  В.А.Моцарта  хор 

з “Реквієма” “Sanctus” [196]. 

1975 – 1976 н.р. випускні іспити на стаціонарному відділенні КДПІ 

складало 32 студенти. В екзамені з хорового диригування та методики роботи з 

хором брало участь три хорових колективи – мішаний хор, жіночий хор та хор 

студентів І курсу. На державних екзаменах студенти демонстрували набутий 

досвід в організації художньої самодіяльності в загальноосвітніх школах. На 

думку голови ДЕК, студенти показували добру техніку диригування та контакт 

з хоровим колективом [62,4]. 

Високий рівень фахової підготовки студентів-випускників на державному 

екзамені став результатом  цілеспрямованої індивідуальної підготовки 

студентів протягом навчання на музично-педагогічному факультеті ВДПІ ім. 

М.Островського. Так, екзамен з хорового диригування, який  студенти складали 

з хоровою капелою, хоровим колективом ІV курсу та жіночим хором, пройшов 

на високому професійному рівні, що свідчить про якість роботи викладачів та 

студентів під час навчального року.  

Добру психолого-педагогічну та методичну підготовку показали студенти 

на екзамені з педагогіки та методики музичного виховання. Вони наводили 

приклади конкретних педагогічних ситуацій та варіанти їхнього розв’язання, 

теоретичні питання з методики музичного виховання підсилювалися 

прикладами педагогічного досвіду, набутого під час проходження педагогічної 

практики.  

1979 – 1980 н.р. зі спеціальності 2119 “Музика і співи” державні екзамени 

на музично-педагогічному факультеті КДПІ ім. О.М.Горького складали 53 

студенти стаціонарної форми навчання та 56 студентів заочної форми навчання.  
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За висловлюванням голови державної екзаменаційної комісії Ю.Д.Криха, 

студенти демонстрували добрий рівень інструментальної та диригентської 

підготовки, ґрунтовні знання з педагогіки і методики музичного виховання. 

Студенти І.Могілей, Н.Кидалюк та Ю.Бабидорич під керівництвом А.А.Юсова 

успішно захистили дипломні роботи, де розкривалися проблеми формування 

ідеалів у радянської молоді на музичних заняттях у школі, вивчення 

традиційних фольклорних жанрів та педагогічні умови організації позакласної 

роботи в школі (на прикладі роботи самодіяльного оркестру духових 

інструментів). 

Таким чином, у 70-х роках було завершено реорганізацію структурних 

підрозділів музично-педагогічних факультетів; спостерігається стабільність 

контингенту студентів та підвищення якісного показника у навчанні; кадровий 

потенціал поповнився колишніми випускниками музично-педагогічних 

факультетів, народними та заслуженими артистами, кандидатами педагогічних 

наук; зміцнювалася матеріально-технічна база; розширювалися взаємозв’язки 

співробітництва між музично-педагогічними факультетами різних регіонів 

України; у навчально-виховний процес запроваджувалися нові концепції і 

технології; викладачі та студенти активно залучалися до процесу адаптації 

нової програми з “Музики”; для формування в студентів навичок вокально-

хорової роботи й роботи з оркестровими колективами було створено курсові 

хори та оркестрові колективи; важливе місце в навчально-виховному процесі 

відводилося самостійній роботі; викладачі та студенти надавали методичну та 

практичну допомогу вчителям та учням загальноосвітніх шкіл; на базі КДПІ ім. 

О.М.Горького було відкрито факультет підвищення кваліфікації викладачів 

середніх та вищих навчальних закладів; колективи фахових кафедр 

співпрацювали з обласними інститутами вдосконалення вчителів; питання 

співробітництва викладачів музично-педагогічних факультетів та вчителів 

музики і співів розв’язувалися на виїзних засіданнях фахових кафедр у базових 

школах; викладачі проводили профорієнтаційну роботу серед учнів 
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загальноосвітніх шкіл; новою формою професійної підготовки стали 

факультети громадських професій. 

Підсумовуючи вищесказане, необхідно зазначити також, що в другій 

половині 70-х років відбулися значні зміни в змісті та організації діяльності 

фахових кафедр, які сприяли розвитку теорії та практики музично-педагогічної 

освіти. Викладачі фахових кафедр проводили цілеспрямовану навчально-

методичну роботу з переходу на викладання фахових дисциплін  відповідно до 

створення нової концепції музично-естетичного виховання школярів. Музично-

педагогічні факультети повністю реалізували навчально-виховні можливості в  

підготовці високопрофесійних вчителів музики і співів для загальноосвітніх 

шкіл і складали перспективні плани подальшого розвитку та вдосконалення. 
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РОЗДІЛ ІV. ВПЛИВ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ МУЗИЧНО-

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ НА ПІДГОТОВКУ 

ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 

 

4.1. Позитивні зміни в діяльності музично-педагогічних факультетів 

на початку 80-х років 

 

80-ті роки ХХ століття характеризуються як період стабільного розвитку 

музично-педагогічної освіти в Україні, зумовлений усім попереднім етапом 

становлення  професійно-педагогічної підготовки  майбутніх учителів музики. 

Головне досягнення 60-х – 70-х років полягало в тому, що музично-педагогічна 

галузь набула ознаки стабільної системи, котра являла собою цілісність, до якої 

входили окремі самостійні структурні одиниці (музично-педагогічні 

факультети), яку визначала єдина мета, а також певні взаємозв’язки, а саме: 

 музично-педагогічна освіта складалася із самостійних факультетів, які 

знаходилися у різних регіонах України; 

 музично-педагогічні факультети являли собою єдину систему, зумовлену 

загальною метою музично-педагогічної освіти та спільними кваліфікаційними 

вимогами до професійно-педагогічної підготовки вчителів музики; 

 музично-педагогічні факультети зберігаючи власну автономію, не 

вступаючи між собою в ієрархічні зв’язки, разом з тим завдяки 

координувальній та спрямованій діяльності Міністерства освіти України мали 

приблизно одинакові умови щодо змісту, форм та методів професійно-

педагогічної підготовки майбутніх учителів. 

Стабільність у функціонуванні системи музично-педагогічної освіти 

надавала сприятливі  можливості для її подальшого розвитку через активне 

використання нових педагогічних теорій і технологій, серед яких першочергове 

значення надавалося: 
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 теорії комплексного підходу до виховання, розробленій та обгрунтованій 

у численних наукових дослідженнях попередніх років; 

 новим педагогічним технологіям, зорієнтованим на формування 

пізнавальної активності та самостійності студентів; 

 новій концепції музично-естетичного виховання, розробленій 

співробітниками НДІ педагогіки РСФСР під керівництвом Д.Б.Кабалевського.  

Таким чином, сучасні педагогічні ідеї та концепції було покладено в 

основу діяльності музично-педагогічних факультетів, професійно-педагогічну 

підготовку вчителів музики загальноосвітніх шкіл.  

На початку 80-х років набула актуальності проблема вдосконалення 

професійно-педагогічної та науково-методичної підготовки викладачів 

музично-педагогічних факультетів, які володіли сучасними концепціями та 

новітніми технологіями навчання студентів й учнів загальноосвітніх шкіл. 

Для розв’язання цієї проблеми використовувалися різні підходи. По-

перше,  у зазначений період суттєво зростає науковий потенціал фахових 

кафедр. Центрами підготовки науковців стали НДІ художнього виховання АПН 

СРСР та НДІ педагогіки АПН УРСР.  

Другим напрямом  удосконалення професійно-педагогічної підготовки 

викладачів музично-педагогічних факультетів стали республіканські курси  

підвищення кваліфікацій, які діяли при КДПІ ім. О.М.Горького, а також 

стажування викладачів музично-педагогічних факультетів у вищих навчальних 

закладах та науково-дослідних інститутах. Так, навчалися на курсах 

підвищення кваліфікації та пройшли стажування в Ленінградській та Київській 

консерваторіях, НДІ художнього виховання АПН СРСР та КДПІ ім. 

О.М.Горького 8 викладачів музично-педагогічного факультету ВДПІ ім. 

М.Островського. Для вдосконалення підготовки фахівців декан факультету 

В.К.Лебедєв  вивчав досвід організації навчально-виховного процесу на 

музично-педагогічному факультеті ДДПІ ім. І.Франка.  
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1984 – 1985 н.р викладачі музично-педагогічного факультету ВДПІ ім. 

М.Островського  підвищували свій професійний рівень, вивчаючи та 

узагальнюючи досвід провідних фахівців під час стажування у КДПІ ім. 

О.М.Горького. Так, В.Т.Бородулін, перебуваючи на ФПК у Київській державній 

консерваторії ім. П.Чайковського, узагальнював досвід народної артистки 

СРСР, професора О.І.Чавдар. О.М.Обревко вивчав досвід професора 

консерваторії М.А.Берденикова. 

Третім напрям в удосконаленні професійно-педагогічної підготовки 

викладачів музично-педагогічних факультетів пов’язано з вивченням, 

узагальненням та впровадженням передового педагогічного досвіду в галузі 

підготовки майбутніх учителів музики. У його узагальненні та перевірці 

ефективності брали участь усі музично-пдагогічні факультети України. 

Важливою формою розв’язання цієї проблеми було створення фахових опорних 

кафедр. Це рішення було прийнято 22 квітня 1982 року. На базі КДПІ 

ім.О.М.Горького представники фахових кафедр музично-педагогічних 

факультетів України розв’язали питання про створення опорної кафедри 

методики музичного виховання, співів та хорового диригування на базі ВДПІ 

ім. М.Островського, керівником  якої була обрана Т.П.Плесніна. Опорна 

кафедра  теорії, історії музики та гри на музичних інструментах  була створена 

на базі  ДДПІ ім. І.Франка, її керівником обрано С.С.Процика. Два рази на рік 

викладачі музично-педагогічних факультетів обговорювали  питання 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу підготовки вчителів 

музики, вивчали досвід роботи колективів фахових кафедр, розробляли 

перспективні напрями розвитку музично-педагогічної освіти України. 

Перше засідання опорної кафедри відбулося на базі ВДПІ ім. 

М.Островського. Музично-педагогічний факультет цього інституту вважався 

одним із перспективним серед ВНЗ України.  На першому засіданні 

представники музично-педагогічних факультетів України обговорювали 

досягнення у підготовці вчителів музики, стан  музично-педагогічної освіти та 
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перспективні напрями вдосконалення фахової підготовки спеціалістів. 

Т.П.Плесніна ознайомила учасників зібрання з роботою ради музично-

педагогічного факультету, яка розв’язувала важливі питання організації 

життєдіяльності викладачів та студентів.  

На засіданнях опорної кафедри розглядалися першочергові методично-

організаційні питання: “Про роботу кафедр методики музичного виховання, 

співу та хорового диригування  у використанні межпредметних зв’язків” 

(протокол № 4), “Організація та  стан контролю за якістю та рівнем  навчально-

виховного процесу на фахових кафедрах музично-педагогічних факультетів” 

(протокол № 5), “Робота кафедр методики музичного виховання, співу та 

хорового диригування  з вивчення передового педагогічного досвіду та 

запровадження його в навчально-виховній роботі” (протокол № 8) та інші. 

У роботі опорної кафедри брала участь значна кількість викладачів  

музично-педагогічних факультетів, що дало змогу вдосконалити професійно-

педагогічну підготовку майбутніх учителів музики, а також переконатися 

стосовно ефективності нових методів, прийомів, організаційних форм 

навчання, уникнути випадкових та поспішних висновків. 

Професійне вдосконалення  викладацького складу музично-педагогічних 

факультетів здійснювалося також у межах постійно діючих методологічних 

семінарів, які працювали на кожному факультеті. Проблематика обговорення 

проблем та методів роботи була різноманітною. Так, викладачі музично-

педагогічного факультету ЗДПІ вивчали методичні основи сучасного масового 

музичного виховання. Одночасно було розпочато формування фонду лекцій з 

історії зарубіжної, радянської та російської музики, хорознавства та методики 

музичного виховання.  

На музично-педагогічному факультеті ВДПІ ім. М.Островського тривала 

робота науково-методологічного семінару з проблем музично-естетичного 

виховання школярів та формування особистості майбутнього вчителя музики, 

яким керувала Т.П.Плесніна. Двічі на факультет запрошувалася старший 
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науковий співробітник НДІ педагогіки УРСР Л.О.Хлєбникова, яка ознайомила 

викладачів та студентів ІІІ – ІV курсів  з новою програмою “Музика”, 

розробленою Д.Б.Кабалевським. У жовтні 1983 року студенти та викладачі 

зустрічалися із заслуженим учителем РРФСР, організатором та художнім 

керівником дитячого музичного театру “Гуси-лебеді”  В.М.Чепуровим. 

Важливою для викладачів та студентів стала зустріч  з лауреатом конкурсу 

баяністів, заслуженим артистом УРСР В.П.Поповим, який поділився досвідом 

роботи над музичним твором [94,9]. 

Таким чином, на початку  80-х років проводилася цілеспрямована робота 

із зміцнення  кадрового потенціалу  музично-педагогічних факультетів. У цей 

період відбувається переосмислення  якості професійної підготовки викладачів, 

концертмейстерів та акомпаніаторів.  Співвідношення  традиційних та 

інноваційних форм роботи (навчання в аспірантурі,  стажування у ВНЗ та НДІ, 

опорна кафедра, методологічні семінари) було спрямовано на подолання 

протиріч  між кваліфікаційними вимогами  до викладача ВНЗ  та змістовно-

технологічним забезпеченням  цих вимог. 

Набутий професійно-педагогічний досвід викладачі вищих навчальних 

закладів використовували в практичній роботі зі студентами  та передавали 

своїм колегам. За рішенням Міністерства освіти України на базі музично-

педагогічних факультетів ЗДПІ та І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника були утворені 

курси підвищення кваліфікації викладачів середніх навчальних закладів. За  

своєю спрямованістю їхня діяльність характеризувалася за суто фаховою 

ознакою, а саме: 

 навчальний план одних курсів був розрахований на перепідготовку 

викладачів баяністів; 

 іншим навчальним планом передбачалося підвищення фахового рівня 

викладачів фахових дисциплін педагогічних училищ та вчителів музики 

загальноосвітніх шкіл.  
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Так, на базі музично-педагогічного факультету ЗДПІ працювали місячні 

курси підвищення кваліфікації  викладачів педагогічних училищ УРСР. 1982 – 

1983 н.р. на курсах підвищення кваліфікації пройшли перепідготовку дві групи 

викладачів (70 осіб) педагогічних училищ УРСР з класу баяна. Це були перші в 

Україні курси, які мали конктерно-фахову спрямованість. Значна увага 

приділялася спеціальній підготовці, яку  вели завідуючий кафедрою методики 

музичного виховання, співів та  диригування Ю.М.Бай та досвідчені викладачі 

факультету Г.І.Падалко, В.М.Овод, О.З.Крагель та В.Б.Костенко. Курсанти 

вивчали методику викладання гри на баяні, індивідуальні заняття  

поєднувалися з підготовкою та написанням рефератів. У методичній роботі  

значна увага приділялася висвітленню нових досягнень у галузі баянної 

методики, узагальненню досвіду роботи у різних навчальних закладах, 

відпрацюванню оптимальних форм та методів роботи з учнями [236,13 – 14].  

Курсанти знайомилися з дослідженнями О.М.Векслера в галузі музичної 

естетики та музичної психології, власним досвідом роботи з оркестром 

народних інструментів та шкільними ансамблями й оркестрами В.М.Овода, 

методикою організації та проведення шкільних дискотек, розробленою 

С.А.Коганом, застосуванням на уроках музики релятивної системи та 

вдосконалення методики проведення уроків музики за новою програмою 

Д.Б.Кабалевського. 

Увагу курсантів привертали художні колективи, до репертуару яких 

уходили твори композиторів-класиків та сучасні хорові твори, обробки 

народних пісень. Значне місце керівники хорових колективів відводили 

патріотичній тематиці. Це твори, присвячені Великій Вітчизняній війні, серед 

яких: Н.Новикова “Реквієм”, А.Мельникова “Над Хатинню дзвони”, 

Г.Свиридова “1919 рік”. До репертуару оркестра народних інструментів 

входили такі твори, як: Л.Кніппера “Полюшко-поле”, А.Шалаєва “Фантазія на 

тему революційних  пісень”, Ю.Байя “Святковий Жовтень” [237,17].  



 162 

Викладачі музично-педагогічному факультеті ЗДПІ О.З.Крагель та 

В.Б.Костенко  активно співпрацювали з інститутом удосконалення вчителів, 

проводили семінари з учителями музики міських та сільських шкіл, 

узагальнювали й поширювали досвід кращих учителів Запоріжжя та 

Запорізької області. Це була творча співпраця,  під час якої учителі міських та 

сільських шкіл здобували знання з методики музичного виховання, 

знайомилися з  новою програмою “Музика”, розробляли діагностичні карти 

музично-творчого розвитку дітей різних вікових груп.  

Викладачі кафедри  методики музичного виховання, співів та 

диригування І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника брали активну участь у роботі 

республіканських курсів підвищення кваліфікації викладачів педагогічних 

училищ  та вчителів  музики загальноосвітніх шкіл, які проходили 1982 – 1983 

н.р. в Івано-Франківську. Для курсантів Я.М.Крушельницький провів десять 

показових уроків музики, практичні заняття проводили В.Е.Їжак, 

М.Ю.Сливоцький, О.Д.Рудик, Ю.С.Фейда, Ю.Д.Курило. В.М.Лужний прочитав 

лекції з удосконалення навчально-виховного процесу на уроках музики у світлі 

вимог реформи загальноосвітньої та професійної школи, проводив практичні 

заняття з використанням авторських підручників “Музика”. Курсанти 

ознайомилися з досвідом роботи ансамблю пісні і танцю “Смерічка” 

Уторопської восьмирічної школи, який також узагальнювали викладачі 

кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах [87,8].  

Діяльність курсів підвищення кваліфікації викладачів педагогічних 

училищ та вчителів загальноосвітніх шкіл отримала високу оцінку навчально-

методичної комісії при Міністерстві освіти УРСР. Було рекомендовано й надалі 

розвивати та вдосконалювати цей напрям роботи, зміцнювати кадровий 

потенціал музично-педагогічної освіти.  

На початку 80-х років проблема підготовки та перепідготовки кадрового 

потенціалу педагогічних працівників перебувала в центрі уваги уряду.   

Міністерство освіти УРСР дало розпорядження навчально-методичній комісії 
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розробити навчальні плани та відповідні заходи з організації курсів 

перепідготовки вчителів музики на базі обласних інститутів удосконалення 

вчителів та на базі музично-педагогічних факультетів.   

Так, у  квітні – травні 1983 року на базі музично-педагогічного 

факультету КДПІ проходили місячні курси перепідготовки вчителів музики, на 

яких розглядалися питання змісту, форм та методів музично-естетичного 

виховання у загальноосвітній школі; урок – як основна форма організації 

навчально-виховного процесу; способи вдосконалення уроків музики; оцінка 

знань, умінь та навичок учнів на уроках музики; методика формування 

вокально-хорових навичок;  методика розучування пісні із застосуванням 

релятивної системи; форми та методи позакласної роботи з музично-

естетичного виховання школярів. Очолював роботу курсів М.О.Ворона. 

Лекційні, практичні та лабораторні заняття проводили Г.М.Мартьянова, 

І.О.Шапко, Л.М.Ворона, Г.О.Котова, Н.В.Мухіна [90;63]. 

Викладачі кафедри музики і співів КДПІ також працювали на постійних 

курсах підвищення кваліфікації учителів музики загальноосвітніх шкіл при 

інституті. Це була творча лабораторія, де вчителі міських та сільських шкіл 

здобували знання з методики музичного виховання, знайомилися з  новою 

програмою “Музика”, розробляли діагностичні карти музично-творчого 

розвитку дітей різних вікових груп. 

Курси підвищення кваліфікації викладачів середніх навчальних закладів  

та вчителів музики загальноосвітніх шкіл на даному історичному етапі 

розвитку музично-педагогічної освіти відіграли значну роль, а саме:  

 сприяли ознайомленню викладачів середніх навчальних закладів зі 

змістом,  основними принципами та методами побудови програми  “Музика”, 

яка набула статус загальнодержавної; 

 надали можливість учителям музики загальноосвітніх шкіл ознайомитися 

зі змістом програми й отримати необхідні рекомендації та методичний матеріал 

для проведення уроків музики за новою програмою. 
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Координатором діяльності викладачів та студентів на музично-

педагогічних факультетах залишалася рада факультету. Керуючись 

новоутвореними нормативними документами, враховуючи вимоги та потреби 

суспільства в підготовці вчителів музики, спроможних запроваджувати основні 

положення нових педагогічних теорій і технологій, а також нової концепції 

музично-естетичного виховання підростаючого покоління, члени рад 

конструктивно розв’язували актуальні проблеми підготовки фахівців нової 

генерації. На раді факультетів розглядалися питання: про набір студентів на І 

курс; організація та проведення роботи з абітурієнтами; організація та 

проведення безвідривної практики студентів І – ІІ курсів; обговорення та 

затвердження заходів з навчально-виховної роботи із студентами кожного 

курсу; про роботу кафедр факультету по ліквідації академічної заборгованості 

студентів; організація та проведення педагогічної практики на ІІІ – ІV курсах;  

стан навчально-виховної та суспільно корисної роботи студентів; про хід і 

якість проведення політичних інформацій в академічних групах; про стан 

виховної роботи в гуртожитках; результати атестації успішності студентів; про 

підготовку кафедр факультету до заліково-екзаменаційних сесій; підсумки 

заліково-екзаменаційної сесії на стаціонарному та заочному відділеннях; про 

роботу наукових гуртків; про результати перевірки трудової дисципліни 

викладачів та студентів факультету; про вивчення та узагальнення передового 

педагогічного досвіду; заслуховувалися звіти кураторів академічний груп. 

На засіданнях ради факультету порушувалися питання, пов’язані з 

навчально-виховною та науково-методичною роботою викладачів та студентів. 

Розглядалися варіанти поліпшення навчального процесу, впровадження нових 

методів навчання, питання організації індивідуальної та самостійної роботи 

студентів, питання науково-дослідної та виконавської роботи студентів і  

викладачів, їхньої трудової дисципліни. Зусилля колективів були спрямовані на 

підвищення  якості підготовки майбутніх учителів. З цією метою проводилися 

конкурси з постановки голосу,  основного музичного інструмента, 
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практикувалися звітні концерти окремих студентів, класів, секцій. Художні 

колективи та виконавці постійно брали участь у концертах для громадськості 

міста й інституту. 

Координаційна роль в організації музично-педагогічної освіти належала 

Міністерству освіти України, яке насамперед установлювало кількість набору 

на І курс з розрахунку вимог загальноосвітніх шкіл у кваліфікованих 

спеціалістах. Прикладом загальної тенденції у цьому плані може бути музично-

педагогічний факультет ВДПІ ім. М.Островського. 1980 – 1981 н.р.тут  

навчався 191 студент, 1981 – 1982 н.р. – 187 студентів. Аналіз архівної 

документації засвідчує, що за останні п’ять років випуск спеціалістів на 

денному відділенні становив від 36 до 50 осіб. 1979 – 1980 н.р. було 

підготовлено та випущено 41 студента,  1980 – 1981 н.р. – 43, 1981 – 1982 н.р. – 

44, 1982 – 1983 н.р. – 36, 1983 – 1984 н.р. – 50, 1984 – 1985 н.р. – 43 вчителя 

музики [79,2]. 

На базі музично-педагогічного  факультету ВДПІ ім. М.Островського 

працювали  річні підготовчі курси, випускники яких після закінчення та 

успішних екзаменаційних випробовувань зараховувалися на І курс 

Кіровоградського та Вінницького педагогічних інститутів. 

У першій половині 80-х років зберігається тенденція зміцнення 

матеріально-технічної бази факультетів. Так, у ВДПІ ім. М.Островського для 

проведення лекційних, практичних та індивідуальних занять 

використовувалися магнітофони й програвачі, яких нараховувалося 24 одиниці, 

у т.ч. 10 магнітофонів (3 стерео) та 14 програвачів (5 стерео). У фонотеці 

факультету налічувалося два діапроектори “Свитязь” та один епідеоскоп. 

Достатньою мірою студенти  забезпечені необхідними музичними 

інструментами. Зокрема, на факультеті було 30 баянів, 8 акордеонів, 51 

фортепіано [79].  

Завершується процес  структурної диференціації. 1982 – 1983 н.р. 

кафедра музики і співів КДПІ була реорганізована на дві кафедри – теорії, 
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історії музики та гри  на музичних інструментах, яку очолив А.М.Шульженко, 

та кафедру методики музичного виховання, співу та хорового диригування, 

завідуючою якої стала Л.М.Ракітянська. На кафедрах працювали предметно-

методичні секції, розглядалися та розв’язувалися питання навчально-

методичного, науково-дослідного, організаційно-виховного процесу та робота 

науково-методичних семінарів [90,6]. 

Водночас, у структурі кафедр з’являються нові функціональні підрозділи. 

Так, на кафедрі теорії, історії музики та гри на музичних інструментах ВДПІ ім. 

М.Островського працювала група аналізу, до якої входили М.М.Юхновський, 

В.М.Синіцин, Б.А.Брилін, А.В.Береза та С.М.Каргапольцев. Ця група 

здійснювала всебічний аналіз рубіжного контролю знань студентів, стежила за 

відпрацювання студентами пропущених занять, контролювала хід навчально-

виховного процесу та виконувала інші функції [84;5].  

 У зв’язку з цим посилюється функція контролю за  успішністю       

студентів і в інших вищих навчальних закладах України. Наприклад, на 

музично-педагогічному факультеті ОДПІ ім. К.Д.Ушинського працювали 

предметно-методичні комісії, на засіданнях яких обговорювалися питання 

організації та контролю за навчально-виховним процесом, організації 

індивідуальної та самостійної роботи студентів, навчальних планів і програм, 

методичні доповіді, семестрові й екзаменаційні вимоги, питання про підготовку 

та наслідки екзаменаційних сесій.  

На кафедрі теорії, історії музики та гри на музичних інструментах, яку 

очолювала А.К.Бриль, проводилися посеместрові академічні прослуховування  

й традиційні концерти з основного музичного інструмента. Така форма роботи 

стала підвищенням професійного рівня не тільки студентів, а й викладачів. 

Студенти закріплювали навички акомпанименту, удосконалювали виконавську 

практику, встановлювали міжпредметні зв’язки (спів-гра). Ця форма контролю 

за самостійною роботою надавала студентам впевненості, формувала навички 

виконавської майстерності, стимулювала професійно-педагогічне спрямування 
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навчання. Кафедра вперше провела відкритий залік з основного музичного 

інструмента. На заліку в присутності студентів проводилося відкрите 

обговорення результатів виступів та оголошення оцінок. Така форма контролю 

за індивідуальною роботою спрямована на підвищення відповідальності 

студентів та викладачів за якість підготовки та виконання індивідуальних 

програм. 

Нововведенням на музично-педагогічному факультеті ОДПІ ім. 

К.Д.Ушинського 1981 – 1982 н.р. стала нова форма контролю успішності 

студентів з основного музичного інструмента, суть якої полягала в тому, що  

викладачі вели протоколи  програм та аналіз якості її виконання кожним 

студентом, починаючи з І і закінчуючи ІV курсом. Такий підхід уможливлював 

наочно протягом усіх років навчання простежити професійне зростання 

студента та об’єктивно оцінити роботу кожного викладача. 

Посилення контролювальної функції за самостійною роботою не могло не 

вплинути на якість знань. Так, за результатами літньої заліково-екзаменаційної 

сесії 1981 – 1982 н.р. успішність на музично-педагогічному факультеті ВДПІ ім. 

М.Островського становила 96,25%. 30 студентів на факультеті навчалися на 

“відмінно”, що становило 16%. На І курсі процент успішності становив 100%,  

на ІІ курсі – 90%, на ІІІ курсі – 95%, на ІV курсі – 100% [84,15]. 

Характерною особливістю на початку 80-х років була активна участь 

викладачів музично-педагогічних факультетів у пошуках нових, більш 

досконалих технологій навчання майбутніх учителів музики. 

Постійно дбали про вдосконалення якості професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх учителів та навчально-виховного процесу викладачі 

кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника. На засіданнях кафедри обговорювалися питання поєднання 

співу з власним супроводом як засобу формування педагогічних умінь та 

навичок учителя  музики; методика використання технічних засобів у 

навчально-виховній роботі; використання міжпредметних зв’язків при 
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викладанні музично-теоретичних дисциплін; застосування структурно-логічних 

схем і технологічних карт у навчально-виховному процесі. 

Викладачі кафедри, намагаючись удосконалити навчально-виховний 

процес розробляли нові методики вивчення фахових дисциплін. Так, 

В.П.Поліщук запроваджувала методику організації самостійної роботи 

студентів з перекладу фортепіанних творів для баяна та шкільного оркестру; 

Е.Є.Самодумська – ескізне вивчення музичних творів; Т.М.Лоскутова – 

врахування індивідуальних можливостей та диференційованого підходу в 

процесі гри на фортепіано; І.В.Батюженко – ідейно-виховну роботу на заняттях 

з основного музичного інструмента; В.М.Лужний – розвиток творчого 

мислення на заняттях із музично-теоретичних дисциплін. Завідуючий кафедрою 

методики музичного виховання, співів та диригування В.Д.Доронюк 

досліджував формування вокально-хорових навичок у дитячому хоровому 

колективі [81,7]. 

На практичних заняттях з методики музичного виховання студенти 

обговорювали  цикл телевізійних передач “Вечори музики для юнацтва”, які 

проводив народний артист СРСР Д.Б.Кабалевський, та показові уроки музики, 

котрі готували співробітники лабораторії музики і танцю НДІ художнього 

виховання АПН СРСР. 

У пошуку засобів удосконалення навчально-виховного процесу 

перебували викладачі фахових кафедр ВДПІ ім. М.Островського. На 

практичних заняттях з методики музичного виховання Т.П.Плесніна 

відпрацьовувала зі студентами фрагменти уроків музики в І – ІІІ класах за 

програмою Д.Б.Кабалевського. Розучували вправи для  розспівування, новий 

пісенний репертуар, запропонований українськими дослідниками, які 

працювали над адаптацією нової програми. Використовуючи різні види 

діяльності, студенти намагалися досягти цілісності уроку, спрямованої на 

розкриття тематичного змісту. 
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На індивідуальних заняттях з основного музичного інструмента 

С.М.Каргапольцев використовував у роботі зі студентами метод підбору 

мелодії на слух та транспонування в необхідну тональність. Як доводить досвід, 

розвиток цих важливих навичок дає змогу вчителю музики розв’язувати 

складні питання в проведенні вокально-хорової роботи на уроках та в процесі 

гурткової діяльності. 

Проводив пошуки нових методів роботи з інструментальними 

ансамблями Б.А.Брилін. У процесі спільної діяльності, під час проведення 

репетиційної роботи та участі в концертних виступах у студентів формувалися 

важливі професійно-педагогічні навички. Студенти оволодівали методикою 

організації та діяльності інструментальних ансамблів, принципами підбору 

репертуару, навичками інструментування музичних творів. Гра в 

інструментальних ансамблях розвивала музично-творчі здібності студентів, 

навички імпровізації та композиторської діяльності. 

Ефективність навчально-виховного процесу залежала від методичної 

забезпеченості студентів необхідним дидактичним матеріалом. На музично-

педагогічному факультеті ВДПІ ім. М.Островського, який 1981 року очолив 

В.К.Лебедєв, створено фонд лекцій з методики музичного виховання та історії 

зарубіжної, російської та радянської музики, зі спецкурсу “Естетичне 

виховання в школі”, розроблені  структурно-логічні схеми з курсу гармонії. Це 

сприяло студентам засвоїти визначені курси та грунтовно підготуватися до 

державних екзаменів. 

Викладачі кафедри методики музичного виховання, диригування і 

постановки голосу ЗДПІ О.З.Крагель, В.Б.Костенко, Ю.М.Бай читали для 

студентів спецкурси “Робота з дитячим хоровим колективом”, “Сучасні наукові 

дослідження у галузі масового музичного виховання”, “Методика використання 

акордеона на уроках музики” (для піаністів). На кафедрі теорії, історії музики 

та гри на музичних інструментах С.В.Верницька розробила спецкурс “Сучасна 
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зарубіжна музика”, а А.М.Векслер викладав спецкурс “Психологія музичної 

творчості” [233, 29]. 

При вивченні курсів “Історії зарубіжної музики” та “Історії радянської 

музики“ С.В.Верницька та З.Е.Болкунова враховували специфіку роботи 

вчителя у загальноосвітній школи, де в майбутньому будуть працювати 

студенти та використовувати  свої знання. Такий підхід зберігався при 

проведенні семінарських занять, групових та індивідуальних консультацій. 

Питання самостійної роботи студентів розглядалися та розв’язувалися в 

контексті  індивідуальної підготовки з основного та додаткового музичного 

інструмента, диригування та постановки голосу. Викладачі фахових дисциплін 

проводили ґрунтовні консультації, особливо зі студентами І курсів, щодо 

розподілу часу на самостійну підготовку, методику роботи із розучування 

партитури або музичного твору. Студентам надавалися методичні рекомендації 

стосовно основних етапів роботи над музичним твором та методики подолання 

труднощів. 

Таким чином, процес удосконалення професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх фахівців відбувався у трьох  взаємозумовлених напрямах. По-перше, 

використовувалися нові методики вивчення фахових дисциплін (розвиток 

творчого мислення в інструментальних ансамблях, підбір мелодії на слух та 

транспонування в необхідну тональність, ескізне вивчення музичних творів, 

переклад фортепіанних творів для баяна та шкільного оркестру, створення 

фрагментів уроків). По-друге, було введено до навчальних планів спецкурси та 

спецсемінари  з фахових дисциплін, якими передбачено розвиток творчих 

можливостей кожного студента. По-третє, значне місце займала самостійна 

робота під час індивідуальної підготовки з основного та додаткового 

інструмента, диригування, постановки голосу, а також використання технічних 

засобів та міжпредметних зв’язків. 

Дійсно, на початку 80-х років викладачі фахових кафедр  активно 

долучилися до  процесу адаптації  і переходу загальноосвітніх шкіл на нову 
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програму з “Музики”. Ці питання виносилися та розглядалися на методичних та 

науково-теоретичних семінарах, які діяли на музично-педагогічних 

факультетах.  

Нові форми та засоби вдосконалення навчально-виховного процесу у 

зв’язку з переходом загальноосвітніх шкіл на нову програму з “Музики” 

розробляв колектив музично-педагогічного факультету КДПІ.  Т.Й.Рейзенкінд 

очолювала науково-теоретичний семінар, на якому розв’язувалися питання 

методики музичного виховання учнів І класу за новою програмою. Методисти 

обговорювали зміст методичних розробок та рекомендацій учасників наукової 

конференції з адаптації програми “Музика”. Ця конференція проходила  в 

травні 1982 року на базі СДПІ. У програмі семінару розглядалися питання 

педагогічної майстерності, взаємозв’язку свідомого та емоційного, технічного 

та художнього у виконавському процесі,  аналітична робота над музичним 

твором у класі основного музичного інструмента, комплексне використання 

методів навчання в роботі над музично-художнім образом музичного твору 

[90]. 

Велика увага в діяльності науково-теоретичного семінару  приділялася 

організації самостійної роботи студентів. Викладачі основного музичного 

інструмента (фортепіано) використовували двосторонній зв’язок зі студентами 

свого класу. За допомогою пульта керування, який був на кафедрі, викладач 

мав змогу під’єднатися до різних класів та впливати на зміст самостійної 

роботи студентів. Використання технічних засобів навчання значно 

підвищувало ефективність самостійної роботи студентів, позитивно впливало 

на формування навичок самоаналізу та самоконтролю в роботі над музичним 

твором. 

Результатом самостійної роботи студентів стали семестрові академічні 

прослуховування з основного музичного інструмента, які проходили  у формі 

концертів у підшефних школах та підприємствах, на кураторських годинах 

інших факультетів інституту. Концерти стали традиційними для піаністів, 
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скрипалів, баяністів. Високу виконавську майстерність демонстрували студенти 

викладачів Т.Й.Рейзенкінд, А.М.Шульженка, Г.О.Білоненка, Н.Ф.Вишнякової 

[90]. 

Навички самостійної роботи студенти вдосконалювали під час 

проходження педагогічної практики в школах Кривого Рогу та 

Дніпропетровська. У базових школах № 4, 19, 52, 70, 91, 109  працювали 

педагогічні загони. Тут студенти І – ІV курсів знайомилися із  системою 

музично-естетичного виховання школярів, допомагали вихователям 

продовженого дня проводити виховні заходи з учнями початкових класів. 

Для вдосконалення самостійної роботи студентів на музично-

педагогічному факультеті ДДПІ ім. І.Франка було створено кабінет “Методики 

музичного виховання”, у якому зосереджувалася методична література, 

розробки конспектів уроків, наочність, кращі курсові та дипломні роботи, 

хрестоматії, платівки з музичним матеріалом. Тут студенти могли отримати 

консультацію у методистів щодо плану-конспекту уроку, підготувати 

необхідний дидактичний матеріал, прослухати музичні записи, переглянути 

діафільми.  

Факти свідчать,  що самостійна робота студентів з оволодіння музичним 

інструментом під час проходження педагогічної практики та в процесі 

використання дидактичних можливостей кабінетної системи створює умови 

для: 

 для розвитку індивідуальних пошукових можливостей студентів; 

 оволодіння новими методами та прийомами засвоєння матеріалу; 

 демонстрації власних досягнень на концертних виступах;  

 використання дидактичних можливостей кабінетної системи. 

1982 – 1983 н.р. навчально-виховний процес на музично-педагогічних 

факультетах здійснювався на основі постанов Ради Міністрів СРСР про 

народну освіту, постанови уряду “Про подальший розвиток вищої школи та 

підвищення якості підготовки спеціалістів” та “Основних напрямках роботи 
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загальноосвітньої та професійної школи”. У цих документах передбачалося 

поліпшення художнього та естетичного виховання учнів. У школярів необхідно 

було розвивати почуття прекрасного, формувати естетичні смаки, уміти 

розуміти та цінувати твори мистецтва. Для цього викладачі музично-

педагогічних факультетів використовували можливості кожного навчального 

предмета. Так, на заняттях з основного музичного інструмента в студентів 

розвивали навички читання з листа, спів під власний супровід, транспонування. 

Значна увага приділялася підбору супроводу до мелодії, формуванню навичок 

аналізу музичного твору. Велике значення надавалося роботі з хоровим 

колективом, виконавській практиці. Студенти постійно виступали на відкритих 

концертах. 

Для підвищення якості підготовки спеціалістів на музично-педагогічному 

факультеті КДПІ були розроблені та введені нові курси, вивчення яких сприяло 

професійно-педагогічному становленню студентів.  Так, при засвоєнні курсу 

“Дитяча хорова література” І.М.Кіселевська намагалася розширити уявлення 

студентів про хорову творчість композиторів-класиків та сучасних авторів, 

знайомила з кращими зразками дитячої хорової літератури різних жанрів і  

стилів, поглиблювала навички аналізу хорових творів, надавала можливість 

студентам використовувати дитячу хорову класику в практичній діяльності. 

При викладанні курсу “Інструментознавство  та основи оркестровки” 

А.О.Балабан знайомив студентів з виразними й технічними можливостями 

різних музичних інструментів, формував навички аранжування музичних творів 

для різного складу ансамблів та оркестрів, які повинен створити вчитель у 

загальноосвітній школі. 

Для  вдосконалення професійної підготовки студентів вивчення курсу 

“Практикум керівництва хором” було винесено в базові школи, у яких студенти 

проходили педагогічну практику. Під керівництвом І.О.Шапко студенти 

прослуховували дітей, розподіляли їх за партіями, підбирали репертуар, 

з’ясовували методику роботи над партитурою хорового твору. Цей вид роботи 
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допоміг майбутнім керівникам хорових колективів оволодіти навичками й 

уміннями організації та керівництва хором, набути досвіду роботи з хоровими 

партіями, відтворення точної інтонації, правильної дикції, фразування, 

специфіки акомпанування дитячому хору. Студенти мали можливість 

перевірити свої теоретичні знання, брати участь у розв’язанні питань 

естетичного та художнього виховання школярів. Результати своєї роботи 

студенти демонстрували  на загальношкільних виховних заходах. 

Для  вдосконалення самостійної роботи студентів на факультеті було 

поновлено матеріали кабінету “Методики музичного виховання”, у якому 

зосереджувалася методична література, розробки конспектів уроків, наочність, 

кращі курсові та дипломні роботи, хрестоматії, платівки з музичним 

матеріалом.  

На кафедрі теорії, історії музики та гри на музичних інструментах 

розроблена програма, до якої увійшли твори із слухання з шкільної програми 

“Музика”. Виконання цих творів було введено у робочі плани студентів, 

залікові вимоги, програми державних екзаменів. Це дало можливість 

нагромадженню репертуару, формуванню професійного досвіду, готовності до 

педагогічної діяльності, починаючи з І курсу навчання в інституті. 

Окремо слід зазначити, що після закінчення музично-педагогічного 

факультету певна частина випускників  працювала викладачами дитячих 

музичних студій при загальноосвітніх школах та Будинках піонерів, 

викладачами педагогічних училищ. З цією метою кафедри вводили спеціальні 

методики, вивчення яких давало можливість більш грунтовно ознайомити 

студентів з основами викладання диригування, постановки голосу, основного 

музичного інструмента. 

Для вдосконалення навчального процесу викладачами теоретичних 

дисциплін КДПІ були оновлені технологічні карти та структурно-логічні схеми 

з усіх лекційних та практичних курсів. Викладачами Н.Ф.Вишняковою, 

С.М.Бєліковою, А.М.Шульженко, С.М.Бреус оновлено лекційний фонд курсів 
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історії зарубіжної та радянської музики, спецкурсів з музично-теоретичних 

дисциплін. 

Таким чином, слід визнати, що  підвищення якості професійно-

педагогічної підготовки спеціалістів на музично-педагогічних факультетах 

являло собою комплекс заходів, завдяки розробці яких відбувалося: 

 уведення нових курсів;  

 запровадження творів шкільної програми в різні форми звітності;  

 уведення до навчальних планів спеціальних методик; 

 оновлення змісту фахових дисциплін.  

Особливістю досліджуваного періоду була суспільно-педагогічна 

практика,  яка вважалася складовою професійно-педагогічної підготовки 

вчителя музики, під час якої студенти знайомилися з організацією навчально-

виховної роботи та системою музично-естетичного виховання у школі, вивчали 

форми роботи не тільки шкільного вчителя музики, а також роботу класного 

керівника молодших класів та вихователя продовженого або повного дня. 

Основною формою роботи студентів було проведення занять у шкільних 

лекторіях. Студенти І – ІІІ курсів ДДПІ ім. І.Франка проходили суспільно-

педагогічну практику в базових школах Дрогобича,  з якими було підписано 

договір про співпрацю.  

Велике значення у професійному вихованні майбутніх учителів та 

проходженні суспільно-політичної практики відігравали педагогічні загони, які 

діяли на музично-педагогічному факультеті ВДПІ ім. М.Островського. Тут 

студентський педагогічний загін налічував понад 90 осіб. Бійці педагогічного 

загону проводили значну роботу в ЗОШ № 4 та № 8 м.Вінниці [79]. 

Питання проходження педагогічної практики студентами музично-

педагогічного факультету І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника обговорювалося 20 квітня 

1982 року на виїзному засіданні кафедри  методики музичного виховання, 

співів та диригування на базі ЗОШ № 6 м.Калуша. Присутні також відвідали 
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показовий урок музики, який провів В.М.Слуцький, обговорили методику 

роботи із шкільним хором та вокальним ансамблем  [82,3].  

Викладачі музики і співів отримували індивідуальні консультації та 

запрошувалися на засідання фахових кафедр музично-педагогічного факультету 

ОДПІ ім. К.Д.Ушинського. Вони  брали участь в обговоренні підсумків 

проходження студентами педагогічної практики, аналізували недоліки 

методичної підготовки. Важливе місце займали питання  зібрання студентами 

шкільного пісенного репертуару, вільне володіння музичними та літературними 

текстами, уміння транспонувати шкільну пісню в необхідну тональність, 

використання репетиційного жесту в процесі розучування шкільного 

репертуару. 

1983 року студенти ІІІ курсу КДПІ ім. О.М.Горького проходили 

піонерську практику в таборах Чехословацької Соціалістичної Республіки. Тут 

вони працювали вожатими та музичними керівниками. Разом зі словацькими 

дітьми студенти випускали стінні газети, оформляли стенди про радянські 

міста-герої, міста побратими України та Чехословаччини, організовували 

конкурси дитячих малюнків, вечори інтернаціональної дружби, відпочинку, 

вогнища дружби. 

Таким чином, підвищенню якості підготовки спеціалістів сприяло 

проходження студентами  суспільно-педагогічної та педагогічної практик, які 

відігравали важливу роль у професійно-педагогічному  становленню майбутніх 

учителів, а саме: 

 сприяли ознайомленню студентів зі специфікою навчально-виховного 

процесу в загальноосвітньої школи; 

 надавали можливість студентам усвідомлювати власну відповідальність 

за навчання та виховання школярів;  

 студенти здобували знання, навички та вміння, необхідні для подальшого 

формування педагогічної майстерності. 
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Деканати надавали  великого значення створенню та функціонуванню 

творчих колективів, участь у яких сприяла розв’язанню двох взаємопов’язаних 

завдань:  

 стимулюванню творчого розвитку майбутніх учителів музики в процесі 

колективного музикування;  

  організації індивідуального стилю   життя студентів, частиною якого 

була професійна діяльність, у процесі якої формувалися розуміння, 

переживання і наміри,  предметні дійства в професійній діяльності в 

конкретних умовах музичної творчості. 

1981 року на музично-педагогічному факультеті КДПІ ім. О.М.Горького 

було створено ряд художніх колективів. Студент В.Черленюк керував 

ансамблем “Троїсті музики”. Студентські ансамблі “Легені” та “Веселі музики” 

об’єднували молодь, закохану в музику та народну пісню. З концертними 

програмами ці колективи виступали на студентських вечорах, дискотеках, у 

шкільних аудиторіях та перед воїнами підшефної частини. Велику повагу серед 

слухачів мав хор викладачів інституту, яким керували А.Г.Болгарський та 

О.В.Комісаров. На фахових кафедрах активно працювали професор 

А.Т.Авдієвський, народний артист СРСР Д.М.Гнатюк, заслужена артистка 

УРСР  В.М.Любимова, заслужений діяч мистецтв УРСР С.В.Дорогий.  

1982 року на музично-педагогічному факультеті діяло три хорових 

колективи: два мішаних хори, з якими працювали А.Т.Авдієвський і 

П.М.Ніколаєнко, та жіночий хор під керівництвом А.В.Козир. Студенти всіх 

курсів грали в оркестрових колективах, якими керували Л.Г.Титаренко, 

М.Л.Гуральник та Ю.Я.Яценко. Духовий оркестр вів В.О.Поляков, ансамбль 

баяністів – А.І.Пашкевич [144,1]. 

З року в рік зростала майстерність художніх колективів музично-

педагогічного факультету ВДПІ ім. М.Островського – народної хорової капели 

та оркестру народних інструментів. Керівнику народної хорової капели 

В.І.Газинському було присвоєно звання заслуженого працівника культури 
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УРСР. Колектив оркестру народних інструментів підготував декілька програм. 

Під час концертних заходів  студенти виступали в ролі диригентів, 

удосконалювали навички керівників оркестрових колективів. 

Закріплювалася традиція створення художніх колективів викладачами, 

концертмейстерами та студентами на інших факультетах інститутів. Так, 

викладачі кафедри методики музичного виховання, співів та хорового 

диригування КДПІ Г.М.Мартьянова, Т.О.Ніколаєвська, І.Н.Кисилевська, 

концертмейстери Л.О.Хоружко, І.О.Сокуренко, Л.М.Прокопець працювали із 

студентськими художніми колективами фізико-математичного, біологічного та 

іншими факультетами інституту. Народною хоровою капелою інституту  

керував А.О.Балабан. Він був не тільки здібним організатором та 

хормейстером, а також активно займався композиторською діяльністю. 

А.О.Балабан написав для хорової капели власні твори, які прикрасили 

репертуар та були внесені до державної екзаменаційної програми студентів-

випускників [90,68]. 

Для студентів, які навчалися гри на народних музичних інструментах,  

працювало започатковане  1979 року на музично-педагогічному факультеті 

КДПІ ім. О.М.Горького відділення керівників шкільних оркестрів народних 

інструментів. За п’ять років спеціальність керівників оркестрів народних 

інструментів отримали понад 80 випускників. 1984 року на відділенні 

навчалося 75 студентів різних курсів, які оволодівали методикою організації та 

змістом роботи зі шкільним оркестром. Методичну та практичну допомогу 

студентам надавав Л.Г.Гуральник [33,2]. 

Таким чином, творчі колективи музично-педагогічних факультетів були 

полефунціональними, бо їхня діяльність спрямовувалася не тільки на 

знайомство з різними жанрами музичного мистецтва, на формування 

естетичного ставлення до нього, розвитком творчих здібностей, а також на 

професійне самовиявлення  майбутніх учителів музики. 



 179 

На початку 80-х років відбувалося активне залучення студентів до 

реальних музично-естетичних проектів та волонтерської діяльності, що 

забезпечувало розвиток професійної культури майбутніх спеціалістів у галузі 

музичного виховання. Важливою формою  цієї діяльності стали факультети 

громадських професій. Ця форма професійного становлення активно 

запроваджувалася майже  у всіх інститутах України. Зразковою у цьому плані 

стала робота факультету громадських професій І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника. Під 

керівництвом викладачів фахових кафедр М.Ю.Сливоцького, В.М.Лужного, 

М.В.Черепанина, В.С.Стешина, Р.О.Кузьменко, В.Ф.Орлова, Ю.С.Фейди, 

Л.Ф.Круля 44 студенти ІІІ – ІV курсів  готували лекції-концерти, з якими 

виступали перед учнями загальноосвітніх шкіл міста, молоддю технікумів та 

училищ, підприємств міста. 1982 – 1983 н.р. було проведено близько 100 лекцій 

та лекцій-концертів. 

Взаємозв’язок із загальноосвітніми школами зберігається протягом 

усього періоду існування музично-педагогічних факультетів. Разом з тим на 

початку 80-х років у цьому виді діяльності спостерігаються нові тенденції. 

Підвищується роль  творчого досвіду вчителів у розвитку педагогічної теорії. 

Науковці та викладачі вищих навчальних закладів  вивчали та узагальнювали 

творчий досвід і потенціал учителів-практиків, учились у них та, враховуючи 

їхні досягнення, розвивали педагогічну теорію. Крім того, викладачі музично-

педагогічних факультетів робили все можливе для впровадження в практику 

нових педагогічних концепцій і технологій. 

На початку 80-х років науковці музично-педагогічного факультету КДПІ 

ім. О.С.Пушкіна розробдяли проект “Школа 2000 року”.  З-поміж 1981 – 1983 

років було   проведено шість виїзних засідань та методичних семінарів у 

базових школах Кіровограда та області, на яких обговорювалися питання 

музично-естетичного виховання молоді ХХІ століття.  У березні 1982 року 

відбулося виїзне засідання кафедри хорового диригування та методики 

музичного виховання КДПІ ім. О.С.Пушкіна й методологічний семінар спільно 
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з  учителями Павлиської ЗОШ Онуфріївського району. На засіданні виступив  

старший науковий співробітник АПН СРСР, кандидат педагогічних наук  

М.П.Щетінін, який керував проведенням експериментальної роботи в 

Зибківській загальноосвітній школі Онуфріївського району. З повідомленнями 

про хід експериментальної роботи М.П.Щетинін доповідав також на засіданні 

ради КДПІ ім. О.С.Пушкіна, виступав перед викладачами та студентами 

факультету [183]. 

24 – 25 квітня 1981 року кафедра історії, теорії музики та гри на музичних 

інструментах КДПІ ім. О.С.Пушкіна разом з обласним інститутом 

удосконалення учителів  провела виїзне засідання та методичний семінар для 

вчителів музики Кіровоградської області на базі Новоукраїнської ЗОШ № 4, де 

проходив експеримент за програмою Д.Б.Кабалевського. З учнями 1-а класу 

було проведено відкритий урок на тему “Три кити в музиці – пісня, танець, 

марш”, на якому  вчитель музики Б.О.Коваленко довів пізнавальні та виховні 

можливості змісту уроку музики.  

Протягом 1980 – 1981 н.р. було проведено три виїзних засідання кафедри 

теорії, історії музики та гри на музичних інструментах ЗДПІ у ЗОШ № 2, 6, 78 

м.Запоріжжя. З учнями цих шкіл були проведені бесіди, присвячені 50-річчю з 

дня заснування ЗДПІ, організовано концерт. На виїзне засідання кафедри 

запрошувалися вчителі музики з інших шкіл, перед якими виступив  з 

доповіддю про нові дослідження в галузі виконавства на музичних 

інструментах Ю.М.Бай, показовий урок музики провела В.Б.Костенко. 

Викладачами музично-педагогічного факультету узагальнено та 

поширено серед учителів музики сільських шкіл досвід роботи вчителя ЗОШ № 

78 м.Запоріжжя В.К.Полікарпової за системою відносної сольмізації на уроках 

музики та вчителя ЗОШ № 76 м.Запоріжжя Т.І.Кащенко з трудового виховання 

на уроках музики [233,32]. 

У березні 1983 року було проведено виїзне засідання кафедри методики 

музичного виховання, співу та хорового диригування ВДПІ ім. М.Островського 
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на базі Литинської ЗОШ № 2, у якій працював учителем музики випускник 

факультету І.Г.Чернокожа. На засіданні була обговорена доповідь  

Т.П.Плесніної “Особливості роботи вчителя музики з учнями початкових 

класів” та проаналізовано відкритий урок музики в І класі. 

Велика увага приділялася деканатом та кафедрами ВДПІ ім. 

М.Островського з вивчення досвіду кращих учителів музики загальноосвітніх 

шкіл м.Вінниці та області:  І.Я.Солдатової (ЗОШ № 6 м.Вінниці), В.А.Буко 

(ЗОШ м.Немирова),  В.І.Грудини (с.Гонтовка Могильов-Подільського району), 

В.І.Коцулими (ЗОШ № 2 м.Хмельника) та інших.  Ці вчителі мали власний 

досвід у галузі музично-естетичного виховання, яким ділилися зі студентами 

під час проходження педагогічної практики та проведення науково-практичних 

конференцій [84,13].  

Забезпечення творчих зв’язків зі школами міста та області, а також 

органами народної освіти залишалося важливою ділянкою роботи фахових 

кафедр музично-педагогічного факультету ОДПІ ім. К.Д.Ушинського. 

Викладачі брали активну участь у роботі методичних семінарів міста та області, 

у нарадах і педагогічних читаннях. 

Беручи участь в адаптації нової концепції музично-естетичного 

виховання школярів, викладачі КДПІ ім. О.С.Пушкіна Л.І.Бутник, А.Г.Бутник, 

Е.С.Заруба разом зі студентами старших курсів розробили та впроваджували в 

практику комплекс заходів, присвячений “Тижню музики для дітей та 

юнацтва”, який щорічно проводився у межах області під час весняних канікул. 

Тематика заходів відповідала вимогам нової програми [85]. 

На базі ЗОШ № 70 тривала робота організованої викладачами музично-

педагогічного факультету КДПІ “Школа мистецтв”. Тут студенти проводили 

наукові дослідження, перевіряли професійні можливості. У хоровому, 

інструментальному й теоретичному гуртках вони проводили заняття з 

основного інструмента, сольфеджіо, хорового класу.  У ЗОШ № 52 І.О.Шапко 

спільно зі студентами ІV курсу вела хор “Вітерець”, який став базовою 
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лабораторією із засвоєння практичних навичок позакласної роботи. Репетиції 

хорового колективу також відвідували студенти ІІІ курсу. Вони самостійно 

працювали з окремими партіями, намагалися сформувати в учнів вокально-

хорові навички [90,18]. 

Кафедри факультету розробляли та впроваджували спільні проекти із 

загальноосвітніми школами міста,  району, області. Особлива увага 

зосереджувалася на тих школах, де студенти проходили педагогічну практику: 

у ЗОШ № 4, 52, 75, 91, 113, ЗОШ № 1 с.Лозоватки, Підгороднянської ЗОШ № 5. 

Так, учителі музики цих шкіл брали участь у засіданнях секцій, кафедр, 

виступали на підсумкових конференціях з питань педагогічної практики. 

Вчителі музики ЗОШ № 91 В.К.Андрюшко та  ЗОШ № 113 Л.О.Сачкова 

виступали з доповідями на міжвузівській науково-практичній конференції з 

питань підготовки та профорієнтації студентів на загальноосвітню школу. 

Студенти І – ІІІ курсів зустрілися з вчителями музики ЗОШ № 75 В.М.Шишко 

та Підгороднянської ЗОШ № 5 Л.А.Куриленко, які розповідали про роботу над 

календарними та поурочними планами та організацію гурткової роботи в 

загальноосвітніх школах [90,19]. 

Викладачі музично-педагогічного факультету І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника 

спільно із студентами-дипломниками проводили дослідно-експериментальну 

роботу в базових школах інституту. Завідуючий кафедрою методики музичного 

виховання, співів та диригування В.Д.Доронюк керував хоровим колективом у 

школі-інтернаті, О.А.Маланюк працювала зі шкільним хором Угорницької 

ЗОШ, В.І.Зварун організувала хоровий колектив у ЗОШ № 3 м.Калуша, 

О.В.Ничай у ЗОШ № 6 м.Калуша керувала хоровим колективом учнів 

молодших класів та організувала вокальний ансамбль [82,2]. 

Стан викладання музики в школах Долинського, Калушського, 

Верховинського районів та м.Івано-Франківська  вивчали та узагальнювали 

викладачі фахових кафедр музично-педагогічного факультету І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника. До  цієї роботи були залучені студенти, які працювали в 



 183 

наукових гуртках. Так, студенти, науковою роботою яких керував В.М.Лужний, 

вивчали та узагальнювали досвід роботи вчителя музики С.Т.Івасишина 

(с.Комарівка), який займався розвитком музичних здібностей молодших 

школярів  у позакласній діяльності [88,5]. 

Викладач Н.О.Толошняк у журналі “Музика” опублікувала статтю, у якій 

висвітлено роботу дитячої філармонії та музичного лекторію. У музичному 

лекторію тривала робота студентів факультету під керівництвом завідуючих 

фаховими кафедрами Г.Г.Величко та В.М.Лужного. Були проведені лекції-

концерти в загальноосвітніх школах з тем “Фортепіанна творчість 

С.Рахманінова”, “Пісенна творчість О.Пахмутової”, “Музика народів СРСР”. 

На базі дитячої музичної школи № 1 м.Івано-Франківська працювала дитяча 

філармонія. Викладачі та студенти факультету  брали активну участь у її 

діяльності та проведенні музично-просвітницьких заходів.  

Таким чином,  взаємозв’язок із загальноосвітніми школами сприяв  

професійному вдосконаленню як викладачів, так і студентів  музично-

педагогічних факультетів. Разом з тим необхідно зазначити, що цей 

взаємозв’язок носив двосторонній характер: викладачі та студенти не тільки 

збагачували шкільну практику, сприяли її виходу на новий рівень розвитку, але 

й самі вчилися у вчителів-новаторів. 

На початку 80-х років важливе місце в робочих індивідуальних планах  

викладачів вищих навчальних закладів займала профорієнтаційна робота, від 

якості якої залежало успішне розв’язання проблем подальшої навчально-

виховної роботи та підготовки спеціалістів на музично-педагогічних 

факультетах. 

Викладачами музично-педагогічного факультету ЗДПІ  проводилася 

профорієнтаційна робота серед випускників педагогічного училища,  учнів 9 – 

10 класів загальноосвітніх шкіл,  випускників дитячих музичних шкіл, учителів 

музики, які були слухачами курсів підвищення кваліфікації. На факультеті 

другий рік працював ФМВ. Викладачі кафедри теорії, історії музики та 
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основного музичного інструмента розробили методичні рекомендації з 

музично-теоретичних дисциплін та програмні вимоги з основного інструмента. 

Фахові кафедри підтримували творчі зв’язки з музично-педагогічним 

училищем м.Кадієвки, за направленням якого до вступу на факультет щорічно 

подавали документи 10 – 15 кращих випускників. Профорієнтаційна робота 

проводилася з учнями Запорізького, Донецького та Сімферопольського 

музичних училищ, Мелітопольського культурно-освітнього училища. 

Деканат музично-педагогічного факультету підтримував творчі зв’язки з 

колишніми випускниками: директором загальноосвітньої школи м.Приморська, 

директором Кам’янець-Дніпровської ЗОШ, завідуючою музичним відділенням 

Стахановського педагогічного училища, які успішно співпрацювали в 

профорієнтаційному напрямі зі своїми вихованцями. 

Профорієнтаційна робота проводилася викладачами музично-

педагогічного факультету ВДПІ ім. М.Островського В.І.Газинським, 

Б.А.Бриліним, А.В.Березою, Н.В.Маліборським, В.Ф.Поліщук, Т.П.Плесніною. 

Вони підтримував зв’язки з музичними школами області, проводили 

роз’яснювальну роботу з молоддю, яка прагнула навчатися на музично-

педагогічному факультеті. Викладачі кафедр також надавали методичні 

консультації учителям музики, допомагали літературою, розробками уроків та 

сценаріями позакласних заходів. 

З випускниками шкіл та педагогічних училищ працювали викладачі 

музично-педагогічного факультету І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника. М.В.Черепанин, 

Р.О.Кузьменко, О.І.Макар проводили заняття в школі юного вчителя (міст 

Богородчани, Яремча, Брошнив, Дилятин, Рожнятив).  Викладачі секції баяна та 

фортепіано проводили концерти в школах та педагогічному училищі 

(м.Коломия, м.Косів). М.З.Ортинська та З.В.Гайда постійно проводили 

профорієнтаційну роботу в педагогічному класі Івано-Франківської школі-

інтернаті № 1.  Були підготовлені методичні рекомендації з теорії музики і 
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сольфеджіо для абітурієнтів, які вступали на музично-педагогічний факультет 

[88,8]. 

Робота з профорієнтації з майбутніми абітурієнтами мала систематичний 

та плановий характер. Викладачі фахових кафедр використовували різні форми 

та методи, залучали майбутніх абітурієнтів до вступу в інститут. 

Деканат музично-педагогічного факультету КДПІ підтримував зв’язки з 

органами народної освіти з питань стажування випускників. Були зроблені 

запити з працевлаштування випускників та отримані позитивні характеристики 

їхньої діяльності. Протягом року випускники-стажисти отримували 

консультації з диригування, постановки голосу, методики музичного 

виховання, спеціального музичного інструмента та інших фахових дисциплін. 

Професійне становлення майбутніх учителів музики  значною мірою 

залежало від спілкування та знайомства з творчою діяльністю дитячих 

колективів. Так, на запрошення професора Ж.Х.Косинського перед 

викладачами та студентами музично-педагогічного факультету ОДПІ ім. 

К.Д.Ушинського виступив дитячий хор с.Залізничне Московської області під 

керівництвом Г.А.Струве. Студенти були присутні на репетиціях, вивчали 

методику роботи й спостерігали за манерою спілкування керівника з 

колективом [162]. 

Викладач КДПІ С.М.Бреус постійно висвітлювала в місцевій газеті 

“Червоний гірник” культурне життя факультету й міста, питання 

музикознавства, музичної педагогіки, діяльність трупи драматичного театру, 

спектаклі якого впливали на формування світогляду студентської молоді. 

Події культурного життя Дрогобича висвітлювалися в обласній пресі. Це 

були творчі зв’язки  колективу музично-педагогічного факультету ДДПІ ім. 

І.Франка з викладачами Львівської державної консерваторії ім. М.Лисенка. 

Визначною подією у житті ДДПІ ім. І.Франка була зустріч з патріархом 

української класичної музики М.Ф.Колессою. 1983 року композитора було 

запрошено на розширене засідання кафедри хорового диригування і методики 
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музичного виховання.  Він розповів викладачам та студентам про творчу 

спадщину свого батька, академіка Філарета Колесси, діяльність викладачів 

консерваторії, спрямовану на вдосконалення програми “Музика” для 

загальноосвітніх шкіл. 

Отже, вивчення та узагальнення розвитку музично-педагогічної освіти на 

початку 80-х років ХХ столітя дає усі підстави для твердження, що в цей період 

удосконалюється професійно-педагогічна та науково-методична підготовка  

викладачів вищих навчальних закладів у провідних наукових центрах; суттєво 

збільшується науковий потенціал фахових кафедр; для узагальнення та 

впровадження передового педагогічного досвіду було створено опорну 

кафедру; на факультетах продовжували роботу постійні методологічні 

семінари; викладачі середніх навчальних закладів та вчителі музики 

загальноосвітніх шкіл  отримали можливість удосконалити свій професійно-

педагогічний рівень на курсах підвищення кваліфікації; виходячи з потреб часу, 

навчально-виховний процес на музично-педагогічних факультетах 

координували ради факультетів; обсяг  прийому студентів на І курс 

встановлювало Міністерство освіти УРСР, виходячи з потреб  школи; у центрі 

роботи рад факультетів перебували питання якості успішності студентів; 

удосконалення професійно-педагогічної підготовки студентів на музично-

педагогічних факультетах здійснювалося з використанням нових методик та 

більш удосконалих технологій навчання; на факультетах  діяли науково-

теоретичні семінари; основна увага викладачів зосереджувалася на самостійній 

роботі студентів; було уведено нові спецкурси та спецсемінари, оновлено зміст 

фахових дисциплін, розроблені спеціальні методики; підвищенню якості 

підготовки спеціалістів сприяло проходження студентами суспільно-

педагогічної та педагогічної практики; на факультетах  і надалі створювалися 

художні колективи; студенти брали участь у нових музичних проектах, 

займалися волонтерською діяльністю; спостерігалися нові тенденції 

взаємозв’язку ВНЗ із загальноосвітніми школами; систематичний характер мала 
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профорієнтаційна робота з випускниками шкіл та середніх навчальних закладів; 

життєдіяльність музично-педагогічних факультетів висвітлювалася на 

сторінках місцевої преси. 

Таким чином, введення нової концепції музично-естетичного виховання 

школярів на початку 80-х років значною мірою вплинуло на зміст музично-

педагогічної освіти. У зв’язку з цим суттєвих змін зазнали форми та методи 

навчально-виховної роботи на музично-педагогічних факультетах. Студентам 

необхідно було засвоїти новий навчально-репертуарний матеріал, оволодіти 

новою методикою музично-естетичного виховання підростаючого покоління. 

Викладачів фахових кафедр чекала велика  та наполеглива праця щодо 

подальшого вдосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

учителів музики. 
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4.2.     Підготовка вчителів музики  в   період реформування 

                       загальноосвітньої та професійної школи 

 

У 80-х роках  інтенсивно проходив процес реформування 

загальноосвітньої та професійної школи. Завершувався перехід на новий зміст 

навчання, що відповідав  вимогам сучасної науки та практики, 

впроваджувалися інноваційні методи спрямовані на розвиток пізнавальної 

активності та самостійності, здійснювалася диференціація навчання та пошук 

оптимальних засобів індивідуального підходу до школярів. У галузі виховання 

актуальним залишалася проблема всебічного розвитку особистості. Основний 

спосіб її розв’язання полягав у  здійсненні комплексного підходу, який 

запроваджувався на основі єдності розумового, морального, естетичного та 

трудового виховання. 

Зміни, які відбувалися  в загальноосвітній школі, не могли не вплинути на 

систему вищої педагогічної освіти, зокрема й музично-педагогічної. Головним 

завданням музично-педагогічної освіти в цей період було повне забезпечення 

загальноосвітніх шкіл кваліфікованими вчителями музики, яких на той час не 

вистачало, передусім в більшості однокомплектних школах сільської 

місцевості. У початкових класах вели уроки музики вчителі-класоводи, які не 

володіли музичним інструментом та мали поверхове уявлення про основні види 

музичної діяльності. У більшості випадків діти розучували з голосу та 

виконували знайомі пісні, отримували поверхові знання з музичної грамоти, які 

не відповідали програмним вимогам. 

Це свідчить про зростання потреб сільської школи в кваліфікованих 

учителях музики. Разом з тим сільські школи не могли повністю забезпечити 

вчителів музики необхідним навчальним навантаженням. 

Водночас, вивчення архівної документації доводить, що 1985 – 1986 н.р.  

спостерігалося зниження конкурсу до вступу на деякі музично-педагогічні 

факультети. Так, на музично-педагогічний факультет НДПІ  ім. М.Гоголя було 
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подана 71 заява. З них за спеціальністю “Музика” – 34 особи, за спеціальністю 

“Музика і педагогіка” – 37 осіб. Поряд з випускниками музичних шкіл вступні 

іспити складали випускники музичних училищ міст Дніпропетровська, 

Чернігова, Умані, Черкас та випускники Ніжинського та Сумського 

культурноосвітніх училищ. З фаху абітурієнти складали два екзамени: а) 

основний музичний інструмент (необхідно було виконати три твори та пісню 

під власний супровід); б) теорію музики та сольфеджіо (з написанням диктанту) 

[98,2 – 3].  

Аналіз звіту голови предметної комісії доводить, що випускники середніх 

спеціальних навчальних закладів з червоними дипломами показали глибокі 

знання та навички з теорії музики й сольфеджіо, добре володіння музичним 

інструментом. Спостерігалася велика різниця у фаховій підготовці учнів 

міських та сільських музичних шкіл. Найбільш поширені недоліки у підготовці 

абітурієнтів, які закінчили музичні школи, це: слабка теоретична підготовка; 

невміння використовувати теоретичні знання в практичній діяльності 

(сольфеджування, слуховий аналіз, написання диктанту); недостатньо глибока 

інтерпретація художнього твору; відсутність належної технічної бази. 

Тенденція зменшення абітурієнтів спостерігалася також у КДПІ ім. 

О.С.Пушкіна.  1985 – 1986 н.р. на стаціонарне відділення було подано 73 заяви. 

Екзаменаційні випробування пройшло та було зараховано на І курс 50 осіб. 

Поза конкурсом на факультет зараховувалися абітурієнти за направленням 

військових частин та облоно, за рекомендаціями педагогічних рад ЗОШ, 

трудових колективів, РК ВЛКСМ.  

Таким чином, на початку другої половині 80-х років  виникали 

протиріччя між: 

 потребою  сільських шкіл у кваліфікованих учителях музики та 

неможливістю надати їм повне навчальне навантаження; 

 потребою суспільства в збільшенні фахівців у галузі музичного 

виховання школярів та привабливості цієї професії. 
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Перше протиріччя  розв’язувалося  уведенням нових спеціальностей 

більш широкого профілю. Так, 1984 року на  музично-педагогічному 

факультеті КДПІ ім. О.М.Горького було розпочато підготовку фахівців за 

спеціальністю  “Музика та педагогіка” (кваліфікація спеціаліста: вчитель 

музики, вихователь-методист). Абітурієнти складали вступні іспити зі 

спеціальності (за окремою програмою), російську або українську мову та 

літературу усно й писали твір, а також усно складали екзамен з історії СРСР. 

Уведення  додаткової спеціальності сприяло найбільшій мобільності 

випускників вищих навчальних закладів та можливості розв’язання ними 

актуальних навчально-виховних завдань.  

Що стосується другого протиріччя, то для підвищення привабливості 

професії вчителя музики дозволялося кращим студентам переходити на 

індивідуальний план навчання та паралельно працювати в загальноосвітніх 

школах. Це  певною мірою  задовольняло потреби сільських шкіл у вчителях 

музики, сприяло відкриттю та поновленню на музично-педагогічних 

факультетах заочних відділень. Так, 1983 – 1984 н.р. було відкрито заочне 

відділення на музично-педагогічному факультеті НДПІ ім. М.Гоголя. На 

перший курс зараховували вчителів, які мали стаж роботи в загальноосвітніх 

школах та позашкільних навчально-виховних закладах.  

Окремі вищі навчальні заклади збільшували прийом студентів на І курс. 

Так, для забезпечення вчителями музики загальноосвітніх шкіл Вінницької 

області було на 10 осіб збільшено набір студентів на музично-педагогічний 

факультет ВДПІ ім. М.Островського. За наслідками вступних іспитів 1983 – 

1984 н.р. на І курс був зарахований 61 студент. 

Для підвищення привабливості професії вчителя музики 

запроваджувалися форми профорієнтаційної роботи, які виправдали себе 

раніше. Так,  наприклад, викладачі обох кафедр музично-педагогічного 

факультету НДПІ ім. М.Гоголя 1987 – 1988 н.р. проводили роботу з 

профорієнтаційного набору абітурієнтів на наступний навчальний рік серед 
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випускників Уманського музичного училища та педагогічного училища, 

Лебединського педагогічного училища, Артемівського педагогічного училища, 

Лисичанського та Северодонецького музичних училищ та педагогічного 

училища, Дніпропетровського музичного училища, педагогічного училища та 

культурно-освітнього училища, загальноосвітніх шкіл  № 1, 4, 5 Бахмача,  № 

22, 29, 30, 31 Чернігова, № 1, 7, 9 Ніжина. Для абітурієнтів проводився “День 

відкритих дверей”, на якому виступили мішаний хор факультету, хор студентів 

ІІ курсу, ансамбль бандуристів під орудою Р.М.Борщ, квартет баяністів під 

керівництвом О.Г.Сіренко, вокальний ансамбль “Мозаїка“, з яким працювала 

В.Г.Потороча. 

Профорієнтаційна робота поступово налагоджувалася деканатом 

музично-педагогічного факультету МДПІ в загальноосвітніх та музичних 

школах м.Мелітополя. Традиційними стали зв’язки  з музично-педагогічними, 

педагогічними, музичними, культурно-освітніми училищами міст Запоріжжя,  

Донецька, Сімферополя, Стаханова, Мелітополя. Сприяли  профорієнтаційній 

роботі педагогічна та піонерська практика, ФМВ, концертна діяльність 

викладачів та студентів факультету, відрядження викладачів у райони 

Запорізької, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей [103,15]. 

Поряд з використанням традиційних форм профорієнтаційної роботи у 

80-х роках виникає проблема самовизначення студентів. Необхідність її  

розв’язання було зумовлено тим, що тенденції мотивації у студентів при вступі 

на музично-педагогічні факультети не завжди пов’язувалися з реальним 

самовизначенням  та бажанням працювати в сільськіх школах і залежали від 

певних обставин:  навчання для здобуття вищої освіти і диплома; використання 

додаткового часу з метою  визначення  у своїх життєвих намірах та планах на 

майбутнє і т.д. 

Головним фактором професійного самовизначення стало використання 

творчої внутрішньої атмосфери музично-педагогічних факультетів, а 

основними напрямами були:  залучення студентів  до музично-просвітницької 
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та концертно-виконавської діяльності, взаємозв’язок індивідуальної та 

колективної роботи викладачів з формування світогляду студентів, утверження 

професійних цінностей, розвиток професійної та соціальної активності. 

Таким чином, реформування загальноосвітньої школи у 80-х роках 

ставило нові вимоги до системи музично-педагогічної освіти в аспекті 

забезпечення загальноосвітніх шкіл педагогічними кадрами, підвищення якості  

професійної підготовки майбутніх учителів. Виходячи з актуальності цих 

вимог, відбувалися зміни у всіх внутрішніх структурах музично-педагогічних 

факультетів (кадровому, матеріально-технічному, організаційному). 

Саме з позиції цих структурних компонентів нами проаналізовано  

закономірності підготовки вчителів музики  в період реформування 

загальноосвітньої та професійної школи. 

Особлива увага в цей період зосереджувалася на збільшенні наукового 

потенціалу викладачів, які захистили кандидатські дисертації з педагогіки, 

психології, філософії, мистецтвознавства через навчання в цільовій аспірантурі. 

Разом з тим музично-педагогічні факультети поповнювалися народними та 

заслуженими артистами, заслуженими працівниками й діячами мистецтв з 

ученими званнями професора та доцента. Усі керівники фахових кафедр  у цей 

період мали вчені звання та ступені. 

Так, 1983 – 1984 н.р. музично-педагогічний факультет НДПІ ім. М.Гоголя 

очолював кандидат педагогічних наук М.І.Шевченко, кафедрою теорії, історії 

музики та гри на музичних інструментах завідував кандидат педагогічних наук 

О.Я.Ростовський, кафедру методики музичного виховання, співів та хорового 

диригування очолював кандидат педагогічних наук В.В.Кокодій. 

1983 – 1984 н.р. на музично-педагогічному факультеті КДПІ навчально-

виховний процес здійснювало 35 викладачів. Деканом факультету був кандидат 

філософських наук А.М.Шульженко. Кафедру  теорії, історії музики та гри на 

музичних інструментах очолювала кандидат педагогічних наук Л.М.Філатова, 
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кафедру  методики музичного виховання, співу та хорового диригування –  

кандидат педагогічних наук Н.Ф.Вишнякова [92,2].  

Важливим напрямом підвищення професійного рівня  викладачів 

музично-педагогічних факультетів  стало вивчення досвіду провідних учених. 

Підтвердження цього може бути  діяльність   колективу викладачів музично-

педагогічного факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна. 1984 – 1985 н.р. під час 

стажування у КДПІ ім. О.М.Горького  О.Г.Гах вивчала досвід роботи народного 

артиста СРСР А.Т.Авдієвського.  О.Л.Сліпченко, перебуваючи на ФПК у 

Київській державній консерваторії ім. П.Чайковського, узагальнювала досвід 

народної артистки СРСР, професора О.І.Чавдар. В.І.Дряпіка вивчав досвід 

кандидата педагогічних наук Ю.Б.Алієва. 

Намагаючись удосконалити навчально-виховний процес, викладачі 

музично-педагогічного факультету ВДПІ ім. М.Островського 1985 – 1986 н.р. 

вивчали та використовували досвід видатних майстрів музичного мистецтва. 

Так, Е.В.Шапошникова узагальнила досвід роботи з камерним ансамблем 

професора Київської державної консерваторії ім. П.Чайковського 

Л.Н.Венедиктова. М.М.Фіголь вивчав досвід роботи з розвитку в студентів 

чистоти інтонування та звуковидобування доцента Одеської державної 

консерваторії ім. А.В.Нежданової В.Н.Луговенко. Концертмейстер 

Н.Г.Мозгальова та акомпаніатор Т.В.Рудя вдосконалювали свою майстерність 

на курсах підвищення кваліфікації у ДДПІ ім. І.Франка. 

Результати спостережень, вивчення та узагальнення досвіду видатних 

майстрів музичного мистецтва викладачі обговорювали на науково-

методологічному семінарі, яким керувала  Т.П.Плесніна. Учасники семінару 

також  досліджували проблеми музично-естетичного виховання школярів та 

формування особистості майбутнього вчителя музики в контексті 

реформування професійної та загальноосвітньої школи, досвід роботи із 

запровадження нової програми “Музика” в базових школах Вінницької області. 



 194 

Таким чином,  кадровий потенціал у другій половині 80-х років за своїм 

якісним складом наближувався до середнього стандарту (23% викладчів мали 

вчені ступені та звання) вищих навчальних закладів України. Така позитивна 

динаміка професійного зростання  стала можливою не тільки завдяки навчанню 

в цільовій аспірантурі, а також стажуванню викладачів у провідних вищих 

навчальних закладах, а також вивчення передового досвіду викладачів вищої та 

загальноосвітньої школи. 

Внутрішня структура музично-педагогічних факультетів як формальна 

модель вертикальних та горизонтальних взаємовідносин викладацького складу 

у 80-х роках практично не змінюється. Традиційно контролювальні та 

регулювальні функції виконувало Міністерство освіти УРСР та зокрема, 

науково-методична комісія, яка працювала  при Міністерстві освіти УРСР. 

1985 року Міністерством освіти України проведено реорганізацію 

Запорізького педагогічного інституту в педагогічний університет, музично-

педагогічний факультет переведено до Мелітополя. Факультету виділено 

окремий корпус, в обладнанні нового приміщення та налагодженні навчально-

виховного процесу активну участь брали В.М.Овод, Ю.М.Бай, Т.В.Гордейчева, 

Ю.А.Алексєєва, Г.І.Падалко. Викладацький склад кафедр поповнився 

молодими викладачами, випускниками консерваторій. 

Суттєві зміни відбулися у навчально-виховному процесі на музично-

педагогічному факультеті КДПІ ім. О.М.Горького, який 1984 року  очолив 

А.Г.Болгарський. 1985 року навчально-методичною комісією Міністерства 

освіти УРСР було затверджено новий навчальний план “Музика” з допоміжною 

спеціальністю “Викладач музичних дисциплін у педагогічному училищі”  

(основний музичний інструмент, диригування хором, постановка голосу, цикл 

історико-теоретичних дисциплін). Факультет перейшов на 5-річний строк 

навчання [14,3].  

Ради факультетів координували функціональні обов’язки фахових 

кафедр, а також виконували різні організаційні та навчально-виховні функції.  
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1985 року на засіданні ради музично-педагогічного факультету ім. 

М.Гоголя  була запропонована нова структура факультету, суть якої полягала в 

тому, щоб назву “музично-педагогічний” змінити на “музичний”. Виходячи з 

цього, на факультеті були створені три кафедри: музичної педагогіки, вокально-

хорової майстерності та інструментально-виконавської підготовки.  

У розвитку музично-педагогічної освіти України велику роль відіграла 

робота опорної кафедри, яку очолювала та координувала  Т.П.Плесніна. 

Фахівці з методики музичного виховання, співів та хорового диригування 

педагогічних ВНЗ України продовжували  й надалі розв’язувати актуальні 

проблеми музично-педагогічної освіти. У грудні 1985 році було проведено 

засідання опорної кафедри на базі КДПІ ім. О.М.Горького, а у квітні 1986 року 

таке засідання пройшло у ВДПІ ім. М.Островського. На наступний рік питання 

підготовки вчителів музики обговорювали представники  музично-педагогічних 

факультетів України в Кіровограді та Івано-Франківську.  

Такі зустрічі  значною мірою стимулювали творчу активність викладачів 

фахових кафедр, на них обговорювалися актуальні питання змісту й організації 

навчально-виховного процесу, удосконалення психолого-педагогічної та 

фахової підготовки вчителів музики, забезпечення студентів необхідною 

методичною літературою, розв’язувалися питання подолання труднощів, 

пов’язаних з переходом учителів музики загальноосвітніх шкіл на нову 

програму. 

Велику роль у визначенні мети, завдань музично-педагогічної освіти, а 

також  виявлення стратегії її розвитку відіграв Всесоюзний семінар завідуючих 

кафедрами музично-педагогічних факультетів педагогічних інститутів СРСР, 

який відбувся в Мінську 1986 року. Семінар став важливим етапом розвитку 

музично-педагогічної освіти.  У його роботі взяли участь відомі радянські 

вчені, організатори музично-педагогічної освіти й завідуючі фаховими 

кафедрами музично-педагогічних факультетів. В обговоренні виступу 

заступника Міністра освіти СРСР також узяли участь представники багатьох 
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республік колишнього Радянського Союзу. Ставилося питання про збільшення 

кількості годин на вивчення музики в загальноосвітніх школах. Автором цієї 

ідеї став Д.Б.Кабалевський, яким було розроблено експериментальний варіант 

програми “Музика”, розрахованої на дві години на тиждень.  

Серед промовців  досвідом роботи з педагогізації навчально-виховного 

процесу на музично-педагогічному факультеті НДПІ ім. М.Гоголя поділився 

завідуючий кафедрою теорії, історії музики та гри на музичних інструментах 

О.Я.Ростовський. В.В.Дубравін розповів про результати дослідження та 

значення музично-теоретичного циклу у формуванні діалектико-

матеріалістичного мислення студентів. Учасники наради-семінару позитивно 

оцінили 20-річну діяльність музично-педагогічних факультетів у підготовці 

вчителів музики та накреслили перспективи подальшого розвитку музично-

педагогічної освіти в СРСР. Завідуючим кафедрами було рекомендовано 

використовувати в роботі досвід організації навчально-виховного процесу 

колективу музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.М.Горького. 

Запровадження у навчально-виховний процес досвіду викладачів 

музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.М.Горького та інших ВНЗ 

відбувалося паралельно з перебудовою навчальних програм відповідно до 

змісту шкільної програми “Музика”, впровадженням досягнень теорії методики 

музичного виховання та методик викладання фахових дисциплін.  

Рекомендації, прийняті на Всесоюзному семінарі завідуючими кафедрами 

музично-педагогічних факультетів СРСР, широко використовувалися в 

організації навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах України. 

Викладачі фахових кафедр музично-педагогічних факультетів вели пошуки 

інноваційних форм творчої, навчально-виховної,  концертно-виконавської та 

музично-просвітницької діяльності студентів. Науковці факультетів почали 

працювати з молодими викладачами, здійснювали керівництво їхніми 

науковими  дослідженнями.  
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У пошуках інноваційних форм та засобів навчання на музично-

педагогічному факультеті ДДПІ ім. І.Франка на лекційних та практичних 

заняттях музично-теоретичного та музично-історичного циклів викладачі 

використовували технічні засоби навчання. На індивідуальних заняттях з 

основного музичного інструмента для контролю за виконавською якістю знань 

студентів використовувалася звукозаписувальна та звукоутворювальна 

апаратура. У фонотеці факультету нараховувалося близько 500 записів 

різноманітних музичних творів на платівках та магнітофонних касетах. З 1985 

року проводилося активне формування відеотеки із записами концертів творчих 

колективів, виступів їх на всесоюзних і всеукраїнських конкурсах та 

фестивалях, звітних концертах студентів і викладачів факультету, кращих 

уроків музики в загальноосвітніх школах. 

Деканом музично-педагогічного факультету ВДПІ ім. М.Островського 

В.К.Лебедєвим та завідуючими кафедрами були розроблені заходи, які увійшли 

до плану вдосконалення навчально-виховного процесу на 1985 – 1986 н.р. На 

факультеті продовжувала роботу група аналізу, яка узагальнювала результати 

екзаменаційних сесій; контролювала відпрацювання студентами пропущених 

занять; аналізувала причини студентів, які не встигають  з дисциплін кафедр; 

вивчала  наслідки перевантаження студентів та розробляла рекомендації щодо 

його усунення. 

Викладачі фахових кафедр у процесі проведення індивідуальних занять 

запроваджували нові методи та прийоми підвищення ефективності фахової 

підготовки студентів. З хорового диригування певний відсоток репертуару 

опрацьовувався студентами самостійно. Визначалися виконавські труднощі, 

розроблялося індивідуальне трактування хорових партитур. На кожен семестр 

було заплановано твори шкільного пісенного репертуару, які студенти 

диригували, виконували під власний супровід за допомогою репетиційного 

жесту ілюстрували та пропонували методику їхнього розучування.  
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Інноваційні форми роботи використовували викладачі музично-

педагогічного факультету МДПІ. Курс “Методики музичного виховання” 

читали Н.Ф.Вишнякова та Л.М.Мимрик, курс “Хорознавства” –  

А.І.Дем’яненко, “Методику викладання гри на музичних інструментах” – 

Ю.М.Бай, “Оркестровку” – В.М.Овод. Музично-теоретичні курси були 

забезпечені структурно-логічними схемами, технологічними картами, 

робочими програмами, необхідною нотною та методичною літературою, 

технічними засобами навчання. Викладачі проводили зі студентами 

консультації щодо самостійного опрацювання та використання навчальних 

програм з “Музики”, які  проводив Д.Б.Кабалевський  та його однодумці на 

каналах  Всесоюзного та Республіканського радіо і телебачення [103,11]. 

Значних успіхів досяг колектив оркестру народних інструментів, з яким 

працював В.М.Овод. Фірмою “Мелодія” було зроблено запис та випущено 

компактдиск з репертуаром колективу, до якого увійшли два оригінальних 

твори Ю.М.Бая та декілька інструментовок, зроблених В.М.Оводом. 

На музично-педагогічних факультетах України тривала робота з 

виконання “Основних напрямків реформи загальноосвітньої та професійної 

школи”. Заходи з реалізації цієї постанови постійно перебували в центрі уваги 

деканатів, кафедр, громадських організацій факультетів. Тривала робота з 

подальшої педагогізації навчального процесу. У зв’язку з цим проводилися 

контрольні прослуховування з основного музичного інструмента, академічні 

концерти з вокального класу, підвищувалася роль шкільного репертуару та 

його місце в робочих планах студентів з індивідуальних дисциплін. 

Колективи фахових кафедр працювали над питаннями підвищення якості  

підготовки вчителів музики, шукали нові форми та методи поліпшення 

професійно-педагогічної  та методичної підготовки вчителів. Так, наприклад, на 

заняттях з методики музичного виховання  при проведенні семінарських занять 

студенти моделювали окремі фрагменти уроків музики.  
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Викладачі всіх кафедр приділяли увагу чільну вдосконаленню 

самостійної роботи студентів. Для цього були розроблені методичні 

рекомендації для самостійної роботи  з різних предметів, обладнано шкільні 

кабінети музики. Робота викладачів фахових кафедр КДПІ була спрямована на 

формування професійно-педагогічної готовності студентів засобом 

самостійного вивчення творів  шкільного репертуару. З цією метою  два рази на 

рік проводилися тижні шкільної пісні, студенти ІІІ курсу під час проходження 

педагогічної практики самостійно працювали з дитячими хоровими 

колективами, розучували та вивчали необхідний пісенний репертуар. 

Професійна спрямованість навчального процесу при викладанні фахових 

дисциплін  значною мірою будувалася на матеріалі шкільної програми 

“Музика”. Для нагромадження студентами шкільного пісенного репертуару на 

кафедрі  музичного виховання, співу та хорового диригування КДПІ була 

введена нова форма  роботи над піснею. Кожного семестру студенти готували 

анотації, акомпанували, диригували та співали по 6 – 8 пісень шкільного 

репертуару. 

З метою психологічної готовності студентів до концертних виступів з 

хоровими колективами в кожному семестрі проводилися академічні концерти, 

технічні заліки. Звітні концерти зі студентами своїх класів проводили викладачі 

КДПІ Т.Й.Рейзенкінд, В.В.Бєлікова, Г.О.Білоненко. 

У започаткованій на базі ЗОШ № 70 та 75 “Школі мистецтв” викладачі та 

студенти  музично-педагогічного факультету КДПІ під керівництвом 

Н.Ф.Вишнякової проводили дослідну роботу з учнями молодших класів. 

Основна мета експерименту полягала в розвитку творчих можливостей дітей 

молодшого шкільного віку в процесі участі в різних гуртках та художніх 

колективах. Здійснювалася дослідно-експериментальна перевірка навчального 

матеріалу із спецкурсів: методика викладання музичного інструмента 

(фортепіано, народні інструменти), методологічних основ музично-естетичного 

вихованння у школі, історії української музики, оркестру народних 
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інструментів. “Уроки творчості” проведені студентами ІІІ – ІV курсів  з учнями 

ЗОШ № 75  були відзначені комісією облоно та запропоновані для подальшого 

їхнього вивчення та узагальнення [92,15]. 

Викладачі фахових кафедр ВДПІ ім. М.Островського надавали постійну 

допомогу в організації музично-просвітницької роботи тим студентам, які були 

на індивідуальному плані та працювали керівниками гуртків і художніх 

колективів у загальноосвітніх школах. Результатом такої роботи стало 

проведення лекції-концертів, присвячених 40-річчю Перемоги та 90-річчю з дня 

народження композитора  Б.М.Лятошинського в ЗОШ № 26, 29, 30 м.Вінниці. 

На базі музично-педагогічного факультету НДПІ ім. М.Гоголя  проводили 

творчу роботу клуби “Ліра” та “Художня вітальня”, якими керували 

О.Г.Гроздовська та  Н.М.Дадаєва. На їхні засідання запрошувалися учні 

загальноосвітніх шкіл № 1, 3, 7, 9, 10, 14, 15. Окремі заходи проводилися у 

базовій ЗОШ № 1, це були музичні вечори та концерти для учнів старших 

класів.  

Таким чином, у 80-х роках викладачами музично-педагогічних 

факультетів  нагромаджено значний  досвід систематичного застосування 

активних форм і методів навчання, які  давали змогу розв’язувати важливі 

проблеми освіти, професійно-педагогічної і методичної підготовки майбутніх 

учителів музики при вивченні спеціальних дисциплін. Ці методи: 

 забезпечували більш глибоке й творче засвоєння студентами спеціальних 

знань, формували самостійність, свідому й творчу активність у сфері музично-

педагогічної підготовки спеціалістів у галузі освіти; 

 розвивали навчально-дидактичні знання, вміння та навички, здібності 

майбутніх учителів, надавали практичні можливості для роботи в умовах 

сучасної школи. 

Певний вплив на професійне становлення студентів здійснювали зустрічі 

з провідними науковцями. Так, студенти музично-педагогічного факультету 

КДПІ ім. О.С.Пушкіна зустрічалися з відомими  вченими, слухали їхні лекції, 
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брали участь в обговоренні актуальних проблем музичної педагогіки та 

методики викладання музики. Серед запрошених були старший науковий 

співробітник НДІ педагогіки УРСР,  кандидат педагогічних наук Ю.Є.Юцевич, 

доцент Ризької державної консерваторії Н.Я.Берзинь, кандидат 

мистецтвознавства Л.І.Левтонова,  вчитель музики Ужгородської ЗОШ № 2 

З.З.Жофчак [199]. 

Творчі зустрічі та  спілкування студентів з провідними науковцями й 

методистами впливали на формування самосвідомості та професійного 

становлення майбутніх учителів музики. Відбувалася переоцінка свого 

ставлення до навчання, усвідомлення значення вивчення спеціальних, 

психолого-педагогічних та суспільних дисциплін, професійно-педагогічної, 

фахової  та методичної підготовки. 

Викладачі предметно-методичних секцій музично-педагогічного 

факультету НДПІ ім. М.Гоголя постійно працювали над поліпшенням якості 

підготовки вчителів музики, підвищенням рівня методики викладання фахових 

дисциплін. Керівники секцій Р.А.Розен, А.І.Мельник, В.В.Дубравін, 

Н.Д.Даньшина,  В.Г.Потороча планували та обговорювали вдосконалення 

професійно-педагогічної підготовки спеціалістів у відповідній галузі, 

успішність студентів з індивідуальних дисциплін. На засіданнях секцій 

постійно обговорювалися матеріали про впровадження нової програми з 

“Музики”, які публікувалися на сторінках журналу “Музика в школі”, 

розглядалися нові видання методичної літератури, обговорювалися актуальні 

питання методики викладання спеціальних дисциплін та їхній вплив на 

успішність студентів. Так, за підсумками літньої сесії 1983 – 1984 н.р. 

успішність студентів факультету становила 97,6%. Значно зріс якісний 

показник, який сстановив   84,3% [238,4]. 

Комплексний підхід до професійного становлення впливав на якісний 

показник знань студентів музично-педагогічного факультету ім. М.Гоголя, який 

порівняно з попереднім навчальним роком поліпшився. За наслідками зимової 
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заліково-екзаменаційної сесії 1985 – 1986 н.р. (допущено 178 студентів) 

успішність на факультеті становила 94,9% (у попередньому навчальному році – 

91,5%). Успішність з дисциплін кафедри теорії та історії музики та гри на 

музичних інструментах становила  96,7% (1984 – 1985 н.р. – 89%), з дисциплін 

кафедри методики музичного виховання, постановки голосу і хорового 

диригування – 97,8% (1984 – 1985 н.р. – 94,6%). 

Зростав якісний показник знань студентів на музично-педагогічному 

факультеті ВДПІ ім. М.Островського. З 204 студентів, які навчалися на 

факультеті, за наслідками літньої заліково-екзаменаційної сесії 1983 – 1984 н.р. 

оцінки “відмінно” отримали 36 студентів (18,6%), на “відмінно” та “добре” – 

123 студенти, якісний показник становив 63%. З однією трійкою сесію склало 

29 осіб, заборгованість мали 6 студентів [94,11]. 

Виконуючи постанову Ради Міністрів СРСР “Про подальший розвиток 

вищої школи та підвищення якості підготовки спеціалістів” колективи 

викладачів музично-педагогічних факультетів використовували перевірені 

часом педагогічні технології у підвищенні якості успішності. 1985 – 1986 н.р. 

на музично-педагогічному факультеті КДПІ ім. О.С.Пушкіна, де навчалося 140 

студентів, літню заліково-екзаменаційну сесію склали на “відмінно” 22 

студента. Якісний показник становив  98,4% [199]. 

Таким чином, на результат успішності студентів впливав комплекс 

об’єктивних та суб’єктивних факторів, серед яких: рівень довузівської 

підготовки колишніх випускників; індивідуальні можливості кожного студента; 

рівень розвитку музично-творчих здібностей; участь студентів  у роботі 

творчих колективів; оволодіння знаннями, вміннями та навичками з музично-

теоретичних та фахових дисциплін; рівень викладання, професіоналізм та 

методична підготовка викладачів, їхній власний досвід і приклад; вплив творчої 

атмосфери на музично-педагогічних факультетах та інші фактори. 

Показником якості професійно-педагогічної підготовки студентів на 

музично-педагогічних факультетах залишалися державні екзамени з дисциплін, 
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які становили основу фахової, психолого-педагогічної та методичної 

підготовки майбутніх учителів музики. Державні екзамени з хорового 

диригування, основного музичного інструмента та педагогіки і методики 

музичного виховання надавали можливість виявити: 

 рівень фахової підготовки студентів з хорового диригування та знання 

методики роботи з хоровим колективом (засвоєння диригентсько-хорових 

знань, умінь, навичок, розвиток музичних здібностей,  формування навичок 

самостійної роботи над партитурою, оволодіння методичними основами роботи 

з хором); 

 рівень виконавської підготовки та методично-професійного становлення 

(засвоєння виконавських умінь та навичок,  виконавського саморегулювання, 

цілеспрямованої слухової уваги, розвиток музично-виконавського мислення; 

виконання музичних творів різних епох і стилів, словесна інтерпретація 

музичних творів,  акомпануваненя хору або солісту, переклад, обробка та підбір 

на слух); 

 знання студентами теорії та історії педагогіки,  основних положень 

музичної педагогіки,  знання методики музичного виховання учнів різного віку, 

проведення позакласної та позашкільної музично-виховної роботи. 

Наслідки державних екзаменів  на музично-педагогічному факультеті 

НДПІ ім. М.Гоголя 1983 – 1984 н.р. свідчили про достатню теоретичну та 

практичну підготовку майбутніх учителів музики. З 36 студентів випускного 

курсу 7 осіб одержали дипломи з  “відзнакою”. “Відмінно” отримали 45,8% 

студентів, “добре” – 38,9%,  “задовільно” – 15,3% студентів. Державна 

екзаменаційна комісія ураховувала рівень довузівської підготовки студентів, те, 

що одні закінчили музичні училища, другі мали базу культурно-освітніх та 

педагогічних училищ, інші навчалися в музичних школах. Виконання 

державної програми студентами засвідчило добру технічну підготовку, вміння 

володіти тонкощами нюансировки, орієнтування в стильових особливостях 

музичного твору [238,8]. 
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1985 – 1986 н.р. на музично-педагогічному факультеті МДПІ 

підготовлено та випущено 29 фахівців. Більшість студентів на державних 

екзаменах з основного музичного інструмента показала високий рівень фахової 

підготовки, вміння інтерпретувати музичні твори, розв’язувати складні художні 

завдання.  

Державний екзамен з хорового диригування на музично-педагогічному 

факультеті ВДПІ ім. М.Островського 1985 – 1986 н.р. складало 43 студенти. 8 

студентів на “відмінно” захистили дипломні роботи з педагогіки та  методики 

музичного виховання [100,3].  

Варто зазначити, що дипломні роботи захищали студенти, які протягом 

чотирьох років навчалися на “добре”  та “відмінно”, а також займалися 

науково-дослідною діяльністю в наукових гуртках та проблемних групах. Так, 

на державному екзамені з педагогіки та методики музичного виховання 1983 – 

1984 н.р. в КДПІ були захищені дипломні роботи студентами В.Смірновою та 

Т.Роллі (керівник – А.М.Шульженко), С.Соломко, Л.Шахматовою, Н.Числовою 

(керівник – Н.Ф.Вишнякова) [92,15]. 

Отже, державні екзамени завершували цикл вивчення фахових та 

психолого-педагогічних дисциплін, надавали можливість студентам-

випускникам продемонструвати  виконавську майстерність та мистецтво 

керування хором, педагогічну та методичну підготовку, готовність до 

практичної роботи в загальноосвітній школі. Поряд з цим були й певні 

недоліки. У виступах окремих студентів спостерігалося слабке відчуття 

стильових особливостей того чи іншого твору, недоліки метро-ритмічного 

плану, у техніці володіння міхом відсутня координаційна основа. Недостатня 

увага зверталася на готовність студентів до концертного виступу. Але ці 

недоліки стосуються незначної частини випускників. 

Чинне місце в професійному становленні майбутніх учителів музики в 

період реформування загальноосвітньої та професійної школи надавалося  

виконавській та педагогічній практиці. Виконавська практика, яка проходила в 
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розосередженій формі, передбачала диференційований підхід, можливість 

творчого розвитку студентів у певних видах музичної діяльності. Виконавську 

практику студенти проходили через участь у спільних виступах, академічних 

концертах, контрольних прослуховуваннях, у роботі художньої самодіяльності. 

Значна частина студентів залучалася до керівництва гуртками художньої 

самодіяльності в загальноосвітніх школах та на інших факультетах 

акомпаніаторами.  

Так, студенти КДПІ проходили виконавську практику на базі  ЗОШ № 75. 

Перед учнями Дзержинського району в музичному клубі “Ліра” вони виступали 

з концертами, проводили музично-просвітницьку роботу. Під керівництвом 

Г.М.Мартьянової було підготовлено ряд творчих програм. Випускники-

баяністи, які самостійно робили переклади оригінальних творів для готово-

виборного баяна, виступали перед слухачами з власними перекладами та 

виконували самостійно зроблені обробки народних пісень. Методичну та 

практичну допомогу студентам надавав А.А.Семешко [92,36].  

Виконавську майстерність студенти вдосконалювали в процесі 

проходження педагогічної практики в базових школах під керівництвом 

методистів та досвідчених вчителів. Тут вони мали можливість проявити свою 

індивідуальність, набути досвід проведення уроків та організації виховної 

роботи з музично-естетичного виховання школярів.  

Під час проходження педагогічної практики активну участь студенти 

брали в проведенні міської олімпіади художньої самодіяльності школярів. 

Викладачі КДПІ Н.Д.Даньшина та Г.П.Омельчук, які за сумісництвом надалі 

працювали вчителями музики у ЗОШ № 1 та № 10, надавали їм методичну 

допомогу. Спільними зусиллями розв’язували проблеми переходу на нову 

програму “Музика”, намагалися засобами музичного мистецтва вплинути на 

інтелектуальний розвиток школярів. 

Викладачі та студенти музично-педагогічного факультету співпрацювали 

з колективом ЗОШ № 52, на базі якої тривала  експериментальна робота з 
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вокально-хорового виховання школярів. Студенти працювали з окремими 

групами хора-лабораторії, розучували нові твори, відпрацьовували складні 

епізоди із застосуванням різних методик. Т.Й.Рейзенкінд разом зі студентами 

підготувала сценарії кінофрагментів до музичних творів, які були 

запропоновані для використання на уроках музики в загальноосвітніх школах 

[92,33]. 

 Вчителі музики загальноосвітніх шкіл Л.А.Куриленко, Л.Г.Криштопа, 

В.І.Столітня-Рахно та І.А.Шапко запрошувалися на настановчі та підсумкові 

конференції, брали участь в обговоренні актуальних проблем методики 

викладання музики, ділилися зі студентами досвідом музично-естетичного 

виховання школярів. На підсумкових конференціях студенти демонстрували 

методику роботи з хоровими колективами ЗОШ № 22, 52, 72 та ансамблем 

ложкарів ЗОШ № 113. 

Значна увага приділялася вихованню педагогічної майстерності  в процесі 

методичної підготовки майбутніх учителів музики  викладачами музично-

педагогічного факультету КДПІ ім. О.М.Горького. Щосеместру на факультеті 

проводився тиждень педагогічної практики. Студенти факультету разом зі 

слухачами курсів підвищення кваліфікації відвідували та обговорювали уроки 

музики старшокурсників, репетиції із шкільними хоровими колективами, 

ансамблями, оркестровими колективами, проводили бесіди з учнями та їхніми 

батьками. 

Творчі зв’язки із загальноосвітніми школами міста підтримували 

студенти й викладачі музично-педагогічного факультету НДПІ ім. М.Гоголя. 

Це були базові школи, у яких студенти-практиканти  проводили уроки за новою 

програмою під керівництвом О.Я.Ростовського. У школах також відбувалися 

спільні науково-практичні семінари, виїзні засідання кафедр, викладачі 

факультету брали участь у роботі методичних об’єднань шкіл районів, 

виступали з доповідями на серпневих конференціях. 
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Студенти музично-педагогічного факультету ВДПІ ім. М.Островського 

разом з викладачами здійснювали експериментальну роботу в Литинській ЗОШ 

№ 2 з поглибленим вивченням музики. Було розроблено зміст уроків окремо 

для кожного класу. Підібрано та запроваджено перелік музичних творів, які 

допомагали  учням розширити своє уявлення про закономірності розвитку 

музики. При проведенні гурткових та індивідуальних занять із школярами 

студенти використовували новітні методи та форми роботи. Вони розробляли 

плани проведення занять, готували відповідний репертуар, наочність, робили 

переклади музичних творів, транспонували в необхідну тональність. 

Таким чином, зусилля колективів викладачів музично-педагогічних 

факультетів під час проведення виконавської та педагогічної практики 

студентів були зосереджені на підвищенні  якості підготовки майбутніх 

учителів, а саме: формуванню в студентів навичок  концертних виступів; 

зібрання концертно-виконавського репертуару; оволодіння методикою роботи з 

класним колективом; проведення індивідуальної роботи із школярами; 

застосування новітніх технологій у навчанні; формуванню навичок педагогічної 

майстерності. 

У період реформування загальноосвітньої та професійної школи 

викладачі музично-педагогічних факультетів розвивали взаємозв’язки із 

загальноосвітніми школами. Актуальною проблемою  цього періоду було 

вдосконалення змісту навчально-виховної роботи у зв’язку із запровадженням 

нової програми з Музики”. 

Питання переходу на нову програму обговорювали 5 – 7 січня 1984 року 

викладачі кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах КДПІ 

ім. О.С.Пушкіна, яку очолював В.І.Дряпіка,  на обласному семінарі-практикумі 

вчителів музики загальноосвітніх шкіл. Складено план спільної роботи з ЗОШ 

№ 33 м.Кіровограда. Розроблені заходи спрямовані на адаптацію нової 

програми та підвищення ефективності музично-естетичного виховання.  
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Викладачами кафедри хорового диригування і методики музичного 

виховання КДПІ ім. О.С.Пушкіна узагальнювався педагогічний досвід учителів 

музики ЗОШ № 1 Л.Я.Запісочного, ЗОШ № 26 Н.М.Тарасенко, ЗОШ № 2 

Н.Ф.Деревецької, ЗОШ № 9 П.Я.Кареліна, які працювали за новою програмою. 

Матеріали  педагогічного досвіду використовувалися на лекціях з методики 

музичного виховання. 

Виходячи з цього, на кафердах було створено картотеку з узагальнення та 

впровадження передового педагогічного досвіду вчителів музики, які 

працювали за новою концепцією музично-естетичного виховання школярів. 

Серед них: В.Д.Запірченко “Програма  Д.Б.Кабалевського в малокомплектній 

сільській школі”, Б.О.Коваленко “Елементарне музикування на уроках музики 

та у позакласній діяльності”, А.П.Сорока “Музичне виховання учнів в умовах 

кабінетної системи”, М.П.Щетінін “Використання міжпредметних зв’язків на 

уроках музики”, П.Я.Карелін “Використання педагогічних ідей 

В.О.Сухомлінського в сучасній загальноосвітній школі”. 

Творчі зв’язки завідуючі фаховими кафедрами підтримували з 

педагогічним колективом Зибківської загальноосвітньої школи, де працювали 

випускники факультету за проектом “Школа 2000 року”. На базі Зибківської 

ЗОШ були проведені виїзні засідання кафедр. Методисти факультету також 

надавали постійну допомогу в проведенні науково-дослідної роботи вчителям 

Павлиської ЗОШ Онуфріївського району [186]. 

Для вдосконалення змісту, форм та методів музично-естетичного 

виховання школярів викладачі ОДПІ ім. К.Д.Ушинського разом з методистами 

районо здійснювали аналіз роботи окремих шкіл і вчителів музики та визначали 

способи його вдосконалення. Ці питання обговорювалися на виїзних засіданнях 

фахових кафедр у загальноосвітніх школах м.Одеси. Було визначено заходи та 

напрями методичної допомоги вчителям музики у зв’язку з переходом на нову 

програму. 
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Тривала   творчуа співпраця викладачів фахових кафедр музично-

педагогічного факультету НДПІ ім. М.Гоголя із загальноосвітніми школами.  

Учителі музики слухали лекції з фахових та психолого-педагогічних дисциплін, 

їм надавалася методична допомога з питань переходу на нову програму. 

Викладачі факультету Т.О.Фурсова,  Л.Г.Котлінська, Г.П.Омельчук працювали 

в ЗОШ № 1 м.Ніжина вчителями музики, допомагли в обладнанні шкільних 

кабінетів.  У школи міста кафедрою історії, теорії музики та гри на музичних 

інструментах передано понад 100 дидактичних матеріалів [238,2].  

У ЗОШ № 3 м.Ніжина проходили лабораторні заняття з методики 

музичного виховання, студенти вивчали досвід роботи вчителя музики 

Л.Г.Мальченко із запровадження адаптованого варіанта нової програми. У 

ЗОШ № 7 та 15 проводилася дослідна робота викладачами Н.Л.Білою та  

О.Г.Гроздовською, вони перевіряли сприймання національного компонента 

програми сучасними школярами. 

Методична робота із запровадження адаптованого варіанта програми 

“Музика” проводилася викладачами музично-педагогічних факультетів також 

спільно з обласними інститутами удосконалення вчителів. Основна мета її 

полягала в наступному:  

 усвідомленні основних принципів та методів побудови програми в 

контексті національних особливостей; 

 засвоєнні змісту уроків відповідно до тематичного викладення 

навчального матеріалу; 

 оволодінні новими методами вивчення музичного мистецтва для 

формування музичної культури школярів; 

 забезпеченні вчителів музики необхідними методичними 

рекомендаціями, хрестоматіями, фонохрестоматіями, дидактичним матеріалом.  

Виходячи з цього, проблеми переходу на  нову програму “Музика” були 

предметом обговорення та співпраці викладачів музично-педагогічного 

факультету ВДПІ ім. М.Островського  та співробітників обласного інституту 



 210 

удосконалення вчителів, які  проводили методичну роботу з учителями музики 

загальноосвітніх шкіл. З лекціями виступали  В.К.Лебедєв, Т.П.Плесніна, 

Б.А.Брилін, В.І.Газинський, Г.М.Шкільнюк, В.В.Ткач. Викладачі 

Н.В.Плашкевич, В.А.Рябінін, В.Л.Гуменюк були членами журі шкільних 

олімпіад з художньої самодіяльності, де проводили індивідуальні консультації з 

шкільними керівниками художніх колективів. В.В.Ткач брав участь  у 

серпневій нараді вчителів у м.Тиврові.  Т.П.Плесніна виступила з доповіддю на 

тему “Вдосконалення  змісту та форм музично-естетичного виховання учнів 

загальноосвітніх шкіл” на обласних педагогічних читаннях.  

Викладачі І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника В.М.Лужний, О.Д.Рудик, 

Ю.С.Фейда, Ю.Д.Курило читали лекції на курсах підвищення кваліфікації 

вчителів загальноосвітніх шкіл і викладачів педагогічних училищ. Курсанти 

ознайомилися з досвідом роботи та новою програмою ансамблю пісні і танцю 

“Смерічка” Уторопської загальноосвітньої школи. В.М.Лужний прочитав лекції 

із удосконалення навчально-виховного процесу на уроках музики у світлі вимог 

реформи загальноосвітньої та професійної школи, проводив практичні заняття з 

використанням авторських підручників з “Музики” [93,5]. 

Таким чином, спільна робота викладачів фахових кафедр музично-

педагогічних факультетів із загальноосвітніми школами та обласними 

інститутами удосконалення вчителів позитивно впливала на запровадження 

нової програми з “Музики”, формування у школярів музичної культури, 

методичну підготовку та перепідготовку вчителів. 

Отже, підбиваючи підсумки підготовки вчителів музики в період 

реформування загальноосвітньої та професійної школи необхідно визнати, що: 

з 1984 по 1986 роки спостерігалася тенденція зменшення конкурсу на музично-

педагогічні факультети в Україні; у зв’язку з цим посилюється 

профорієнтаційна робота через ФМВ, концертно-виконавську діяльність, 

педагогічну практику студентів та відрядження викладачів у навчально-виховні 

заклади; спостерігається збільшення наукового потенціалу викладачів музично-
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педагогічних факультетів через навчання в цільовій аспірантурі та стажування і 

вивчення досвіду провідних вчених; у пошуках оптимального варіанта 

підготовки вчителів музики в різних регіонах України тривав процес 

реорганізації окремий структурних підрозділів; важливу роль у зазначений 

перод відігравала діяльність опорної кафедри та Всесоюзного наради-семінару 

завідуючих кафедрами СРСР; велися пошуки інноваційних форм роботи в 

навчально-виховній, колнцертно-виконавській та музично-просвітницькій 

діяльності; збільшувався якісний показник знань студентів; рівень психолого-

педагогічної, методичної та фахової підготовки майбутні вчителі 

демонстрували на державних екзаменах; у процесі проходження виконавської 

та педагогічної практики студенти вдосконалювали виконавську майстерність, 

набували педагогічний досвід; викладачі та студенти музично-педагогічних 

факультетів надавали методичну та практичну допомогу вчителям музики 

загальноосвітніх шкіл із запровадження нової програми “Музика”. 

Таким чином, можна стверджувати, що реформування загальноосвітньої 

та професійної школи значно  вплинуло на ряд позитивних змін, які відбулися 

на музично-педагогічних факультетах. Важливу роль відігравала діяльність 

викладачів музично-педагогічних факультетів, які порушували та розв’язували 

актуальні питання вдосконалення музично-педагогічної освіти й перспективи 

можливої перебудови галузі. 
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РОЗДІЛ V. МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В ПЕРІОД  

                                   ПЕРЕБУДОВИ В УКРАЇНІ 

 

5.1 Удосконалення навчально-виховної роботи на музично- 

     педагогічних факультетах у світлі вимог перебудови вищої 

                                             школи 

 

 

Проголошення на квітневому пленумі ЦК КПРС (1986 р.) перебудови у 

всіх сферах життєдіяльності суспільства значною мірою вплинуло на розвиток 

музично-педагогічної освіти. Демократизація музично-педагогічної освіти 

здійснювалася поступово, усвідомлюючи та зберігаючи кращі традиції, 

нагромаджені викладачами фахових кафедр попередніми десятиліттями. 

Ефективність діяльності музично-педагогічних факультетів  значною 

мірою залежала від кадрового потенціалу. Загальна кількість викладачів  

порівняно з попереднім періодом залишається без змін, але збільшується 

відсоток фахівців з ученими ступенями та званнями, народних і заслужених 

артистів.  

Так, 1986 року на музично-педагогічному факультеті КДПІ ім. 

О.М.Горького навчально-виховний процес забезпечували такі видатні майстри 

музичної культури, як народний артист СРСР, лауреат Державної премії  ім. 

Т.Г.Шевченка, професор А.Т.Авдієвський, відомі оперні співаки – народний 

артист УРСР В.Г.Грицюк, лауреат Всевоюзних та республіканських конкурсів 

вокалістів В.В.Тіткін, заслужений працівник культури УРСР І.І.Пазич, 

заслужений артист УРСР П.І.Терпелюк, понад  20 кандидатів наук та доцентів 

[14,3]. 

Помітно зростав  науковий рівень викладацького складу музично-

педагогічного факультету ОДПІ ім. К.Д.Ушинського. Позитивним  стало те, що 

науковими дослідженнями аспірантів керували досвідчені викладачі інституту. 
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В ОДПІ ім. К.Д.Ушинського захистила дисертацію Т.А.Первушина, науковими 

керівниками якої були  Р.І.Хмелюк та Ж.М.Дебела.  

На двох кафедрах музично-педагогічного факультету ВДПІ ім. 

М.Островського 1988 – 1989 н.р. працювали 52 викладачі.  З них налічувалося 9 

кандидатів наук та доцентів, 17 старших викладачів, 26 викладачів та 18 

концертмейстерів й акомпаніаторів. Кандидатську дисертацію захистила 

Е.Н.Коробко. Подав до захисту дисертацію В.М.Синіцин.  Н.Е.Кравцова 

рекомендована для навчання в аспірантурі. 

Важливою формою підвищення  кваліфікації викладачів музично-

педагогічних факультетів залишалося стажування в провідних навчальних 

закладах та науково-дослідних інститутах. Одним з основних видів діяльності 

під час стажування було вивчення та узагальнення педагогічного досвіду. 

Так, викладач ВДПІ ім. М.Островського  Т.П.Плесніна під час 

стажування в НДІ художнього виховання АПН СРСР узагальнювала досвід 

роботи заслуженого артиста РРФСР, керівника дитячого хору Г.О.Струве. 

В.Л.Бриліна вивчала досвід кандидата педагогічних наук, старшого наукового 

співробітника НДІ педагогіки УРСР Л.О.Хлєбникової. А.М.Мамчур та 

Т.Штромберг  проходили стажування в Московському державному музично-

педагогічному інституті ім. Гнєсиних. А.В.Береза та Т.П.Макарова стажувалися 

у Львівській державній консерваторії ім. М.Лисенка [109,3]. 

Стажування збагачувало  викладачів новими фактами та узагальненнями, 

допомагало глибше усвідомити специфіку музично-педагогічного процесу, 

форми активізації музичної діяльності студентів, структуру  групових та 

індивідуальних занять.   Вони спостерігати та узагальнювали багаторічний 

досвід та методику індивідуальної роботи в процесі викладання фахових 

дисциплін відомими майстрами музичного мистецтва.   

Таким чином,  підвищення професійного рівня кадрового потенціалу 

музично-педагогічних факультетів засобом навчання в аспірантурі та 

стажуванні створювало передумови для успішного формування в студентів 
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соціально-професійних та професійно-особистістих  якостей майбутнього 

вчителя музики. 

У другій половині 80-х років спостерігається тенденція збільшення 

контингенту  студентів, які навчалися на музично-педагогічних факультетах. 

Це зумовлено вимогами потреб  загальноосвітніх шкіл, особливо сільської 

місцевості,  у кваліфікованих учителях музики, а також переходом факультетів 

на п’ятирічний строк навчання. 

З 1988 року спостерігається тенденція зростання конкурсу на музично-

педагогічні факультети. Так, на музично-педагогічний факультет КДПІ ім. 

О.С.Пушкіна 1988 – 1989 н.р. було подано 83 заяви,  а 1989 – 1990 н.р. вступні 

іспити складали 110 абітурієнтів. На  факультеті навчалося  177 студентів [203].  

Протиріччя між необхідністю забезпечення кваліфікованими вчителями 

музики загальноосвітніх шкіл і відсутністю повного навчального навантаження 

залишалося актуальним і для другої половини 80-х років. У зв’язку з цим  

триває тенденція уведення спеціальностей більш широкого  профілю. Так,  1986 

року на музично-педагогічному факультеті КДПІ ім. О.М.Горького було 

започатковано нову спеціальність “Музична педагогіка”. У навчальних планах 

студентів з’явилися такі дисципліни, як  “Музичне дозвілля молоді”, “Ритміка 

та хореографія”, “Основи культури мови” [14,3]. 

Згідно з перспективною програмою розвитку музично-педагогічного 

факультету НДПІ ім. М.Гоголя   1988 року було  передбачено оновлення 

навчальних планів зі спеціальності “Музика і педагогіка”, “Музика і методика 

виховної роботи”, введення нової спеціальності “Музика і хореографія”, 

спеціалізації “Музика і оркестрова робота в школі”.  

На підготовку вчителів  за розробленими та затвердженими навчальними 

планами зі спеціальності “Музика і педагогіка” перейшов 1988 – 1989 н.р. 

музично-педагогічний факультет ВДПІ ім. М.Островського. За цими планами 

готували вчителів музики та методистів з виховної роботи. 
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Таким чином, у другій половині 80-х років  підготовка вчителів у галузі 

музично-педагогічної освіти залежала від вимог часу, де основним принципом  

уважалося постійне оновлення змісту навчання  у сфері професійної підготовки 

та необхідність освоєння нових спеціальностей. 

У грудні 1988 року пройшов Всесоюзний з’їзд працівників народної 

освіти, на якому було презентовано концепцію педагогічної освіти, яка 

створювалася за участю Академії педагогічних наук СРСР, Московським 

державним заочним педагогічним інститутом та Ленінградським державним 

педагогічним інститутом. У розробці цієї концепції брали участь учені НДІ 

художнього виховання АПН СРСР. Головним напрямом перебудови музично-

педагогічної освіти вважалося створення можливостей для виявлення та 

формування творчої індивідуальності вчителя. 

Виходячи з цього, у другій половині 80-х років визнається думка про те, 

що підвищення професійного рівня неможливе без сформованої системи 

безперервної професійної освіти. Усвідомлення цього приводить до того, що 

самоорганізація музично-педагогічних факультетів  здійснюється через  

установлення  стійких зв’язків  із зовнішніми організаційними структурами, які 

мають  стосунок до  музично-естетичного виховання молоді. 

Починаючи з 1986 року, розпочався процес інтеграції середніх та вищих 

музично-педагогічних освітніх закладів у навчально-методичні комплекси. 

Спочатку він стосувався заочної форми навчання, а потім поширювався  й на 

стаціонарне навчання. У навчально-методичні комплекси почали об’єднуватися 

музично-педагогічні відділення педагогічних училищ, музичні та культурно-

освітні училища, спеціалізовані музичні школи. Успішно цей процес проходив 

у Київській, Вінницькій, Одеській, Івано-Франківській, Ворошиловградській, 

Львівській та Кіровоградській областях. 

Навчально-методичний комплекс КДПІ ім. О.М.Горького об’єднував 

провідні освітні заклади Київської області. Значних успіхів у підготовці 
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вчителів музики через навчально-методичний комплекс досяг колектив 

музично-педагогічний факультет ВДПІ ім. М.Островського. 

До навчально-методичного комплексу КДПІ входила школа-інтернат № 6 

м.Кривого Рогу. Деканатом музично-педагогічного факультету й 

адміністрацією цієї школи було підписано договір про творче співробітництво 

на період до 1990 року. У роботі навчально-методичного комплексу брали 

участь також студенти факультету. Так, 27 студентів ІІІ – ІV курсів під 

керівництвом Л.М.Філатової та В.М.Осипової на громадських засадах 

систематично проводили музично-просвітницьку роботу з учнями старших 

класів. Були проведені лекції-концерти, бесіди, афішовані концерти, основна 

мета яких полягала в  здійсненні профорієнтаційної роботи. 

На базі тих навчально-виховних закладів, які не входили до навчально-

методичного комплексу, викладачі фахових кафедр проводили виховну роботу, 

спрямовану на залучення найбільшої кількості школярів до участі в музично-

просвітницьких заходах профорієнтаційного спрямування. І.М.Кіселевська 

організувала шкільні хорові колективи учнів 5 – 8 класів, які стали 

переможцями районного огляду-конкурсу художньої самодіяльності.  

Тривала профорієнтаційна робота з учнями десятих класів у 

Покровському районі Дніпропетровської області. В.М.Осіпова проводила 

анкетування серед вступників. Вони відвідували ФМВ, отримували 

консультації з теорії музики, сольфеджіо, основного музичного інструмента. 

Ініціатори створення навчально-методичних комплексів виходили з того 

положення, що успішна професійна діяльність  учителя музики зумовлена його  

професійною підготовкою  на різних етапах навчання і може бути ефективною 

у тому разі, якщо музично-педагогічна освіта маєбезперервний характер та 

забезпечує наступність, а також  інтегративну та  систематичну підготовку 

спеціалістів у галузі музичного виховання підростаючого покоління. 

Інтегративні та практично орієнтовані процеси в підготовці вчителів 

музики здійснювалися не тільки в межах окремих факультетів, а також засобом 
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установлення тісних зв’язків з іншими факультетами України. Провідна роль у 

цьому процесі належала опорній кафедрі, яка виконувала функції координатора 

науково-методичної роботи викладачів музично-педагогічних факультетів. 

Так, на засіданні опорної кафедри теорії, історії музики та гри на 

музичних інструментах, яке проходило 1986 року на базі КДПІ ім. 

О.М.Горького, завідуюча кафедрою теорії, історії музики та гри на музичних 

інструментах ОДПІ ім. К.Д.Ушинського розповіла про методичну й практичну 

роботу з учителями міста та  області. З доповіддю про комплексне 

використання  технічних засобів у навчально-виховному процесі виступив 

завідуючий кафедрою МДПІ А.І.Горемичкін. Учасники засідання ознайомилися 

з діяльністю художніх колективів КДПІ ім. О.М.Горького, процесом 

перебудови підрозділів факультету.  

Увагу учасників опорної кафедри методики музичного виховання, співів 

та хорового диригування, яка відбулася у м.Ніжині,  було зосереджено на 

музично-естетичному вихованні учнів СПТУ. Викладачами музично-

педагогічного факультету НДПІ ім.М.Гоголя було набуто певного досвіду в 

цьому напряму. Декілька років працювали з учнями СПТУ викладачі 

В.Г.Потороча, Г.П.Омельчук, Л.П.Сидорець, Л.В.Костенко, Т.В.Качалова. 

Практичний досвід їхньої роботи визначив вибір комплексної кафедральної 

теми наукового дослідження й тематику виступів перед учасниками опорної 

кафедри “Підготовка майбутніх учителів музики до огранізації та проведення 

позакласної роботи з музично-естетичного виховання школярів та учнів СПТУ” 

[241]. 

14 – 15 травня 1987 року засідання опорної кафедри методики музичного 

виховання, співів та хорового диригування відбулося на базі І-ФДПІ ім. 

В.C.Стефаника. Учасники зібрання обговорювали питання вдосконалення 

музично-диригентських знань та вмінь студентів, підвищення рівня ідейно-

політичного виховання в процесі індивідуальних та групових занять.  
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Учасники опорної кафедри ознайомилися з досвідом роботи над 

шкільним пісенним репертуаром, суть якого полягала в тому, що при складанні 

творів шкільного репертуару студенти  проводили вступну бесіду, розповідали 

про методику розучування пісні, виконували твір під власний супровід. 

Студенти також виготовляли наочність, плакати з нотним та літературним 

текстами. Про підсумки діяльності опорної кафедри за п’ять років та 

перспективи подальшої роботи розповіла її керівник Т.П.Плесніна. 

1987 – 1988 н.р. пройшли чергові засідання опорної кафедри теорії, історії 

музики та гри на музичних інструментах на базі ДДПІ ім. І.Франка та СДПІ. З 

метою вивчення досвіду роботи вчителів-новаторів м.Сум, які  починали 

експериментальну роботу в 70-х роках за програмою Д.Б.Кабалевського, 

викладачі ВНЗ України відвідали та проаналізували їхні  уроки, засвідчили 

позитивні зрушення музичного розвитку школярів. Учасники опорної кафедри 

також відвідали уроки вчителів музики м.Дрогобича, ознайомилися з досвідом  

музичного виховання у школах з поглибленим вивченням музики. 

На засіданні опорної кафедри, яке проходило на базі  музично-

педагогічного факультету ДДПІ ім. І.Франка, у виступі декана І.В.Батюженко 

особлива увага зосереджувалася на здійсненні вузівської реформи, основною 

метою якої була перебудова всієї системи навчання та виховання, забезпечення 

підготовки висококваліфікованих фахівців. Завідуючий кафедрою методики 

музичного виховання, співів та хорового диригування М.І.Бурбан доповів про 

спрямованість індивідуальних занять з диригування на розвиток 

інтелектуальних можливостей кожного студента, формування стійких 

переконань. На засіданні виступив також завідуючий кафедрою теорії, історії 

музики та гри на музичних інструментах І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника 

М.В.Черепанин, який  зосередив увагу на комплексному підході до професійно-

педагогічної підготовки вчителів музики.  

27 жовтня 1988 року було проведено чергове засідання опорної кафедри 

методики музичного виховання, співів та хорового диригування на базі 
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музично-педагогічного факультету НДПІ ім. М.Гоголя. У його роботі взяли 

участь зав.кафедрою МДПІ В.Л.Хоменко, зам. зав.кафедрою КДПІ ім. 

О.М.Горького С.С.Горбенко, зав.секцією хорового диригування ВДПІ ім. 

М.Островського Г.М.Шкільнюк та викладач Ю.О.Синюк, зав.кафедрою КДПІ 

М.А.Ворона, зам. декана ДДПІ ім. І.Франка С.І.Салій, провідні викладачі 

музично-педагогічних факультетів. 

Керівник опорної кафедри Т.П.Плесніна звернула увагу на співпрацю  

кафедр,  творчий зв’язок між керівниками хорових колективів, підготовку та 

видання  науково-методичних посібників. Було запропоновано викладачам 

методики музичного виховання, які працюють на музично-педагогічних 

факультетах педагогічних інститутів, обговорити зміст програми курсу 

“Методика музичного виховання”, підготувати фонохрестоматії та  методичні 

розробки до нової програми “Музика”, за якою розпочали роботу вчителі 

музики загальноосвітніх шкіл. 

Представниками фахових кафедр були прийняті рішення про 

запровадження нових підходів професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

учителів, розробку методик підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу. Основна увага  зосереджувалася на співпраці  кафедр,  творчий зв’язок 

між керівниками хорових колективів, підготовку та видання  науково-

методичних посібників. Було запропоновано викладачам методики музичного 

виховання, які працюють на музично-педагогічних факультетах педагогічних 

інститутів, обговорити зміст програми курсу “Методика музичного виховання”, 

підготувати фонохрестоматії та  методичні розробки до нової програми 

“Музика”, за якою працювали вчителі музики загальноосвітніх шкіл. 

Таким чином, опорна кафедра виконувала координувальну роль у системі 

підготовки вчителів музики, спрямовувала свою діяльність на пошуках засобів 

активного впливу на фахове становлення студентів та сприяла формуванню в 

них професійно-значущих якостей. 
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Велика увага в другій половині 80-х років  приділялася професійному 

самовиявленню студентів. Для розв’язання цього завдання використовувалося 

саме освітнє середовище у вузькому розумінні цього слова. Особливий акцент 

робився на професійну спрямованість навчально-виховного процесу при 

викладанні фахових дисциплін, який значною мірою будувався на матеріалі 

шкільної програми “Музика”. Так, курс “Практикум керівництва хором” у 

КДПІ було винесено в базові школи, де студенти ІІІ курсу проходили 

педагогічну практику. Тут вони набували досвіду роботи з дитячими хоровими 

колективами, здобували організаторські навички, оволодівали специфікою 

роботи з дитячим хором, навичками підбору репертуару, роботи з партіями та 

колективом у цілому, специфікою акомпанування хору.  

Викладачі кафедри методики музичного виховання, співів та хорового 

диригування на чолі з З.С.Квасницею приділяли увагу розвитку в студентів 

самостійного творчого мислення. Аналіз цієї проблеми свідчить, що розвиток 

самостійного творчого мислення  проходив засобом підбору індивідуальних 

програм з диригування та постановки голосу з ініціативи студентів. Під час 

індивідуальних занять створювалися проблемні ситуації, де викладач 

пояснював можливі варіанти розв’язання поставлених завдань.  

На практичних заняттях з “Методики музичного виховання” студенти 

висловлювали своє бачення розв’язання педагогічної ситуації та пропонували 

оригінальні розв’язки. Великі можливості для розвитку самостійного творчого 

мислення  з’являються під час проходження студентами педагогічної практики 

в школі та під час підготовки і написання курсових робіт з методики музичного 

виховання. На даному етапі розвитку науково-дослідних якостей  студентів 

спостерігався високий рівень керівництва їхньою самостійною роботою. 

Перебудова різних компонентів навчально-виховного процесу в музично-

педагогічній освіті в аспекті професійної направленості навчання відбувалася 

поступово. Для вдосконалення підготовки майбутніх учителів до роботи в 

школі рішенням кафедри гри на музичних інструментах МДПІ, яку очолював 
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Ю.М.Бай, 1985 – 1986 н.р. було збільшено частку шкільного репертуару в 

індивідуальних планах студентів з основного музичного інструмента. 

Нововведенням стала підготовка студентом у кожному півріччі по одному 

тематичному лекції-концерту або бесіді-концерту. Музичні бесіди були введені 

як обов’язковий компонент програми державного екзамену з основного 

музичного інструмента. Цей екзамен студенти складали на шкільній аудиторії. 

Такий експериментальний підхід дав змогу зіюрати певний матеріал для 

проведення позакласної роботи  в школі. 

Всебічно застосовувалися активні методи навчання з використанням 

міжпредметних зв’язків при вивченні музично-теоретичних дисциплін: 

виконавське сольфеджіо,  виконавське диригування, художньо-поетична 

підтекстовка музичного тексту, посилення міжобразних асоціацій, епітетів, 

метафор, порівнянь, зіставлень, спрямованих на активізацію художньо-

творчого мислення студентів. 

Кафедра методики музичного виховання, співів та хорового диригування 

ДДПІ ім. І.Франка, яку очолював 1986 року  М.І.Бурбан, розробила  зміст 

індивідуальних занять з вокально-хорових дисциплін,  а також виховних 

заходів (бесіди, лекції-концерти, диспути і т.п.) таким чином, щоб вони 

враховували  специфіку роботи з школярами.  Ця робота була спрямована на 

перебудову свідомості та розвиток інтелектуальних можливостей кожного 

студента, формування стійких педагогічних переконань на основі вивіреного 

наукового підходу. 

На музично-педагогічному факультеті МДПІ була введена нова форма  

роботи над шкільним пісенним репертуаром. При складанні творів шкільного 

репертуару студенти  проводили вступну бесіду, розповідали про методику 

розучування пісні, виконували твір під власний супровід. Додатково 

виготовлялися наочність, плакати з нотним та літературним текстами. 

При вивченні спеціальних дисциплін трапляються труднощі в оволодінні 

певними вміннями та  навичками. Це стосувалося передусім професійної 



 222 

спрямованості студентів, які навчалися гри на одноголосних інструментах – 

скрипці, домрі, балалайці, бандурі, духових інструментах. Відповідно до 

кваліфікаційних вимог учитель повинен ілюструвати шкільний репертуар на 

багатоголосних інструментах – фортепіано, баяні, акордеоні. Для розв’язання 

цього протиріччя, особлива увага зосереджувалася на пошуку інтенсивних 

методів навчання в класі додаткового інструмента. Фаховими кафедрами були 

розроблені вимоги до виконання шкільного репертуару, читанню з листа, 

транспонування та імпровізації. 

Велику роль у формуванні професійно значущих умінь та навичок 

студентів  відігравала діяльність предметно-методичних комісій. Так, на 

засіданні фортепіанної секції було вирішено ввести до робочих планів новий 

матеріал, запропонований укладачами адаптованого варіанта програми 

“Музика”. Викладачі секції народних інструментів розробляли завдання щодо 

застосування  ударно-шумових  інструментів у процесі ансамблевого 

музикування на уроках музики. Зміст творчих завдань, спрямованих на 

розвиток сприймання музики, розробляли викладачі секції музично-

теоретичних дисциплін. 

Так, на засіданнях предметних комісій НДПІ ім. М.Гоголя розглядалися 

також питання: оптимізації навчально-методичної роботи на факультеті 

(О.Я.Ростовський); методики художньо-педагогічного аналізу музичних творів 

у класі основного інструмента (В.М.Крицький); організації самостійної роботи 

студентів в інструментальному класі (Н.Л.Біла); методики проведення 

практичних занять із сольфеджіо (В.Г.Дубравіна) [242,3]. 

У пошуках основних напрямів перебудови вищої освіти в країні 

викладачі кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах ОДПІ 

ім. К.Д.Ушинського, яку очолювала Т.В.Дябло, постійно оновлювали зміст 

навчальних програм, запроваджували у навчальний процес нові дисципліни: 

аранжування, стилістичну гармонію, аналіз художніх творів, аналіз музичних 

творів. Були розроблені спецкурси з “Методики розвитку музичних здібностей 
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школярів”, “Фольклорний практикум”, “Історія всесвітнього хорового 

мистецтва” [162]. 

Викладачі кафедр методики музичного виховання, співів та хорового 

диригування дотримувалися традиції проведення звітніх концертів з хорового 

диригування та постановки голосу, які допомагали виявити професійний рівень 

та готовність студентів до роботи в загальноосвітній школі. В обговоренні 

концертів зосереджувалася увага на відповідності репертуару вимогам 

загальноосвітньої школи. Підтримувалася ініціатива та активність студентів, 

які виявляли більше самостійності в роботі над вокальними творами. 

Таким чином, характерною особливістю музично-педагогічної освіти 80-х 

років стало  її професійне спрямування. Зусилля педагогічних колективів 

факультетів було зосереджено на виконанні таких основних завдань, як 

забезпечення майбутніх учителів та вихователів найсучаснішими знаннями, 

практичними вміннями та навичками; на значному поліпшенню психолого-

педагогічної та методичної підготовки вчителів музики, озброєння їх 

активними формами та навичками позакласної діяльності в загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

У другій половині 80-х років посилюється увага до діяльності художніх 

колективів, які функціонували на музично-педагогічних факультетах. Так, 

наприклад, на музично-педагогічному факультеті МДПІ плідно працювали 

мішаний хор під орудою А.К.Мартинюка та духовий оркестр під керівництвом  

В.Т.Плетніченка. Ці художні колективи зберегли кращі традиції української 

хорової та оркестрової шкіл. У репертуарі колективів  були твори українських 

композиторів-класиків, сучасних авторів, обробки народних пісень, 

інструментовки та власні твори, написані В.Т.Плетніченком. 

Крім участі в діяльності навчальних колективів, студенти музично-

педагогічних факультетів надавали допомогу в організації художньої 

самодіяльності студентам інших факультетів, створюючи хорові колективи, 

вокально-інструментальні ансамблі, використовуючи різні засоби та методи 
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роботи. За кожним факультетом закріплювалися викладачі музично-

педагогічних факультетів, які разом зі студентами своїх класів організовували 

роботу творчих колективів. Наприклад, хоровим колективом на філологічному 

факультеті КДПІ керувала Т.О.Ніколаєвська, на факультеті ЗТД – 

М.Ю.Драбкін, на фізико-математичному факультеті – Г.М.Мартьянова, на 

біолого-географічному – І.О.Шапко. 

У другій половині 80-х років закріплюється традиція запрошення 

провідних фахівців для  проведення лекційних та практичних занять з 

спеціальних курсів на музично-педагогічних факультетах. Так, у квітні 1988 

року на запрошення деканату МДПІ лекції з методики музичного виховання 

читав педагог-новатор Д.Є.Огороднов. Основну увагу було зосереджено на 

новому підході до вокально-хорового виховання школярів. Студенти 

ознайомилися з авторською методикою Д.Е.Огороднова, яка  давала позитивні 

результати не тільки в роботі зі школярами, а також під час розспівування 

студентів у хоровому класі. 

Для проведення лекційних занять з методики музичного виховання  

ректоратом ВДПІ ім. М.Островського запрошувалися провідні вчені з різних 

ВНЗ України. Перед викладачами та студентами виступали наукові 

співробітники НДІ педагогіки УРСР Л.О.Хлєбникова та Н.Е.Миропольська, 

доцент Миколаївського педагогічного інституту, кандидат мистецтвознавства  

В.А.Хоменко. 

Характерною особливістю досліджуваного періоду була посилена увага 

до проблеми розвитку  творчих здібностей майбутніх учителів. У зв’язку з цим 

перед колективами викладачів та студентів ставилися нові завдання, пов’язані 

зі специфікою фахової підготовки, посиленням індивідуального підходу до 

розвитку творчих здібностей студентів. Позитивний досвід у цьому плані 

набуто  викладачами КДПІ. Завідуючий кафедрою теорії, історії музики та гри 

на музичних інструментах Г.О.Білоненко, викладачі С.М.Бреус, І.В.Шевченко 

та А.А.Семешко в індивідуальній роботі зі студентами використовували 
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інтерактивні методи розвитку творчих здібностей. Г.О.Білоненко та 

А.А.Семешко залучали найбільш талановиту молодь до ансамблевої гри, у 

процесі якої формувалися важливі виконавські навички – відчуття стилю, 

ансамблю, розвивалися технічні здібності, формувався досвід сценічної 

майстерності [101,15].  

Поряд з різними засобами роботи з формування музичних здібностей 

підвищувалася увага до розвитку науково-пошукових можливостей  кожного 

студента через залучення до роботи в наукових гуртках та проблемних групах. 

Науково-пошукову роботу студенти проводили в базових школах. Тут вони 

збирали необхідний матеріал не тільки для підготовки курсових робіт та 

рефератів з фахових та психолого-педагогічних дисциплін, а також проводили 

експериментальні дослідження з кафедральної тематики. Наприклад, на  базі 

Карпівської ЗОШ Широківського району під керівництвом Л.М.Філатової 

студенти КДПІ проводили дослідно-експериментальну роботу з вивчення 

естетичних потреб учнів 6 – 8 класів.  

Науково-дослідну роботу студенти проводили і в процесі  безвідривної 

педагогічної практики, яку було  запроваджено 1987 року на деяких 

факультетах. Протягом року студенти ІV – V курсів один день на тиждень 

працювали в загальноосвітніх школах, проводили навчально-виховну та 

позакласну роботу з музично-естетичного виховання школярів. Така форма 

педагогічної практики дала позитивні результати. 

Взагалі це дало можливість студентам складати державний екзамен з 

хорового диригування з дитячими хоровими колективами, вводити підсумкові 

уроки музики в практичну частину державного екзамену з педагогіки і 

методики музичного виховання. Наприклад, з хорового диригування державний 

екзамен студенти НДПІ ім. М.Гоголя складали за п’ятьма хоровими 

колективами, дитячим хором музичної школи м.Ніжина та оркестром народних 

інструментів. 
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Художні колективи, які брали участь у державних екзаменах, 

демонстрували високий рівень готовності. Так, яскраву виконавську 

майстерність та високий професіоналізм  хорових колективів, якими керували 

В.І.Газінський, Н.П.Ісаєва, Г.М.Шкільнюк, відзначила комісія на державних 

екзаменах 1986 – 1987 н.р. Студенти музично-педагогічного факультету ВДПІ 

ім. М.Островського, які проходили педагогічну практику з хоровими 

колективами в загальноосвітніх школах, демонстрували набуті диригентсько-

хорові навички та вміння в процесі складання методики роботи з хором. Отже, 

державний екзамен з диригування на “відмінно” склало 27 студентів, на оцінку 

“добре” – 13 студентів, на оцінку “задовільно” – 7 студентів. З педагогіки та 

методики музичного виховання оцінки “відмінно” отримали 22 студенти, 

оцінки “добре” – 15 студентів, оцінки “задовільно” – 10 студентів.  

Професійний рівень диригентської підготовки на державних екзаменах 

1987 року показали випускники музично-педагогічного факультету КДПІ ім. 

О.М.Горького.  З 41 студента-випускника дипломи з “відзнакою” отримали 13 

осіб. Високий якісний показник зумовлювався результатами роботи студентів з 

художніми колективами під час проходження педагогічної практики в 

навчальних закладах різних рівнів м.Києва, а також високий професійний 

рівень факультетських колективів, серед яких –  три академічні хори, оркестр 

народних інструментів, камерний та духовий оркестри.  

Таким чином, практика складання державних екзаменів з диригування на 

шкільних хорових колективах та колективах, створенних на музично-

педагогічних факультетах, довела можливість диференційованого підходу та 

об’єктивну оцінку диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів. 

Принцип диференціації зберігався також стосовно тих студентів, які 

диригували інструментальними колективами. 

Кількісний показник випуску студентів досліджуваного періоду зберігав 

відносну стабільність. Так, вивчення та аналіз архівної документації  дав змогу 

визначити статистику підготовки вчителів музики на музично-педагогічному 
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факультеті КДПІ за період з 1985 по 1991 роки. Показники вибіркового ряду 

полягають у наступному: 1985 – 1986 н.р.  дипломи отримало 36 випускників; 

1986 – 1987 н.р. – 31 випускник; 1987 – 1988 н.р. – 24 випускники; 1988 – 1989 

н.р. – 32  випускники; 1990 – 1991 н.р. – 33 випускники. 

Таким чином, у період з 1985 по 1991 роки  денне відділення КДПІ 

закінчили та отримали дипломи 156 учителів музики і співів. Найменший 

випуск був 1988 року. Це зумовлено тими обставинами, що набір 1984 року  

становив 40 осіб. Інші роки з 50 студентів, зарахованих на І курс, випускалося 

від 31 до 36 осіб.  Відношення між зарахуванням та випуском можна визначити   

наступним чином:  

 певний відсоток студентів за власними заявами та наказом ректорату 

були переведені до навчання в інші ВНЗ; 

 незначний відсоток студентів за власним бажанням змінювали 

спеціальність та переводилися на навчання на інші факультети та інші ВНЗ;  

 окремі студенти брали академічну відпустку з певних обставин;  

 основний показник “відсіву” становили студенти, які не встигали і якіза 

наказом відчислялися після закінчення заліково-екзаменаційної сесії. 

Заходами з перебудови діяльності вищої школи передбачалося 

підвищення рівня методичної допомоги колишнім випускникам-стажистам. 

Деканати та кафедри контролювали проходження стажування й надавали 

необхідну методичну допомогу випускникам факультетів. З цією метою 

створювалися комісії, які стежили за проходженням стажування молодих 

фахівців та організовували й надавали їм консультації у проведенні уроків та 

організації позакласної роботи. 

Викладачі фахових кафедр вивчаючи досвід роботи вчителів-стажистів 

прийшли до висновку, що в практичній діяльності бракує відсутність досвіду 

читання нот з листа, навичок  підбору на слух, навичок транспонування та 

імпровізації. Ці недоліки фахової підготовки стали предметом удосконалення  
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індивідуальної роботи з основного музичного інструмента колективів 

викладачів більшості музично-педагогічних факультетів.  

Предметом постійної уваги викладачів фахових кафедр музично-

педагогічних факультетів залишалася методична допомога вчителям 

загальноосвітніх шкіл у зв’язку з переходом на нову програму з “Музики”. Так, 

викладачі КДПІ І.А.Шапко, Н.І.Зоря та Л.П.Сумашевська надавали фахову 

допомогу вчителям у проведенні уроків музики та оглядів дитячої художньої 

самодіяльності загальноосвітніх шкіл і Будинків піонерів Кривого Рогу. 

Спільно з художніми керівниками аналізували програми та виступи  дитячих 

колективів, зосереджували увагу на якості звучання, розробляли рекомендації з 

удосконалення музично-естетичного виховання школярів згідно з реформою 

загальноосвітньої і професійної школи та демократизації суспільства. 

Двосторонній процес взаємозв’язку із загальноосвітніми школами сприяв 

тому, що викладачі кафедри вивчали та використовували в навчально-

виховному процесі досвід роботи вчителя музики Підгороднянської ЗОШ № 5 

Дніпропетровського району Л.А.Куриленко, досвід роботи педагогічного 

колективу Зеленодольського Будинку піонерів з естетичного виховання 

школярів та досвід роботи  вчителя музики ЗОШ № 72 Л.М.Поліщук із 

запровадження нової програми [101,32].  

1988 – 1989 н.р. було затверджено перспективний план роботи “Музичної 

вітальні”, яка працювала  на базі музично-педагогічного факультету. Її керівник 

В.В.Кулько з участю Л.В.Фролової, Г.О.Котової, Г.О.Білоненка провели сім 

засідань, на яких велика увага приділялася оновленню змісту музично-

естетичного виховання студентів інституту та учнів загальноосвітніх шкіл. Була 

проведена зустріч з членами редколегії республіканського журналу “Музика”, 

пройшли вечори, присвячені вшануванню пам’яті Т.Г.Шевченка та 

О.С.Пушкіна, розглядалася творчість композиторів-класиків П.І.Чайковського, 

М.І.Глинки, М.В.Лисенка [114,2]. 
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Викладачі кафедри  методики музичного виховання, співів та хорового 

диригування, яку очолював М.О.Ворона, співпрацювали з учителями музики 

загальноосвітніх шкіл. І.О.Шапко керувала  хором “Вітерець” ЗОШ № 52, 

Т.О.Ніколаєвська працювала з хоровим колективом ЗОШ № 14. Г.О.Котова, 

В.В.Кулько, А.І.Зоря, В.О.Цехмістров, Н.О.Нежигай зі студентами своїх класів 

проводили лекції-концерти в ЗОШ № 23, 70, 118 м.Кривого Рогу. 

Викладачі музично-педагогічного факультету ОДПІ ім. К.Д.Ушинського 

надавали методичні консультації  вчителям музики міських та сільських 

загальноосвітніх шкіл, розробляли заходи для підвищення їхнього  

професійного рівня. Н.К.Білова, Е.П.Печерська, Т.А.Первушина, Ж.М.Дебела, 

Т.В.Дябло виступали з лекціями, проводили показові уроки для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації при інституті удосконалення вчителів. Викладачі 

факультету брали активну участь у нарадах та наукових конференціях з питань 

музично-естетичного виховання молоді, виступали з доповідями та 

повідомленнями. 

У жовтні  1987 року члени кафедри  теорії, історії музики та гри на 

музичних інструментах ВДПІ ім. М.Островського взяли участь у роботі 

науково-теоретичного семінару за участю представників обласного інституту 

удосконалення вчителів, обкому комсомолу, музичного товариства. На базі 

Тульчинського ПТУ  було проведено виїзне засідання кафедри спільно з 

учителями музики Тульчинського району. 

Викладачі факультету проводили лекційну роботу з учителями в 

товаристві “Знання”. Н.Н.Прушковська  прочитала декілька лекцій  про вплив 

музики на формування світогляду молоді на методологічних семінарах у 

м.Могильов-Подільську. Т.П.Плесніна виступила з доповіддю “Патріотичне  та 

інтернаціональне виховання школярів у світлі реформи школи” для вчителів 

музики Вінницького району. 

21 вересня 1988 року  на базі  ЗОШ № 29 було проведено виїзне засідання 

кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування. На 
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засідання були запрошені вчителі музики м.Вінниці, обговорювалася концепція 

загальної середньої освіти, наслідки роботи за новою програмою. 

Т.П.Плесніна вивчала та узагальнювала досвід роботи з питань 

комплексного використання навчально-методичного матеріалу й технічних 

засобів навчання вчителя музики Казатинської ЗОШ № 4 С.М.Флерко. Про 

результати наукового пошуку вона виступила з доповіддю “Завдання музично-

естетичного виховання в період перебудови” на Пленумі музичного товариства 

УРСР [115,4]. 

Перебудова вищої школи вимагала оновлення змісту заходів, які було 

передбачено перспективним планом роботи із загальноосвітніми школами. На 

базі музично-педагогічного факультету МДПІ створено філіал шкільної 

кафедри (відповідальний – А.Г.Волков), основною метою якої стало 

встановлення творчих зв’язків методистів факультету із шкільними вчителями 

музики, надання методичної допомоги в підготовці та проведенні уроків 

музики, використання  новітніх методів і прийомів навчання та виховання за 

новою програмою. 

1988 року під керівництвом Е.В.Куришева була налагоджена творча 

співпраця викладачів  музично-педагогічному факультеті КДПІ ім. 

О.М.Горького з педагогічним училищем № 3. О.П.Рудницька та О.П.Щолокова 

проводили відкриті заняття з основного музичного інструмента для викладачів 

фортепіано, методичну допомогу викладачам з методики музичного виховання  

надавав декан факультету А.Г.Болгарський. 

Активно співпрацювали з учителями музики викладачі музично-

педагогічного факультету НДПІ ім. М.Гоголя. Г.П.Омельчук, Н.Д.Даньшина та  

Н.А.Шевчук вели уроки музики в загальноосвітніх школах за програмою  

Д.Б.Кабалевського. Студенти продовжували вивчать педагогічний досвід 

вчителя музики ЗОШ № 3 Л.Г.Мальченко, яка була залучена до складу комісії  

з підготовки нової програми з “Музики”. Вчителі музики М.П.Нікітіна та 
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Л.О.Блашко під час проведення педагогічної практики працювали методистами, 

допомагали студентам у проведенні уроків та позакласної роботи. 

У грудні 1989 року викладачі кафедри хорового диригування та методики 

музичного виховання КДПІ ім.О.Пушкіна взяли участь у виїзному  засіданні 

кафедри на базі ЗОШ с.Трепівки Кіровоградського району. Завідуючий 

кафедрою В.Ф.Кривозуб  розповів про  результати запровадження нової 

програми вчителями області. Після розв’язання методичних питань перед 

присутніми виступили жіночий та чоловічий ансамблі (керівники – 

Б.В.Притула та Н.М.Медведєва).  

У перебудові та запровадженні нової концепції музично-естетичного 

виховання школярів брали участь учителі-новатори, колишні випускники 

музично-педагогічного факультету, серед яких – учитель музики 8-річної 

Кіровоградської школи № 29 М.Г.Хлєбникова, вчитель музики Гайворонської 

8-річної школи С.Л.Кроть, директор музичної школи № 2 м.Кіровограда 

В.С.Іванова, вчитель музики Кіровоградської ЗОШ № 9 П.Я.Карелін, учитель 

музики Кетрисанівської ЗОШ Бобринецького району В.Д.Запірченко, директор 

музичної школи № І м.Кіровограда В.І.Ревенко. 

Отже, творча співпраця викладачів фахових кафедр музично-

педагогічних факультетів з учителями музики  в період перебудови вищої 

школи та переходу на нові прогмами “Музика” відбувалася у двох напрямах: 

перший – викладачі фахових кафедр надавали методичну допомогу вчителям 

музики загальноосвітніх шкіл; другий – викладачі фахових кафедр вивчали 

досвід роботи вчителів музики та впроваджували його в навчально-виховний 

процес. 

У контексті  вдосконалення навчально-виховного процесу на музично-

педагогічних факультетах у світлі вимог перебудови вищої школи можна 

констатувати, що: за цей період фахові кафедри  поповнилися викладачами з 

науковими ступенями та званнями, народними та заслуженими артистами; 

тривало стажування викладачів фахових кафедр у провідних навчальних 
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закладах культури та освіти;  уводилися нові спеціальності; формувалася 

система безперервної освіти, почали створюватися навчально-методичні 

комплекси; продовжувалася профорієнтаційна робота  серед учнів 

загальноосвітніх шкіл; активно працювали опорні кафедри,  які виконували 

координувальну роль у системі підготовки вчителів музики; викладачі фахових 

кафедр постійно оновлювали зміст  навчальних програм, запроваджували в 

навчальний процес нові дсципліни;  з метою оновлення змісту музично-

педагогічної освіти всебічно використовувалися нові методи навчання, 

міжпредметні зв’язки;  головним показником роботи колективу викладачів та 

студентів залишалася діяльність художніх колективів; підвищенню рівня 

навчально-виховного процесу сприяли зв’язки з провідними фахівцями у галузі 

музично-педагогічної освіти; особлива увага приділялася роботі з талановитою 

молоддю; практичні навички роботи з хоровими та оркестровими колективами 

студенти набували під час проходження педагогічної практики, з цими 

колективами вони складали державні екзамени; кількісний показник 

випускників  у другій половині 80-х років зберігав відносну стабільність;  

викладачі фахових кафедр надавали методичну допомогу  вчителям-стажистам  

та вчителям музики загальноосвітніх шкіл у зв’язку з переходом на нову 

програму з “Музики”. 

Таким чином, простеживши основні тенденції розвитку музично-

педагогічної освіти, можна констатувати, що деканати та фахові кафедри 

музично-педагогічних факультетів активно працювали над удосконаленням 

навчально-виховного процесу у світлі вимог перебудови вищої школи. 

Діяльність музично-педагогічних факультетів була спрямована на перебудову 

навчально-виховного процесу згідно з вимогами, накресленими в головних 

освітянських документах. Зусилля педагогічних колективів факультетів 

зосереджувалися на виконанні таких основних завдань, як забезпечення 

майбутніх учителів та вихователів найсучаснішими знаннями, практичними 

вміннями та навичками, значному поліпшенню психолого-педагогічної та 
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методичної підготовки майбутніх учителів, озброєнні їх активними формами та 

навичками виховної діяльності в учнівських колективах.  
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5.2.   Підготовка  вчителів музики згідно з націотворчими та  

                 культурологічними засадами розвитку держави 

 

Верховною Радою України 1989 року було прийнято ряд законів, 

спрямованих на відродження національної культури, духовності українського 

народу, його свідомості. Вони стали поштовхом для розробки концепції 

національної освіти педагогічними колективами вищих та середніх навчальних 

закладів. Ініціатором створення нової концепції культурологічної 

спрямованості та  професійно-педагогічної підготовки вчителів музики та 

художньої культури була О.П.Щолокова. У зв’язку з цим музично-педагогічний 

факультет КДПІ ім. О.М.Горького перейшов на новий навчальний план зі 

спеціальності “Музика і художня культура”. 

Оновлення навчальних планів відбувалося й на інших музично-

педагогічних факультетах. Було розроблено та запроваджено навчальні плани з 

підготовки вчителів музики і народознавства. З’явилися нові дослідження, у 

розробці яких брали активну участь викладачі фахових кафедр. У зв’язку з цим 

відбулося коригування робочих програм з усіх фахових дисциплін. Викладачі 

музично-педагогічних факультетів почали розробляти нові спецкурси, які 

відповідали культурологічним засадам розвитку держави. 

Питання відродження національної педагогічної освіти обговорювалися 

на колегії Міністерства освіти України та на республіканських нарадах 

керівників педагогічних інститутів у вересні 1990 року. У цей період проходила 

зміна суспільно-політичної ситуації у суспільстві та світогляді викладачів і 

студентів, а це наклало відбиток на організації навчально-виховного процесу. 

Демократизація музично-педагогічної освіти зумовила отримання студентами 

права вільного відвідування занять; відвідування лекцій на інших факультетах; 

вивчення окремих курсів за вибором; запровадження дня для самостійної 

роботи; розв’язання питання про вибір студентами викладачів зі спеціальних 

дисциплін. Викладачі одержали право на розробку  та впровадження в 
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педагогічний процес власних методик. Фахівці музично-теоретичних дисциплін 

розробляли інтегративні курси з теорії музики, гармонії, сольфеджіо, поліфонії. 

На музично-педагогічних факультетах тривав процес інтеграції та 

диференціації. Так, у січні 1989 року відкривається підготовче відділення на 

музично-педагогічному факультеті МДПІ. Це дало можливість виявити та 

відібрати на І курс найбільш талановиту молодь. 1989 року започатковано  

заочне відділення факультету музики ВДПІ ім. Т.Шевченка,  а 1991 року 

поновлено роботу музично-педагогічного факультету, який очолила 

В.К.Суханцева. Це було великим досягненням колективу викладачів та його 

керівника. Факультет виконував важливу роль у підготовці вчителів музики для 

східноукраїнського регіону України. 

У процесі перебудови музично-педагогічної освіти та підготовки вчителів 

музики активну участь брали викладачі ДДПІ ім. І.Франка. До 1989 року 

підготовка та випуск фахівців на музично-педагогічному факультеті ДДПІ ім. 

І.Франка здійснювався за однопрофільною спеціальністю “Музика”. З 1989 

року розпочато підготовку вчителів за двопрофільною спеціальністю  “Музика 

та методика виховної роботи”, яка повністю була забезпечена навчальними 

планами, робочими програмами, навчальними посібниками, методичними 

вказівками до практичних та семінарських занять, програмами з проведення 

педагогічних практик. 

1990 року музично-педагогічний факультет ДДПІ ім. І.Франка перейшов 

на підготовку фахівців з нової двопрофільної спеціальності “Музика та 

українознавство” На цей час на факультеті були  чітко структуровані його 

основні підрозділи, сформовано високопрофесійний викладацький склад 

фахових кафедр, концептуально сформульовано сучасну модель підготовки 

фахівців освіти в галузі музичного виховання, яка відповідала основним 

націотворчим та культурологічним засадам розвитку держави. 

Реорганізація структурних підрозділів проходила як у середені самих 

факультетів, так і за їхніми межами. Так, у кінці 80-х років на музично-
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педагогічному факультеті КДПІ ім.О.М.Горького навчально-виховний процес 

здійснювали  чотири кафедри: методики музичного виховання і хорового 

диригування (завідуючий –  народний артист СРСР, професор 

А.Т.Авдієвський); гри на музичних інструментах (завідуючий –  заслужений 

артист УРСР А.І.Кузьменко); теорії та історії музики (завідувач –  кандидат 

мистецтвознавства М.К.Боровик); теорії і методики постановки голосу 

(завідуючий –  заслужений артист УРСР  А.В.Іщенко). 

Такий перебіг подій сприяв зростанню викладацького складу фахових 

кафедр, змін у внутрішній структурі. Так, у травні 1991 року кафедра гри на 

оркестрових інструментах МДПІ була реорганізована на кафедру оркестрових 

інструментів (завідуючий – Ю.М.Бай) та кафедру фортепіано (завідуючий – 

С.О.Феруз). 

Це сприяло викладачам-інструменталістам зосередити навчально-

методичну роботу на розв’язанні конкретних проблем, пошуках нових форм 

організації навчально-виховного процесу. Так, викладачами кафедри 

фортепіано проводилася підготовча робота до заснування на базі факультету 

Міжнародного фестивалю-конкурсу слов’янської фортепіанної музики, який 

давав можливість розкрити творчі здібності найбільш обдарованій молоді. 

Зростання науково-педагогічного потенціалу викладачів музично-

педагогічних факультетів сприяло самостійно готувати наукові кадри. 1991 

року на кафедрі методики музичного виховання та хорового диригування ОДПІ 

ім. К.Д.Ушинського була відкрита аспірантура зі спеціальності 13.00.02 – теорія 

і методика навчання музики і музичне виховання. Науковими дослідженнями 

аспірантів керували досвідчені викладачі факультету. Науковим керівником 

Т.В.Осадчої  була Н.К.Білова, С.О.Ірігіної – Ж.М.Дебела [162,22]. 

Аналіз звітної документації засвідчує, що 1990 – 1991 н.р. спостерігається 

зростання конкурсу на музично-педагогічні факультети педагогічних 

інститутів. Значно збільшилася кількість   вступників за рахунок цільових 

направлень обласних відділів народної освіти. Так, на музично-педагогічний 
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факультет КДПІ ім. О.М.Горького за цільовими направленнями абітурієнти 

подавали документи та складали вступні іспити на спеціальність “Музика і 

художня культура”. Було подано 184 заяви (набір становив 60 осіб).  До КДПІ 

ім. О.С.Пушкіна подано 123 заяви (план набору 50 осіб), до ВДПІ ім. 

М.Островського – 143 заяви (план набору становив 50 осіб).  

На окремі музично-педагогічні факультети було збільшено план набору. 

Аналіз архівної документації МДПІ свідчить, що 1989 – 1990 н.р. було суттєво 

збільшено набір студентів на стаціонарне відділення (випуск 19 осіб, набір 75 

осіб). На підготовчих курсах ФМВ навчалося 27слухачів, з них 18 були 

зараховані на І курс за наслідками випускних екзаменів.  

Результати звітів голів вступних екзаменаційних комісій засвідчують, що 

на екзамені з основного музичного інструмента більшість  абітурієнтів 

демонстрували добре володіння музичним інструментом та досить широку 

штрихову та динамічну палітру, стабільну техніку виконання. Недоліками в 

підготовці  випускників  ДМШ з теорії музики і сольфеджіо було: слабке 

володіння теоретичним матеріалом, відсутність практичних навичок 

сольфеджування та співу діатонічних ладів, слабкий слуховий аналіз.   

Випускники музичних студій, шкіл підготовки керівників художньої 

самодіяльності та сільских ДМШ у переважній більшості на досить низькому 

рівні володіли музичним інструментом, навичками слухового аналізу, 

питаннями теорії музики і гармонії. У висновках екзаменаційної комісії  

наголошувалося, що було б за доцільним обласним відділам народної освіти 

надавати направлення до вступу на музично-педагогічні факультети 

випускникам сільских шкіл, ураховуючи не тільки їхню успішність у 

загальноосвітній школі, а також підготовку з основного музичного інструмента 

та якість знань з музично-теоретичних дисциплін.  

Збільшення кількості абітурієнтів у певною мірою обумовлювалося 

діяльністю викладачів фахових кафедр, які систематично проводили роботу з 

підготовки до нового набору в таких напрямах: надання індивідуальних 
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консультацій майбутнім абітурієнтам на курсах підготовки до вступу в 

інститут; проведення агітаційної роботи в районах та селах області; 

індивідуальна робота з перспективними дітьми в процесі роботи в комісіях на 

оглядах-конкурсах художньої самодіяльності учнів загальноосвітніх шкіл. 

Міністерством освіти України активно проводилася експериментальна 

робота щодо перебудови та вдосконалення музично-педагогічної освіти. На базі 

Олександрійського та Харківського педагогічних училищ у грудні 1989 року 

були створені експериментальні вищі педагогічні училища-коледжі (на рівні 

повної вищої освіти). Строк навчання було продовжено на один рік, і разом з 

Кіровоградським та Харківським педагогічними інститутами ці коледжі 

утворювали  навчально-педагогічні комплекси. Випускники коледжів 

зараховувалися студентами музично-педагогічних факультетів цих інститутів, 

що стало важливим кроком перебудови та оновлення музично-педагогічної 

галузі. 

1989 – 1990 н.р. на перший курс стаціонарного відділення музично-

педагогічного факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна з навчально-педагогічного 

комплексу було зараховано сім осіб. Керівники предметно-методичних секцій 

Л.Л.Дьоміна, В.П.Паюхіна, Л.О.Кушнірова, М.І.Гейченко, І.В.Заруба, 

Н.В.Керімова розробили індивідуальні плани з фахових дисциплін, за якими 

навчалися ці студенти. Основна мета їхньої фахової підготовки полягала в 

максимальному розвитку творчих здібностей та формування професійної 

майстерності. 

Значна увага в досліджуваний період зосереджувалася  на вдосконаленні 

змісту музично-педагогічної освіти. Викладачами розроблялися нові 

індивідуальні програми для забезпечення навчально-виховного процесу з 

фахових дисциплін. Завідуючий кафедрою МДПІ А.І.Горемичкін розробив 

комплекс програм з елементарної теорії музики, сольфеджіо, гармонії. 

Матеріали комплексу двічі обговорювалися на засіданнях опорної кафедри 
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викладачами музично-теоретичних дисциплін, пройшли апробацію у восьми  

педагогічних училищах та були рекомендовані  як чинні програми [119,8]. 

Координувальну роль в удосконаленні навчально-виховного процесу 

виконували опорні кафедри. Чергове засідання  кафедри методики музичного 

виховання, співів та хорового диригування відбулося 15 – 16 травня 1990 року 

на базі ВДПІ ім. М.Островського. Для учасників зібрання викладачі факультету  

провели  п’ять відритих занять. На високому професійному рівні обговорено 

урок з хорового диригування викладачем Л.Н.Семеновою зі студенткою ІV 

курсу  Л.Сидорук. З постановки голосу В.П.Варшавський провів практичне 

заняття зі студенткою ІІІ курсу Л.Рудою. М.Ф.Антропова запропонувала нову 

методику роботи над хоровою партитурою  на  практичному занятті хорового 

класу. Викладачі та студенти факультету  демонстрували високий рівень 

педагогічної та виконавської майстерності,  новітні технології навчання й 

творчі можливості колективу факультету.  

Учасники засідання обговорили також проект програми з курсу 

“Диригування”, яку було укладено  відповідно до вимог сучасної вищої школи 

та  згідно з процесами перебудови музично-педагогічної освіти. Її укладачі 

Т.П.Плесніна, Е.С.Заруба та В.М.Толканьов запропонували принципово новий 

підхід до  викладання курсу  хорового диригування. Програма відповідала  

стандартам вищої школи, у ній було подано репертуар, який зосереджувався 

навколо націотворчих  процесів, які відбувалися наприкінці 80-х років ХХ 

століття.  

У листопаді 1990 року на базі  музично-педагогічного факультету МДПІ 

проведено чергове засідання опорної кафедри теорії, історії музики та гри на 

музичних інструментах і науково-практичну конференцію “Вдосконалення 

форм та методів навчання на музично-педагогічних факультетах”. Роботу 

кафедри теорії, історії музики та хорового диригування МДПІ високо оцінили  

провідні фахівці республіки, про що свідчить інструктивний лист Міністерства 



 240 

народної освіти УРСР про узагальнення та поширення досвіду роботи кафедри 

в педагогічних ВНЗ України. 

Про досягнення колективу факультету в створенні навчально-технічного 

комплексу учасникам засідання опорної кафедри розповів А.І.Горемичкін. Було 

запропоновано використовувати в педагогічній діяльності комп’ютерні 

програми світового рівня – фотон, лексикон, мульті-едіт, програмні матеріали 

нортон коммандер та паі-коммандер, електронну таблицю суперкалк, музичний 

редактор. Учасники опорної кафедри ознайомилися з комп’ютерним каталогом 

літератури з курсу “Історії зарубіжної музики”, комп’ютерним каталогом 

музичного матеріалу з курсу “Історія радянської музики”, базою даних з 

комп’ютерної техніки та методикою роботи з нею, банком робочих документів 

по кафедрі, розробкою сценаріїв двох оригінальних програм з музично-

естетичного виховання школярів [122,3]. 

Матеріали про створення на кафедрі теорії, історії музики і хорового 

диригування навчально-технічного комплексу (автор А.І.Горемичкін) були 

представлені на конкурс Держкомітета СРСР по народній освіті, а її автор 

отримав ІІІ премію за 1991 рік [122,3]. 

Таким чином, можна стверджувати, що  перебудова музично-

педагогічної освіти в досліджуваний період проходила під впливом тих 

соціально-політичних процесів, які відбувалися в колишньому Радянському 

Союзі. Зміцнення навчально-матеріальної бази, реорганізація фахових кафедр, 

зростання наукового потенціалу,  формування традицій у навчально-

виховному процесі, створення навчально-методичних комплексів стало 

підгрунтям для подальшого розвитку музично-педагогічної освіти в період 

реформування й творення державності Україні. 

Фахові кафедри музично-педагогічних факультетів використовували 

традиційні  й розробляли новітні технології та методики. Викладачі кафедри 

гри на фортепіано МДПІ активно застосовували “інструментальне 

переінтонування” (І.О.Феруз), “виконавську підтекстовку” (Т.І.Юник), 
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“вокалізацію та декламацію” (Т.В.Гордейчева), “виконавський аналіз” 

(Є.М.Пустобаєва), “виконавську інструментовку” (І.Г.Стотика), “емоційну 

драматургію” та “виконавське редагування” (С.О.Феруз). 

Ініціативна група викладачів кафедри гри на фортепіано МДПІ 

експериментувала  підготовку тематичних лекцій-концертів та бесід у класі 

основного музичного інструмента. В основу цих заходів було покладено 

українську народну музику, твори українських композиторів-класиків та 

сучасних українських митців. Кафедра повністю забезпечувала студентів 

сценаріями музично-просвітницьких заходів для проведення позакласної 

роботи  під час проходження педагогічної практики та в подальшій роботі після 

закічення ВНЗ. 

Важливим компонентом підготовки вчителів музики на музично-

педагогічних факультетах згідно з націотворчими та культурологічними 

засадами була фольклорно-етнографічна практика, основна мета якої полягала 

в сприянні та поглибленому усвідомленні й засвоєнні історико-теоретичних 

курсів, особливо української музики та фольклору, побуту та етнографії. 

Студенти їздили по селах, записували музичний фольклор, робили нотні 

розшифрування. Зібраний матеріал використовувався у навчальному процесі 

при вивченні історико-теоретичних курсів. 

Фольклорна практика студентів КДПІ ім. О.С.Пушкіна проходила у 

фольклорних експедиціях  с. Аджамки Кіровоградського району та  с.Суботці 

Знам’янського району. Організовувалися фольклорні експедиції в 

Новоукраїнський, Новгородківський та Компаніївський райони.  

Фольклорно-етнографічна практика займала провідне місце в навчально-

виховному процесі викладачів та студентів  НДПІ ім. М.Гоголя та ВДПІ ім. 

М.Островського. Щорічно кафедра теорії, історії музики та гри на музичних 

інструментах ВДПІ ім. М.Островського  організовувала  та проводила 

фольклорні експедиції у різні райони Полісся. Керував роботою студентів 

А.Ф.Завальнюк. У НДПІ ім. М.Гоголя цю роботу очолював В.В.Дубравін, який 
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намагався через фольклорну практику наблизити майбутніх учителів музики до 

історичного досвіду українського народу.  

1989 року було поновлено фольклорну практику на музично-

педагогічному факультеті МДПІ. Так, під час експедиції до с.Веселе 

М.О.Деркач з групою студентів підготувала відеоплівку фольклорного 

ансамблю сільських ветеранів праці. Цей матеріал являв собою цінність та 

використовувався в подальшій роботі. Студенти записували та робили обробки 

народних пісень, використовували їх при вивченні музично-теоретичних 

дисциплін, у роботі з дитячими фольклорними колективами під час  

проходження педагогічної практики. 

Зібраний фольклорний матеріал оброблявся самодіяльними  та 

професійними композиторами, його було введено до репертуарів художніх 

колективів, які активно діяли на музично-педагогічних факультетах. Так, в 

КДПІ працювали народна хорова капела під орудою А.О.Балабана, мішаний 

хор – під орудою Р.О.Любар, жіночий хор –  під керівництвом А.І.Тимченко, 

оркестр народних інструментів, який очолював Г.О.Білоненко. Народна хорова 

капела стала базою виховання цілої плеяди хормейстерів, була лауреатом 

багатьої конкурсів, на яких звучали твори самодіяльних композиторів 

Кривбасу. Мішаний хор факультету довгі роки співпрацював з Державним 

симфонічним оркестром Дніпропетровської філармонії та хором Криворізького 

музичного училища. За цей період створені спільні мистецькі проекти, 

відтворені хорові композиції з творів західноєвропейських, радянських та 

українських композиторів.  

У художніх колективах студенти оволодівали методикою вокально-

хорової роботи, методикою роботи з оркестровими колективами, закріплювали 

музично-теоретичні знання, удосконалювали диригентські навички, набували 

досвід концертних виступів. Участь у художніх колективах впливала на 

формування морально-естетичних якостей та ціннісних орієнтацій студентів, 

сприяла розвитку музично-творчих здібностей. 
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До репертуару художніх колективів уходили твори місцевих 

композиторів та викладачів факультетів. Так, викладач кафедри теорії, історії 

музики та гри на музичних інструментах, композитор І.В.Шевченко писала 

музику для різного складу художніх колективів, до Дня вчителя вона 

присвятила “Вітальну пісню”, написала гімн міста “Криворізький вальс”. 

Здійснювали концертно-виконавську діяльність разом зі студентами своїх 

класів І.В.Климчик, Л.В.Фролова, І.В.Іванченко, Н.А.Овчаренко, Л.І.Косяк, 

М.В.Вікторова. У кінці навчального року проводилися звітні концерти, на яких 

студенти підтверджували рівень виконавської майстерності, сформованості 

музично-естетичних уявлень та уподобань [13]. 

Перебудова музично-педагогічної освіти суттєво вплинула на зміст 

підготовки до державних екзаменів. Кафедра хорового диригування і методики 

музичного виховання КДПІ ім. О.С.Пушкіна розпочала експеремент, який 

суттєво змінив підходи до проведення державного екзамену з хорового 

диригування.  1989 – 1990 н.р. студенти-випускники вперше диригували 

самодіяльними та шкільними хоровими колективами, з якими вони працювали 

протягом ІV курсу, розучували репертуар, удосконалювали рівень виконавської 

майстерності. На державних екзаменах також виступали мішаний хор під 

орудою Н.М.Медведєвої та  три жіночі хорові колективи (керівники – 

Е.С.Заруба, К.П.Дьомін, О.Г.Гах).  29 студентів-випускників успішно склали 

державні екзамени та отримали направлення в загальноосвітні школи й середні 

спеціальні навчальні заклади [203].  

З дитячими хоровими колективами загальноосвітніх шкіл складали 

державні екзамени з диригування та  методики роботи з хором і студенти 

МДПІ. Це було центральним нововведенням викладачів кафедри  теорії, історії 

музики та диригування. Уперше студенти, які навчалися гри на духових 

інструментах, складали державний екзамен з диригування з духовим оркестром. 

Результати  державних екзаменів в основному відповідали 

кваліфікаційній моделі вчителя музики. Так, 1991 року випуск студентів на 
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стаціонарному відділенні ВДПІ ім.М.Островського становив 33 особи. 

Державний екзамен з педагогіки та методики музичного виховання на 

“відмінно” склали 18 студентів, на оцінку “добре” – 10 студентів, на оцінку 

“задовільно” – 5 студентів. Разом з тим державна екзаменаційна комісія 

відзначила слабкий рівень виконання студентами шкільної пісні, який полягав у 

невиразному показі голосом, невміння акомпанувати в процесі співу, нечіткий 

показ голосом манери організації вокального звуку.  

За час свого існування колективи викладачів музично-педагогічних 

факультетів підготували цілу плеяду вчителів музики, які творчо працювали в  

міських і сільських загальноосвітніх школах та інших навчально-виховних 

закладах. Так, серед випускників музично-педагогічного факультету КДПІ 

ім.О.М.Горького різних років були декан музично-педагогічного факультету 

ВДПІ ім. М.Островського,  кандидат педагогічних наук, доцент В.К.Лебедєв, 

відповідальні працівники органів народної освіти В.А.Долгих,  А.М.Павленко, 

М.А.Чулков, учителі-методисти, відмінники народної освіти України А.Я.Бібік 

(Боярська ЗОШ № 5), С.В.Кравчук (Бориспільська ЗОШ № 3), І.В.Лепеха 

(Білоцерківська ЗОШ № 5), К.Ф.Мудряк (Ірпінська ЗОШ № 4), Л.Б.Тельпіш 

(Бориспільська ЗОШ № 8), учитель-методист Е.В.Семко (ЗОШ № 57 м.Києва), 

старший учитель А.П.Кононенко (ЗОШ  № 203 м.Києва), старший учитель 

Н.І.Совицький (Броварська ЗОШ № 3), учителі А.Н.Іщенко (ЗОШ № 93 

м.Києва), Т.Г.Черненко (ЗОШ № 176 м.Києва). 

За  період існування ОДПІ ім. К.Д.Ушинського викладачі музично-

педагогічного факультету підготували вчителів музики, які творчо працювали 

на педагогічній ниві. Випускники факультету вели не тільки уроки музики, а 

також працювали організаторами виховної роботи в загальноосвітніх школах та 

позашкільних навчальних закладах, викладачами педагогічних училищ, деякі з 

них очолювали дитячі музичні школи та школи мистецтв у районах області.  

Фахові кафедри музично-педагогічних факультетів запрошували для 

проведення лекційних та практичних занять, підтримувати творчі зв’язки з 
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провідними науковцями України – докторами педагогічних наук, професорами 

Г.М.Падалкою та О.П.Щолоковою, науковими співробітниками, кандидатами 

педагогічних наук  Ю.Є.Юцевичем та  Л.О.Хлєбниковою. 

Велике значення для підвищення професійно-педагогічного рівня 

викладачів та студентів відігравали зустрічі з провідними педагогами, 

інструменталістами, вокалістами, диригентами, викладачами консерваторій та 

педагогічних інститутів, шкіл-десятирічниць, участь у проведенні ними 

відкритих занять, майстеркласів у межах Міжнародних та Всеукраїнських 

конференцій та конкурсів. 

Стимулом для підвищення професійно-педагогічного рівня стала 

блискуча перемога викладача МДПІ Д.Г.Юника на Міжнародному конкурсі 

баяністів-акордеоністів у м.Клінгенталі (Німеччина), виступ якого було високо 

оцінено, і він став володарем “Срібної медалі” [122,12].   

Підготовці вчителів музики згідно з націотворчими та культурологічними 

процесами приділяли значну увагу викладачі фахових кафедр музично-

педагогічного факультету ВДПІ ім. М.Островського. Для ознайомлення 

студентів випускних та предвипускних курсів з національною культурою  та 

фольклором України запрошували старшого наукового співробітника НДІ 

педагогіки України Л.О.Хлєбникову та доцента Краснодарського державного 

інституту культури В.А.Фролкіна. Вони проводили лекційні та практичні 

заняття з методики музичного виховання зі студентам ІІІ – ІV курсів, де 

розучували матеріал, який увійшов до адаптованого варіанта програми 

“Музика”. 

Акцент на вивченні української народної творчості було зроблено в 

процесі проведення міських музично-просвітницьких заходів. Так, викладачі 

кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування 

А.В.Сидоренко та Т.К.Карпова  брали  участь  у роботі журі  на огляді-конкурсі 

музично-хореографічного та фольклорного мистецтва, на якому широко була 

презентована  народнопісенна та хореографічна культура Полісся.  
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Викладач кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах 

А.Ф.Завальнюк залучав студентів ІІ курсів до пошуку та обробки фольклорного 

матеріалу,  зібраного за місцем проживання їхніх родин. Члени кафедри 

надавали методичні консультації викладачам Вінницького та Барського 

педагогічним училищам, які разом з учнями проводили роботу із збирання 

фольклорного матеріалу [118,7]. 

Керівники підрозділів музично-педагогічних факультетів шукали способи 

підготовки вчителів згідно із культурологічними процесами, які відбувалися в 

музично-педагогічній галузі. У КДПІ ім.О.М.Горького було прийнято рішення 

щодо  оновлення репертуару художніх колективів, яке мало великий виховний 

потенціал. На цей час на факультеті працювали три академічних хорових 

колектива (керівники – П.М.Ніколаєнко, Л.А.Байда, П.А.Ковалик), оркестр 

народних інструментів під орудою М.Л.Гуральника, ансамбль скрипалів, з яким 

працював Б.М.Фесюк, вокально-інструментальний ансамбль  під керівництвом 

В.Г.Тараман [16,3].  

Було оновлено зміст навчальних дисциплін та навчального репертуару 

викладачами, які здійснювали навчально-виховний процес у дитячій музичній 

студії при КДПІ ім.О.М.Горького. 1989 року в ній нараховувалося 180 учнів. 

Викладачі факультету, студенти та вихованці музичної студії вели активну  

концертно-виконавську та музично-просвітницьку діяльність серед учнів 

базових загальноосвітніх шкіл з пропаганди української музичної культури. 

Колектив викладачів музично-педагогічного факультету співпрацював зі 

ЗОШ № 272 м.Києва. Школа стала творчою лабораторією для студентів 

стаціонарної та заочної форм навчання. Під керівництвом С.В.Козир студенти 

Р.Вайнштюк та І.Білик підготували наочність для проведення уроків у І – ІІІ  

класах, допомагали в оформленні шкільного кабінету музики. Студенти 

стаціонарного відділення організували вокальні гуртки, на базі яких проводили 

наукові спостереження, які поклали в основу курсових робіт [28,1].  
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          У школі працювали музичні гуртки, якими керували викладачі 

факультету. Створено ансамбль народних інструментів під орудою 

Л.Г.Титаренко, хор хлопчиків під керівництвом В.О.Касьянової, ансамбль 

духових інструментів, з яким працював А.І.Кузьменко та вокальний ансамбль 

під керівництвом А.В.Іщенка. Наприкінці навчального року відбувся святковий 

концерт, у якому виступили дитячі самодіяльні колективи та художні 

колективи й виконавці музично-педагогічного факультету. Концерт був 

підсумком спільної роботи викладачів факультету з учнями школи-лабораторії 

[28,1]. 

Деканатом МДПІ запропоновані нові форми співробітництва із 

загальноосвітніми школами. Викладачі факультету, які мали консерваторську 

освіту, для ознайомлення зі специфікою роботи вчителя музики проходили 

стажування в загальноосвітніх школах. За сумісництвом продовжували 

працювати в школах: Г.І.Падалко, С.О.Феруз, Т.В.Гордейчева, Е.М.Міхно, 

В.В.Корховий, О.В.Стотика, Л.К.Крузман. Зв’язок зі  школами міста та області  

викладачі кафедр підтримували через студентів-заочників та випускників. На 

ІІІ – ІV курсах стаціонарного відділення введена лекторська практика, 

проведення заліків з дитячого репертуару як відкритих концертів у дитячих 

аудиторіях. 

1990 року наказом Міністерства освіти України Львівське педагогічне 

училище було визначено базовим зі спеціальності “Музичне виховання”. 

Викладачі фахових кафедр музично-педагогічного факультету ДДПІ ім. 

І.Франка надавали методичну допомогу педагогічному колективу цього 

училища, спільно планували науково-дослідну та музично-просвітницьку 

роботу. Так, викладачі музично-теоретичних дисциплін запропонували нові 

підходи до використання творів шкільної програми “Музика” в сільській 

загальноосвітній школі. При вивченні історії музики зверталася увага на 

знайомство з творами, які за тематикою та образно-емоційним змістом могли 

бути більш зрозумілі для сільських школярів. Це були “Сільська соната” 
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Й.Гайдна, “Пасторальна симфонія” Л.Бетховена, “Жнива” П.Чайковського. При 

складанні робочих програм  було оновлено пісенний репертуар, розроблено 

комплексний план вивчення українських пісень студентами всіх курсів. На І – 

ІІІ курсах вивчалися пісні за програмою 1 – 4  класів, студенти ІV – V курсів 

оволодівали програмою 5 – 8 класів. Для більш цілеспрямованого вивчення 

української тематики складено їхній орієнтовний список, що допомогло 

радикально наповнити навчальний процес фольклорним матеріалом, розширити 

рамки його використання студентами під час проходження педагогічної 

практики. Для ознайомлення студентів з українською обрядовістю, 

фольклором, музично-педагогічною спадщиною видатних композиторів-

класиків значно оновлена тематика контрольних, курсових та дипломних робіт.  

Вкладачами музично-педагогічного факультету ДДПІ ім. І.Франка, які 

працювали головами й членами журі музичних конкурсів та фестивалів, що 

періодично проводилися у Львівському, Мукачівському та Чортківському 

педагогічних училищах, музичних училищах Дрогобича, Львова, училищах 

культури Самбора та Львова,  проводилася профорієнтаційна робота з 

талановитою та перспективною молоддю регіону. 

Традиції національного виховання зберігали та продовжували викладачі 

І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника. 1989 – 1990 н.р.  члени кафедри теорії, історії 

музики та гри на музичних інструментах І.В.Батюженко, В.П.Поліщук, 

Н.А.Толошняк, М.З.Ортинська, Є.М.Біркова, Д.Й.Лесик організували музичну 

студію на базі школи-ліцею № 23 м.Івано-Франківська. Це була 

експериментальна  школа-лабораторія, де 65 учнів оволодівали навичками гри 

на баяні, акордеоні, скрипці, фортепіано, бандурі та духових інструментах. У 

музичній студії було створено три хорових колективи – хор молодших класів, 

учнів середніх та старших класів. Школярі поглиблено вивчали теорію та 

історію музики.  

Індивідуальна робота велася над вивченням музичних вправ, 

розрахованих на оволодіння технікою гри на музичних інструментах та 



 249 

апробацією репертуару музичних творів. За результатами проведеного 

дослідження були опубліковані програми з класу гри на баяні, акордеоні, 

скрипки, фортепіано, бандури, духових інструментах та методичні вказівки 

щодо оволодіння цими музичними інструментами.   

Міністерство освіти України підтримувало ідею гуманізації та 

гуманітаризації навчально-виховного процесу. Керуючись постановою ”Про 

підготовку студентів навчальних закладів з гуманітарних та суспільно-

політичних наук” (1990р.), майбутні вчителі музики вивчали логіку, історію 

релігій, атеїзм та інші предмети з наступними екзаменами, заліками, 

колоквіумами. Ураховуючи індивідуальну форму роботи на музично-

педагогічних факультетах,  викладачі фахових дисциплін власним прикладом  

впливали на формування  творчої особистості майбутнього вчителя.  

Гуманізація навчально-виховного процесу вплинула на перебудову змісту 

навчально-виховного процесу. Викладачі фахових кафедр надавали можливість 

студентам самостійно підбирати індивідуальні програми з диригування, 

постановки голосу та основного музичного інструмента, що сприяло розвитку в 

них самостійного творчого мислення. Під час індивідуальних занять 

створювалися проблемні ситуації, де викладач пояснював можливі варіанти 

розв’язання поставлених завдань. На практичних заняттях з “Методики 

музичного виховання” студенти висловлювали своє бачення педагогічних 

ситуацій та пропонували оригінальні рішення їхнього розв’язання.  

Для підготовки студентів МДПІ до практичної діяльності в 

загальноосвітній школі та згідноз рішенням “шкільної кафедри” особлива увага 

зосереджувалася на введенні до індивідуальних програм студентів з основного 

музичного інструмента лекцій-концертів, бесід-концертів та музичних бесід, 

пов’язаних з вивченням певних тем зі шкільної програми “Музика”. Це 

уможливило краще ознайомитися з музично-художньою літературою, 

збільшити обсяг музичних творів з читання нот з листа, ескізного проходження 

матеріалу. Музичні бесіди також стали обов’язковим компонентом державних 
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екзаменів з основного музичного інструмента. Такий підхід спостерігався в 

процесі проходження  студентами  педагогічної практики, якою керував 

Л.М.Мимрик і котра залишалися основною формою творчого зв’язку фахових 

кафедр факультету із загальноосвітніми школами. 

Відродження національної свідомості  вплинуло на взаємозв’язок  

фахових кафедр музично-педагогічних факультетів з учителями музики 

загальноосвітніх шкіл та органами народної освіти. Викладачі виїзджали в 

райони області, брали участь у серпневих конференціях, виступали з 

повідомленнями, лекціями, доповідями, систематично брали участь у 

засіданнях методичних об’єднань учителів музики, надавали допомогу в 

обговоренні культурологічних засад розвитку мистецької галузі, гуманізації та 

гуманітаризації музично-педагогічної освіти. Так, у селещах Трепівці та 

Бережинці були проведені виїзні засідання кафедр музично-педагогічного 

факультету КДПІ ім.О.С.Пушкіна, на яких обговорювалися питання 

гуманітаризації музично-естетичного виховання підростаючого покоління.  

1990 – 1991 н.р. кафедрою теорії, історії музики та гри на музичних 

інструментах КДПІ розроблена програма із зв’язку зі школами міста та 

сільської місцевості, якою передбачені різні види й форми організації та 

проведення спільної роботи з гуманізації системи музично-естетичного 

виховання школярів. Викладачі кафедри надавали методичну та практичну 

допомогу  в організації та проведенні уроків музики й позакласних заходів 

учителям музики селищ Лозоватка, Радушне, Миколаївки, Червоний шахтар. У 

базовій школі с.”Червоний шахтар” спільно з педагогічним колективом 

розробляли проблему “Психолого-педагогічні умови формування естетичного 

світогляду учнівської молоді” [121,3]. 

Таким чином, підготовка вчителів музики згідно з націотворчими та 

культурологічними засадами  наприкінці 80-х – на початку 90-х років 

відбувалася в процесі: створення  нової концепції  художнього виховання, 

автором якої була О.П.Щолокова; переходу музично-педагогічних факультетів 
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на підготовку фахівців за двопрофільною спеціальністю з народознавчих та 

культурологічних дисциплін; реорганізації структурних підрозділів музично-

педагогічних факультетів; підготовки науково-педагогічних кадрів через 

цільову аспірантуру, яку було відкрито на окремих музично-педагогічних 

факультетах; змін у суспільно-політичному  житті країни, які зумовили інтерес 

молоді до педагогічних спеціальностей та збільшення кількості абітурієнтів на 

музично-педагогічних факультетах; початку експерименту з надання статусу 

середнім навчальним закладам  вищих педагогічних училищ-коледжів; 

координувальної ролі опорної кафедри; розробки нових технологій  викладання 

фахових дисциплін; оновлення змісту проходження фольклорно-етнографічної 

практики; оновлення змісту та організаційних форм складання державних 

екзаменів; оновлення репертуару навчальних художніх колективів; створення 

викладачами фахових кафедр шкіл-лабораторій;  перебудови навчально-

виховного процесу згідно з гуманізацією та гуманітаризацією музично-

педагогічної освіти; впливу націотворчих процесів на співпрацю фахових 

кафедр з вчителями музики загальноосвітніх шкіл та органів народної освіти. 

Отже, націотворчі та культурологічні процеси, які відбувалися в системі 

музично-педагогічної освіти в Україні, у зазначений період готували підгрунття 

для нових перетворень в удосконаленні музично-педагогічної галузі. 
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РОЗДІЛ VІ. ЗМІСТ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ                                   

 

6.1. Характеристика навчальних планів з підготовки вчителів         

музики загальноосвітніх шкіл 

 

Проектування навчальних планів підготовки вчителів музики являє собою 

надзвичайно складний процес. Головне в цьому процесі – збереження здобутків 

і традицій набутих попередніми роками. 

У 60 – 80-ті роки ХХ століття музично-педагогічна освіта України 

функціонувала  в умовах централізованої держави. Починаючи з 1962 року, на 

музично-педагогічних факультетах  здійснювалася підготовка вчителів музики 

та співів за навчальним планом зі спеціальності 2119 – музика і співи, 

затвердженим Міністерством  вищої і середньої спеціальної освіти СРСР. 

Навчальні плани розроблялися та затверджувалися в Москві, були єдиними  для 

усіх музично-педагогічних факультетів педагогічних інститутів колишнього 

Радянського Союзу. 

4 квітня 1963 року заступником Міністра освіти УРСР було підписано 

проект навчального плану [164], який складався з восьми розділів: 

1. Графік навчального процесу. 

2. Зведені дані з бюджету годин (у тижнях). 

3. План навчального процесу. 

4. Факультативні дисципліни. 

5. Навчальна практика. 

6. Виробнича практика. 

7. Дипломні проекти й дипломні роботи. 

8. Державні екзамени. 

До плану навчального плану 1963 року входило 27 дисциплін, на 

вивчення яких виділялася наступна кількість годин: 
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                                                                                           Таблиця 1 

           

       Розподіл годин за навчальним планом 1963 року  

 

№ 

з/п 

Назва  дисциплін Кількість  годин 

1. Історія КПРС            220  

2. Політична економія            90   

3. Діалектичний та історичний матеріалізм            140   

4. Марксистсько-ленінська естетика            40   

5. Психологія            84   

6. Педагогіка            100   

7. Історія педагогіки            72   

8. Шкільна гігієна            36   

9. Іноземна мова            240   

10. Навчальне кіно і використання технічних засобів            36   

11. Фізичне виховання             140   

12. Хоровий клас            740   

13. Диригування і читання партитур            270    

14. Постановка голосу            74   

15. Спеціальний музичний інструмент            298   

16. Хорознавство і методика роботи в школі            36   

17. Музична грамота та елементарна теорія музики            54  

18. Сольфеджіо            260  

19. Гармонія            102   

20. Аналіз музичних творів            74   

21. Аранжування            30   

22. Інструментознавство та ознайомлення з 

інструментамии народного оркестру 

 

           200   

23. Історія музики            200   

24. Російська та українська музична література            120   

25. Зарубіжна музична література            60   

26. Методика викладання співів            70   

27. Додатковий музичний інструмент (для піаністів 

домра або баян) 

 

           44   

 

 

З факультативних дисциплін було запропоновано вивчення основ атеїзму, 

марксистсько-ленінської етики, виразного читання, музичної літератури, історії 
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мистецтв, гри в оркестрі народних інструментів, спортивне вдосконалення та 

методика музичного виховання. 

На державні екзамени виносилася історія КПРС, педагогіка з методикою 

музичного виховання, диригування хором та хорова репетиція, гра на 

основному музичному інструменті. 

27 серпня 1964 року  було підписано навчальний план для вечірнього 

відділення педагогічних інститутів, за яким готували вчителів музики і співів  

середніх шкіл та педагогічних училищ із строком навчання 5 років.   Порівняно 

з проектом навчального плану 1963 року з переліку навчальних дисциплін було 

знято “Навчальне кіно і використання технічних засобів”, а замість нього 

введено вивчення курсу “Анатомії голосового апарату”.  

Нововведенням стало вивчення курсу “Української музичної класики” в 

обсязі 40 годин, а в перелік факультативних дисциплін увійшли “Основи 

наукового атеїзму”, “Шкільний оркестр”, “Вокальні та інструментальні 

ансамблі”. Запропоновано також уведення курсів та практикумів за 

рекомендацією кафедр [165,1]. 

Державні екзамени студенти складали з “Основ наукового комунізму”, 

“Диригування хором”, “Педагогіки з методикою музичного виховання”. За 

рахунок строку терміну навчання було зроблено перерозподіл кількості годин 

на вивчення суспільно-економічних, психолого-педагогічних та фахових 

дисциплін [165,1]. 

Навчальний план 1966 року укладено з розрахунку на підготовку вчителів 

музики і співів восьмирічних і середніх шкіл та педагогічних училищ із 

строком навчання 4 роки. У новому плані змінена кількість годин з дисциплін  

суспільно-економічного циклу, передбачено вивчення курсів “Основ наукового 

атеїзму” та “Основ марксистсько-ленінської естетики”. Із суспільно-

економічномічних наук, які входять до переліку факультативних дисциплін, 

пропонувалося вивчення “Основ марксистсько-ленінської етики”. 
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Для поліпшення професійної підготовки майбутніх учителів музики 

навчальним планом передбачено протягом чотирьох років навчання нову 

концепцію вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу. Педагогіка 

була подана трьома курсами – “Введення в педагогіку”, “Історіїя педагогіки” та 

“Педагогіка школи”.  

Пропедевтичний курс “Введення в педагогіку” знайомив студентів зі 

змістом освіти, навчання та виховання, теоретичними основами радянської 

системи народної освіти, демонстрував зв’язок педагогіки з іншими науками. 

Курс “Історії педагогіки” на конкретному історичному матеріалі розкривав 

основні положення про виховання особистості, що  дало змогу студентам краще 

усвідомити актуальні проблеми педагогіки школи, розвивав їхнє педагогічне 

мислення. При вивченні курсу “Педагогіка школи” розкривалися соціальні та 

педагогічні функції школи, її взаємозв’язок із сім’єю та суспільством. 

Психологія подана в навчальному плані курсами “Загальної психології” 

та “Вікової та педагогічної психології”. Замість предмета “Шкільної гігієни” 

було введено самостійний курс “Вікової фізіології та шкільної гігієни”. 

Професійно-педагогічна підготовка вчителя музики і співів 

забезпечувалася вивченням диригентсько-хорових дисциплін, індивідуальними 

заняттями з постановки голосу,  навчання гри на музичних інструментах, 

вивченням музично-теоретичних дисциплін, методики музичного виховання.  

До 40 годин  за рахунок курсу “Гармонії” виділялося в  першому семестрі 

для забезпечення  якісних знань студентів з елементарної теорії музики. 

Навчальним планом передбачено підготовку найбільш здібних студентів 

до викладання фахових дисциплін у педагогічних училищах. Виходячи з цього, 

з ІІІ курсу студенти поглиблено вивчали диригування, основний музичний 

інструмент, постановку голосу та музично-теоретичні дисципліни. Для цього 

додатково виділялося по одній годині на тиждень у 5 – 8 семестрах за рахунок 

курсів і семінарів за вибором. Студенти вивчали також “Методику викладання” 

цих дисциплін у педагогічних училищах.  
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Для ознайомлення вчителів музики  і співів з організацією та діяльністю 

оркестру народних інструментів або камерного ансамблю та підвищення рівня 

виконавських навичок студентів  навчальним планом передбачено введення 

“Оркестрового класу” в І – VІІІ семестрах з розрахунку по дві години на 

тиждень. 

На державних екзаменах з педагогіки та методики музичного виховання  

студенти повинні були продемонструвати теоретичні знання та вміння їх 

застосування на практиці. Студенти, які виявили здібності до наукової роботи, 

замість екзамену з педагогіки та методики музичного виховання захищали 

дипломні роботи. 

15 січня 1969 року відбулася нарада Міністерства освіти УРСР, на якій 

членами республіканської  навчально-методичної комісії з музичного 

виховання при науково-методичній Раді Міністерства освіти УРСР було 

введено цілий ряд доповнень у навчальні плани та програми  з фахових 

дисциплін для студентів музично-педагогічних факультетів.  

Навчальний план 1970 року складався з 25 дисциплін і був розрахований 

на 4 роки навчання. Окремо планувалися години на вивчення дисциплін 

психолого-педагогічного циклу. 100 годин відводилося на вивчення 

“Психології”, яка  складалася з курсу “Загальної психології” і “Вікової та 

педагогічної психології”. У курсах “Педагогіки”  та “Історії педагогіки”, 

розрахованих на 150 годин, передбачалося вивчення вступу в педагогіку, історії 

педагогіки та педагогіки школи [166,1]. 

На засвоєння курсів “Хоровий клас” та “ Практикум з керівництва хором” 

було заплановано 570 годин. Курс “ Історії музики”, до якого входило вивчення 

зарубіжної музичної культури, народної музичної творчості, російської 

музичної класики та радянської музичної культури, був розрахований на 350 

годин. Окремою дисципліною у навчальному плані була виділена “Українська 

музична класика”, яку студенти вивчали на ІІІ курсі в обсязі 34 годин  [166,1]. 
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У навчальному плані 1977 року “Українська музична класика” вже не 

виокремлювалася як самостійний предмет. Вона була введена до курсу “Історії 

музики”, загальна  кількість годин на вивчення якого  була скорочена  від 350 

до 305 годин [167,1]. 

Позитивним у навчальному плані 1970 року є те, що були запропоновані 

курси та семінари за вибором, які безпосередньо впливали на рівень та якість 

фахової підготовки вчителів музики та співів. 

На підготовку студентів для проходження педагогічної практики та 

подальшої роботи у восьмирічних і середніх школах були спрямовані курси 

“Музично-естетичне виховання в школі” та “Музичні факультативи в школі”. 

На вивчення цих дисциплін навчальним планом передбачалося 40 годин. 

Головна мета курсів полягала в ознайомленні студентів з методикою організації 

та проведення позакласної роботи, яка в 70-х роках займала чільне місце в 

роботі вчителя, уважалася основною формою  організації дозвілля молоді, була 

спрямована на розвиток духовної культури школярів. 

Пожвавлення культурного життя в 70-х роках у всіх республіках 

колишнього Радянського Союзу вимагало від вищої школи 

висококваліфікованих фахівців у галузі масового музично-естетичного 

виховання. У зв’язку з цим до навчальних планів було введеновивчення 

“Методики викладання гри на музичних інструментах” та “Методики 

викладання диригування та вокалу” (за вибором студентів) в обсязі 32 годин. 

 Навчальним планом 1970 року передбачалося спеціалізоване навчання з 

“Основного музичного інструмента”, “Диригування” та “Постановки голосу” в 

обсязі 60 годин, починаючи з шостого семестру та закінчуючи  восьмим 

семестром. 

Порівнюючи навчальні плани 1970  та 1977 років, необхідно зазначити, 

що в останньому  окремо виділено “Методику викладання музичних дисциплін 

в педагогічних училищах”. Уведення цього предмета було пов’язано з тим, що 

кращі випускники музично-педагогічних факультетів,  які мали базову 
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підготовку  в обсязі музичного училища, направлялися на роботу в педагогічні 

училища та училища культури, де викладали фахові дисципліни. 

Навчальним планом 1977 року передбачено вивчення дисциплін за 

вибором: дитячої хорової літератури, основ вокальної педагогіки, участь 

студентів у камерному та вокально-інструментальному ансамблях. Уведення 

цих курсів пов’язано з інтересом студентів до хорової діяльності та пізнанням 

дитячої хорової літератури. Гра в камерному  та вокально-інструментальному 

ансамблях зумовлена тим, що в 70-х роках у суспільстві, особливо серед 

студентської та шкільної молоді надзвичайно популярними були вокально-

інструментальні та інструментальні ансамблі. 

Перелік спецкурсів та спецсемінарів на кожному факультеті був різним. 

Так, 1976 – 1977 н.р. на музично-педагогічному факультеті КДПІ ім. 

О.С.Пушкіна студентам пропонували спецкурси  “Оркестровий клас” – 280  

годин, “Вокально-інструментальний ансамбль” – 100 годин, вони вивчали 

“Історію образотворчого мистецтва” – 32 години, “Психологію музичних 

здібностей” – 26 годин, “Методику роботи класного керівника” – 32 години.   

1978 – 1979 н.р. на музично-педагогічному факультеті ВДПІ ім. 

М.Островського навчальним планом передбачалися факультативні заняття з 

таких дисциплін, як “Хорова капела” (140 годин), “Оркестровий клас” (114 

годин), “Марксистсько-ленінська етика” (30 годин), “Основи організаторської і 

виховної роботи в трудовому колективі” (28 годин). Студенти старших курсів 

вивчали спецкурси з “Методики викладання гри на музичних інструментах” та 

“Профорієнтації”. З предмета “Спеціальне навчання на музичних інструментах” 

проводився спецсемінар. 

Навчальним планом 1970 року передбачено вивчення “Психології 

музичних здібностей” (18 годин) та “Основ методики науково-педагогічних 

досліджень” (32 години). Порівняно з навчальним планом 1977 року ці курси 

взагалі були вилучені з переліку дисциплін за вибором. 
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Підготовку та захист студентами дипломних робіт передбачено 

навчальним планом 1977 року. За рішенням кафедри та ради факультету 

студенти, які захищали дипломні роботи, звільнялися від державного екзамену 

з педагогіки та методики музичного виховання.   

Чільне місце в навчальних планах 70-х років займала виконавська та 

педагогічна практика, під час якої студенти нагромаджували репертуар, 

знайомили учнів з творами інструментальних та вокальних жанрів, 

удосконалювали досвід аналізу музичних творів. Виконавська практика 

допомагала  студентам організовувати в школах музичні лекторії, проводити з 

учнями середніх та старших класів диспути, формувати інтерес до музичного 

мистецтва. 

У другій половині 80-х років розпочалася демократизація у галузі вищої 

педагогічної освіти та музично-педагогічної освіти зокрема.  Цей процес 

проходив поступово, керівникам музично-педагогічних факультетів надавалася 

можливість демократично впливати на організацію навчально-виховного 

процесу, вносити власні корективи в навчальні плани. 

 Така ситуація зберігалася до 1991 року, коли 25 травня було прийнято 

закон “Про освіту”, а через два місяці, у серпні 1991 року, Україна набула 

незалежності. 

Модернізація музично-педагогічної освіти, яка розпочалася  1985 року, 

передбачала створення навчальних планів та програм для поглиблення ідейно-

політичної підготовки студентів, в окремих інститутах уводилася безперервна 

педагогічна практика з першого по останній курси, запроваджувався цільовий 

прийом на музично-педагогічні факультети абітурієнтів, які мали направлення 

обласних та районних органів освіти або рекомендації педагогічних рад 

освітніх установ. 

Практика цільових направлень не завжди давала позитивні результати. 

Направлення інколи видавалися формально, враховуючи показники атестату, 

отриманого про закінчення загальноосвітньої школи. Представники органів 
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освіти й педагогічних колективів здебільшого не враховували або не мали 

уявлення про рівень музичної підготовки випускників шкіл,  рівень володіння 

ними музичним інструментом, голосом, наявності музичних здібностей. 

Реформування музично-педагогічної освіти пов’язувалося з переходом на 

п’ятирічний  строк навчання зі спеціальності 2119 “Музика” з додатковою 

спеціальністю “Педагогіка”. За навчальним планом, який було затверджено 15 

травня 1985 року та уведено в дію з 1 вересня  цього ж року, музично-

педагогічні факультети готували вчителів музики і співів, методистів з виховної 

роботи. 

Закріплюючи принцип централізму, зближення і злиття націй, 

затверджувалася однорідна, стандартизована система формування навчальних 

планів. Разом з тим радам факультетів дозволялося змінювати кількість годин з 

дисциплін навчального плану та послідовність їхнього вивчення в межах 

одного навчального року, окрім суспільних дисциплін, іноземної мови та 

фізичного виховання, при умовах, що студенти набудуть обсяг наукових знань, 

передбачених програмами. 

У примітках до навчальних планів зазначалося, що вивчення суспільних 

дисциплін здійснювалося в обсязі годин, зазначениху навчальному плані, та 

закінчувалося після виконання цього обсягу незалежно від кількості годин в 

останньому семестрі. Керівництво кафедр суспільно-політичних дисциплін, 

підтримуючи курс централізованої адміністративно-командної системи на 

підвищення рівня ідейно-політичної підготовки студентів, пропонувало та 

вводило в перелік дисциплін за вибором вивчення соціально-економічної 

політики КПРС, критики антимарксистських теорій та поглядів на розвиток 

соціалістичного суспільства в курсах суспільних наук; вивчення політики 

КПРС у галузі народної освіти; знайомство із системою виховання школярів на 

прикладі життєдіяльності В.І.Леніна [169,1]. 
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У навчальному плані 1985 року було зроблено перерозподіл обсягу годин 

на вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу. Порівняльна 

характеристика цих годин наведена в таблиці  2.  

                                      

 

                                                                                                         Таблиця 2 

Характеристика навчальних планів музично-педагогічних                 

факультетів 1983 – 1985 рр. 

 

      Цикл психолого-педагогічних дисциплін 

 

  Складові психолого-педагогічної підготовки 

              Роки 

    

    1983 

кількість    

годин 

    

    1985 

кількість 

годин 

  Психологія:  

- вікова фізіологія та шкільна гігієна 

     

    54 

     

    54 

- загальна психологія     70     70 

- вікова і педагогічна психологія     30     70 

- соціальна психологія      -      36 

- психологія та етика сімейного життя      -     24 

- загальна психологія     70       - 

- шкільна гігієна     20       - 

  Педагогіка:   

- загальні основи педагогіки       -       18 

- теорія комуністичного виховання       -       36 

- дидактика       -       36 

- школознавство       -       36 

- педагогіка      80        - 

- методика виховної роботи в школі      20      170 
 

 

Таким чином, з  таблиці  2 ми бачимо, що  порівняно  з навчальним 

планом 1983 року спеціальності 2119 “Музика” в навчальному плані 1985 року 

спеціальності “Музика” з додатковою спеціальністю “Педагогіка” збільшена 

кількість годин на вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу. 
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У навчальному плані 1985 року було введено курс “Соціальна 

психологія”, розрахований на 36 годин. Для підготовки учнів старших класів 

загальноосвітніх шкіл до сімейного життя, зміцнення сімейних стосунків, сім’ї 

як основи суспільства, джерела генофонду нації та основи виховання дітей було 

введено курс “Психологія та етика сімейного життя” (24 години). Вивчення 

курсу “Вікова фізіологія та шкільна гігієна”, як наведено в таблиці 2, 

залишилося у тому ж обсязі і в плані  1985 року, але з цього плану було 

вилучено курс “Шкільної гігієни” [169,1]. 

У сільській місцевості в багатьох загальноосвітніх школах  уроки 

“Музики”  й надалі вели  вчителі початкових класів або інші фахівці, які не 

мали базової музичної освіти. У малокомплектних школах урок музики згідно з 

навчальним планом проводився  один раз на тиждень та передбачалося тільки 9 

годин позакласної роботи. У зв’язку з цим для забезпечення навантаженням 

учителям музики до навчального плану 1985 року була уведена додаткова 

кваліфікація “Методист з виховної роботи”. 

Аналізуючи таблицю 2, слід звернути увагу на те, що з уведенням 

додаткової спеціальності розширився зміст та обсяг педагогічної підготовки 

студентів музично-педагогічних факультетів. Якщо  1983 року на вивчення 

“Педагогіки” відводилося 80 годин, то в навчальному плані 1985 року в курс 

“Педагогіки” входило вивчення загальних основ педагогіки (18 годин), теорії 

комуністичного виховання (36 годин), дидактики (36 годин), школознавства (36 

годин). 

З таблиці 2 ми бачимо, що  на 150 годин збільшився обсяг вивчення курсу 

“Методики виховної роботи”, студенти вивчали методику піонерської та 

комсомольської роботи; методику роботи класного керівника; методику роботи 

вихователя групи продовженого дня; методику виховної роботи в позашкільних 

навчальних закладах; методику трудового виховання та професійної орієнтації 

школярів; методику навчально-виховної  роботи в СПТУ.  
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Вивчення цих дисциплін спрямовано на підготовку вчителя музики та 

методиста з виховної роботи, який був би спроможним організовувати й 

проводити  виховну роботу в класних колективах, піонерських та 

комсомольських організаціях, був ознайомлений з методикою виховної роботи 

в школах-інтернатах, будинках піонерів та школярів, СПТУ,  з організацією 

виховної роботи в піонерських таборах, володів методикою роботи з 

професійної орієнтації учнів загальноосвітніх шкіл.  

Певне місце у формуванні вчителя як методиста з виховної роботи 

займала навчальна практика.  Отже, у ІV семестрі студенти проходили літню 

педагогічну практику в піонерських таборах та навчально-виховну практику –  

в молодших та середніх класах протягом 13 тижнів.  Навчальним планом 1983 

року передбачалося та планувалася виконавська практика протягом І – VІІІ 

семестрів.  

План 1985 року було розширено завдяки уведенню двотижневої 

фольклорної практики в ІV семестрі. Як показує досвід,  фольклорна  практика 

за рішенням рад факультетів проходила в період студентських канікул або 

розосереджувалася протягом навчального року. Це давало можливість 

студентам у період літнього відпочинку знаходити окремих виконавців або 

колективи, які були носіями фольклорного епосу [169,1]. 

Аналіз типових навчальних планів 1983 та 1985 років, за якими 

здійснювалася  підготовка вчителів музики та методистів з виховної роботи, 

доводить, що з уведенням додаткової спеціальності були внесені зміни в 

перелік дисциплін, які виносилися на державний екзамен. Замість “Педагогіки з 

методикою викладання музики” студенти складали державний іспит з 

“Педагогіки з методикою виховної роботи”. Проте, як свідчить досвід та 

вивчення звітів голів державних екзаменаційних комісій, за рішенням рад 

факультетів та пропозицій фахових кафедр, в екзаменаційні білети з курсу 

“Педагогіка з методикою виховної роботи” були внесені  питання з “Методики 

музичного виховання”. Це рішення було зумовлене тим, що досвід багатьох 
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педагогічних колективів музично-педагогічних факультетів та провідних 

фахівців галузі доводить необхідність фундаментальної підготовки зі 

спеціальності “Музика”, за якою працевлаштовувалася основна частина 

випускників. 

Уведення додаткової спеціальності “Педагогіка”, а також збільшення 

строку навчання на один рік надало можливість перерозподілити та збільшити 

кількість годин на фахову підготовку зі спеціальності “Музика”. 

                                                                                  

                                                                                                             Таблиця 3 

Типовий перелік дисциплін та розподіл годин між ними в межах                                    

фахової підготовки студентів зі спеціальності “Музика” 

 

 

        Навчальний план 1983 року 

 

         Навчальний план 1985 року 

№ 

з/

п 

 

       Назва дисциплін 

Кіль-

сть 

годин 

№ 

з/п          Назва дисциплін 
Кіль-

сть 

годин 

1 Методика музичного 

виховання 

120 1 Методика музичного 

виховання 

130 

2 Хоровий клас та 

практиктикум роботи з 

хором 

530 2 Хоровий клас та практикум 

роботи з хором 

580 

3 Читання хорових 

партитур та шкільна 

пісня 

60 3 Практикум з шкільного 

пісенного репертуару 

50 

4 
Хорове аранжування 

30 4 
Хорове аранжування 

30 

5 
Хорознавство 

40 5 Хорознавство 40 

6 Диригування з 

методикою викладання 

230 6 Диригування з методикою 

викладання 

210 

7 Постановка голосу та 

сольний спів 

130 7 
Вокальний клас 

160 

8 Основний музичний 

інструмент з 

методикою викладання 

260 8 Основний музичний 

інструмент з методикою 

викладання 

320 



 265 

9 
Додатковий 
інструмент 

90 9 Додатковий музичний 

інструмент 

80 

10 
Концертмейстерськи
й клас 

60 10 
Концертмейстерський 
клас 

50 

11   11 Інструментовка дитячого 

оркестру 

40 

12 
Сольфеджіо 

290 12 Сольфеджіо 210 

13 Гармонія з основами 

теорії музики 

200 13 Гармонія з основами теорії 

музики 

210 

14 
Поліфонія 

60 14 Поліфонія 64 

15 
Аналіз музичних 
творів 

80 15 Аналіз музичних творів  60 

16 
Історія музики 

331 16 Історія музики 320 

17 
 

 17 Ритміка та хореографія 90 

18 
 

 18 Музичне дозвілля молоді 50 

19 
Дисципліни за 
вибором 

160 19 Дисципліни за вибором 150 

20 
 

 20 Дисципліни, які вводяться 

в залежності від 

особливостей республіки 

100 

 

Порівняльна характеристика навчальних планів 1983 та 1985 років у 

межах фахової підготовки доводить, що Міністерство вищої та середньої 

спеціальної освіти СРСР та Управління навчальними закладами Міністерства 

освіти СРСР, ураховуючи специфіку музично-педагогічних факультетів, яка 

полягає у тому, що важливим компонентом є концертно-виконавська діяльність 

студентів під час навчання, збільшило кількість годин на “Хоровий клас та 

практикум роботи з хором” і “Вокальний клас”.  

Варто зазначити, що головною вимогою до професійно-педагогічної 

підготовки вчителів музики залишається володіння музичним інструментом, 
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тому в навчальному плані 1985 року значно зросла кількість  годин на 

“Основний музичний інструмент”  – з  260 годин у 1983 році до 320 годин у 

1985 році. Вагомою підставою для збільшення кількості годин на “Хоровий 

клас” та “Основний музичний інструмент” є також те, що ці предмети входять 

до переліку дисциплін, з яких студенти складають державний екзамен. 

Проаналізувавши типовий перелік дисциплін у межах фахової  

підготовки студентів музично-педагогічних факультетів, необхідно 

констатувати, що з навчального плану 1985 року було вилучено курс “Читання  

хорових партитур” як дисципліну, переважно спрямовану на підготовку 

диригентів у межах консерваторської освіти. Друга частина предмета “Шкільна 

пісня”, так необхідного для фахової підготовки вчителів музики, подана в 

навчальному плані 1985 року як “Практикум з шкільного пісенного 

репертуару”. Незначного коригування зазнали такі дисципліни, як: “Гармонія з 

основами теорії музики” (200 годин у навчальному плані 1983 року та 210 

годин у навчальному плані 1985 року); “Поліфонія” (60 годин – 64 години); 

“Аналіз музичних творів” (80 годин – 60 годин); “Історія музики” (331 година – 

320 годин). Значно скоротилася кількість годин у навчальному плані 1985 року, 

передбачених на вивчення практичного курсу “Сольфеджіо”.  

Деканам музично-педагогічних факультетів та радам факультетів 

надавалася можливість вносити зміни у перелік та обсяг дисциплін за вибором, 

спецкурсів та спецсемінарів, факультативних дисциплін, а також затверджувати 

навчальні програми з цих дисциплін. Так, у навчальних планах 1985 року 

з’явилися нові дисципліни, направлені на комплексну професійно-педагогічну 

підготовку вчителя музики. Це такі дисципліни, як: “Інструментовка дитячого 

оркестру” (40 годин), “Ритміка та хореографія” (90 годин), “Музичне дозвілля 

молоді” (50 годин),  та дисципліни, які уводилися в залежності від 

особливостей республіки (100 годин) [169;1]. 

Слід зазначити, що науковий інтерес являє собою розподіл навчальних 

годин з курсу “Історії музики”, до  якого входило вивчення історії  зарубіжної, 
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російської, радянської та української музики. Значна увага зосереджувалася на 

формуванні в майбутніх учителів навичок сприймання музики, розширення 

музичного кругозору, формування їхньої музичної культури. 

                         

 

 Малюнок 1 

Розподіл навчальних годин з курсу “Історія музики” (за навчальним      

планом музично-педагогічних факультетів 1983 та 1985 років) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167 год. 

110 год. 

         1983 р.             1985 р. 

 

 Історія зарубіжної музики 

 

 

36 год. 

30 год. 

         1983 р.             1985 р. 
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Як видно з малюнка 1, значна частина годин планувалася на вивчення 

“Історії зарубіжної музики” (167 годин  1983 року та 110 годин  1985 року). На 

другому та третьому місцях стоїть вивчення “Історії російської музики” й  

“Історії радянської музики”. У навчальному плані 1985 року пройшов 

перерозподіл годин, за яким було знято 57 годин з “Історії зарубіжної музики” 

та значно збільшено кількість годин на вивчення “Історії російської класичної 

музики” й “Історії радянської музики”. Зберігалася тенденція впровадження 

російської культури як загальносоюзної культури. На вивчення “Народної 

музичної творчості”  1983 року виділялося 86 годин, а  1985 року кількість 

годин на  вивчення курсу було навіть зменшено. Слід також зазначити, що 

розділ історії української музики займав незначну частку у вивченні  курсу 

“Історії радянської музики”. 
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Згідно з навчальним планом студенти музично-педагогічному факультету 

НДПІ ім. М.Гоголя відвідували факультативні заняття з “Оркестру народних 

інструментів”, “Оркестру духових інструментів”, вивчали “Методику 

викладання вокалу” (12 годин), “Дитячу хорову літературу” (12 годин), 

“Методику роботи з хором” (12 годин), “Методику викладання диригування” 

(12 годин). Студенти вивчали спецкурси з  “Історії української дожовтневої 

музики” (36 годин), “Музики народів СРСР” (16 годин), “Педагогічних основ 

формування музичного сприймання школярів” (12 годин).  

1980  року вийшло “Положення про присвоєння додаткових кваліфікацій 

випускникам денного відділення музично-педагогічних факультетів педвузів 

Української РСР”. У цьому документі наголошувалося на право державних 

екзаменаційних комісій присвоювати випускникам одну з перелічених 

кваліфікацій або як виняток –  дві кваліфікації. У “Положенні про присвоєння 

додаткових кваліфікацій випускникам денного відділення музично-

педагогічних факультетів педвузів Української РСР” говориться, які студенти 

мають право на отримання кваліфікації, на якому курсі проводиться навчання 

за обраною спеціалізацією, що необхідно студентам для отримання 

кваліфікації, які вимоги уставляться для навчання таких студентів. 

Набуття додаткової спеціалізації пов’язано з тим, що жоден навчальний 

заклад не готує фахівців, які мають право викладати фахові дисципліни в 

педагогічних училищах. 

Згідно з “Положенням про присвоєння додаткових кваліфікацій 

випускникам денного відділення музично-педагогічних факультетів педвузів 

Української РСР” провідними викладачами кафедр були розроблені вимоги для 

набуття додаткової кваліфікації викладача педучилища, де передбачено 

вивчення розширеного курсу (згідно з додатковою кваліфікацією) основного 

музичного інструмента (фортепіано, баян, акордеон, скрипка, бандура), 

диригування, вокального класу та музично-теоретичних дисциплін. Розподіл 

годин для набуття додаткової кваліфікації (додатково до основних) 
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розподіляється наступним чином: ІІІ курс – 29  годин; ІV курс – 58 годин; V 

курс – 54 години. Додатково студенти вивчають методику викладання того чи 

іншого предмета. 

Так, наприклад, вивчення спеціального курсу “Методика викладання 

основного музичного інструмента” передбачено на V курсі  в обсязі 24 години. 

Педагогічну практику студенти проходять на ІV – V курсах під керівництвом 

свого викладача з основного музичного інструмента і зі студентами молодших 

курсів. Під час педагогічної практики студенти відвідували заняття з основного 

інструмента та самостійно проводили фрагменти індивідуальних занять. 

Загальна кількість годин на ІV – V курсах для проходження педагогічної 

практики становить 36. 

Аналіз навчального плану НДПІ ім. М.Гоголя свідчить, що для набуття 

додаткової кваліфікації викладача педучилища з основного інструмента 

передбачено вивчення спецкурсу “Основи художньої інтерпретації музичних 

творів”. Цей спецкурс заплановано на ІV курсі в обсязі 24 годин. Прослухавши 

спецкурс, студенти готують письмовий аналіз одного твору з основного 

інструмента. 

Згідно з навчальним планом з додаткової спеціалізації “Викладач 

музичної літератури та музично-теоретичних дисциплін педучилища” набути 

додаткову спеціалізацію могли студенти, починаючи з ІІІ курсу, які відмінно та 

добре навчаються, виявили схильність та здібності до музичної літератури, 

сольфеджіо, гармонії.  

На ІІІ курсі студент додатково по 1 годині на тиждень вивчає 

“Індивідуальну гармонію”, по 1 годині на тиждень передбачені індивідуальні 

заняття  з викладачем, на яких йде додаткова робота з ознайомлення  з 

музичною літературою, важливими науковими дослідженнями, музичною 

критичною періодикою. 

На ІV курсі студент отримує додатково по 1 годині на тиждень 

індивідуальних занять, на яких продовжує роботу з аналізу розпочату на 
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попередньому курсі, проводить заняття зі студентами молодших курсів, які не 

встигають, самостійно готує та проводить фрагменти слухання музики. На V 

курсі  триває робота за індивідуальним планом, вивчається спецкурс “Методика 

викладання музично-теоретичних дисциплін та музичної літератури”. 

На ІІІ курсі студенти беруть участь у звітних концертах викладача, у 

якого навчаються. На ІV курсі готують сольний концерт з розрахунку на 45 

хвилин. На V курсі  готують сольну програму, яка має завершену концертну 

форму. 

У липні 1989 року Міністерство освіти України, не очікуючи чергового 

загальносоюзного навчального плану, розробило новий навчальний план зі 

спеціальності 03.05.00 “Музика і методика виховної роботи”. Поступово 

ініціатива в перебудові музично-педагогічної освіти переходила в республіку, 

особливо це відчувалося  1990 року, коли була прийнята Декларація про 

державний суверенітет України. 

Заступником  Міністра освіти Української РСР  В.І.Луговим 14 липня 

1989 року  було затверджено навчальний план, який розширював 

загальноосвітню та спеціально-професійну й скорочував спеціально-предметну 

підготовку майбутніх педагогів, посилював практичний компонент педагогічної 

освіти, зміцнював її національно-культурні основи.  При збереженні 

двопрофільності навчальний план за своєю структурою складався із суспільно-

політичних дисциплін, загальнокультурних дисциплін, психолого-педагогічних 

та спеціальних дисциплін. 

У навчальному плані 1989 року було проведено скорочення годин на 

вивчення суспільно-політичних дисциплін. Так, на засвоєння курсу “Історії 

КПРС” відводилося на 50 годин менше, ніж у плані 1985 року. Курси 

“Філософії” та “Політичної економії” теж зазнали значних змін. Вивчення цих 

дисциплін було скорочено на 40 годин.  Курс “Основи марксистсько-ленінської 

етики та естетики” було перенесено в дисципліни за вибором факультету 

[170,1].  
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                                                                                       Малюнок 2 

 

  Розподіл навчальних годин із суспільно-політичних дисциплін 

        за навчальним планом 1989 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виводячи музично-педагогічну освіту на національне підгрунття, до 

блоку загальнокультурних дисциплін було уведено курс “Історію Української 

РСР” (60 годин), “Історію світової та вітчизняної культури” (90 годин), 

“Практичний курс української мови” (140 годин) та “Практичний курс 

російської мови” (100 годин). На вивчення суспільно-політичних та 

загальнокультурних дисциплін відводилося 30 відсотків загального 

навчального плану [170,1]. 

До навчального плану 1989 року було введено курс “Основи педагогічної 

майстерності”. Розрахований на 92 години, курс “Основи педагогічної 

майстерності” уведено з ініціативи викладачів ПДПІ ім. В.Г.Короленка, які 

теоретично обгрунтували та практично запровадили найважливішу складову 

педагогічної освіти – педагогічну майстерність. 

 

 

140 год. 

90 год. 

      1985 р          1989 р. 
 

Історія КПРС 

 

 

 

 

170 год. 

120 год. 

      1985 р          1989 р. 
 

Історія  

      1985 р          1989 р. 
 

Політична економія 
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Аналізуючи зміни в навчальному плані 1989 року з вивчення спеціальних  

дисциплін, необхідно зазначити, що тут відбулися певні зрушення. На 20 годин 

збільшилося вивчення курсу “Методики музичного виховання”, на 60 годин –  

“Хорового класу і практикуму роботи з хором”.  Поряд з цим на 82 години 

зменшилася кількість годин на вивчення музично-теоретичних дисциплін 

(гармонії, сольфеджіо, поліфонії, аналізу музичних творів) та  на 58 годин 

збільшився курс “Історії музики”. 

Додатково у навчальний план були введені такі дисципліни, як: “Історія 

вітчизняної літератури” (160 годин), “Історія ВЛКСМ та піонерських 

організацій” (46 годин), “Історія міжнародних дитячих та юнацьких 

організацій” (34 години), “Основи дефектології” (20 годин), “Краєзнавство і 

туризм” (26 годин) [170,1]. 

Державний екзамен з “Наукового комунізму” було замінено на екзамен із 

суспільно-політичних дисциплін (за вибором). Студенти, які захищали 

дипломні роботи з педагогіки або методики музичного виховання, звільнялися 

від складання іспиту з курсу “Теорія і практика навчання та виховання”. 

Державний екзамен “Педагогіка з методикою виховної роботи” було замінено 

на екзамен з “Теорії і практики навчання та виховання” [170,1]. 

          Таким чином, навчальний план 1989 року був найбільш збалансованим, 

він закріплював тенденцію вивчення суспільно-політичних дисциплін, 

збагачення загальнокультурного досвіду, посилення психолого-педагогічної та 

спеціальної підготовки майбутніх учителів музики та методистів з виховної 

роботи.  

           1991 року Міністерством освіти УРСР були запропоновані нові плани. 

Уведені такі нові курси, як: “Історія України”, “Практичний курс української 

мови”, “Основи педагогічної майстерності”, “Історія світової та вітчизняної 

культури”, “Образотворче мистецтво”, “Історія вітчизняної музичної культури”, 

“Проблеми охорони навколишнього середовища”, “Краєзнавство і туризм”.  

Значною мірою збільшена кількість годин та виділена окремим курсом 
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“Методика виховної роботи”, збільшена кількість годин на  вивчення 

“Методики  музичного виховання”, уведена “Фольклорна практика”. 

Одним з позитивних моментів зазначених планів було те, що ВНЗ та 

факультетам надавалася можливість, відповідно до кваліфікаційної 

характеристики фахівця, проблем школи, вносити зміни в кількості 15% від 

загального обсягу годин. Це дало змогу позбавитися одного з основних 

недоліків плану – його надмірної політизованості. Так, були вилучені курси 

“Історія ВЛКСМ та піонерських організацій”, “Методика піонерської та 

комсомольської роботи” тощо. Замість них були введені курси методики 

викладання спеціальних дисциплін, значно розширений курс  “Історії 

української музики”, уведений “Практикум з шкільного пісенного репертуару”, 

курс “Історії музики ХХ століття”, “Музичного дозвілля молоді”, “Практикум з 

диригування”, курс “Ритміки та хореографії”. 

          Прийняття Верховною Радою України Закону “Про освіту” визначило 

напрямки побудови національної системи освіти в Україні. Розпочався новий 

етап становлення педагогічної освіти та її складової – музично-педагогічної 

освіти. У червні 1991 року була розроблена та затверджена Міністерством 

освіти Програма розвитку народної освіти України на перехідний період (1991 

– 1995 рр.). У розділі “Педагогічна освіта” наголошувалося на розробці 

національної концепції педагогічної освіти, підготовці нових навчальних планів 

та програм, навчально-методичної літератури. 

Таким чином, порівняльна характеристика навчальних планів 1963, 1964, 

1966, 1969, 1970, 1977, 1979, 1980, 1983, 1985, 1989 років, за якими 

здійснювалася підготовка вчителів музики і співів, а з 1980 року вчителів 

музики на музично-педагогічних факультетах, дає підстави стверджувати, що у 

зв’язку з реформуванням та перебудовою музично-педагогічної освіти 

відбувалося вдосконаленням професійно-педагогічної підготовки вчителів 

музики за рахунок: збільшення строку навчання від чотирьох до п’яти років;  

уведення нових курсів та практикумів за пропозиціями фахових кафедр;  
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якісних змін у переліку дисциплін, які виносилися на державний екзамен; 

запровадження нової концепції вивчення психолого-педагогічних дисциплін; 

збільшення кількості годин з викладання фахових дисциплін для студентів, які 

набували додаткову спеціалізацію; уведення спецкурсів та спецсемінарів за 

вибором; запровадження методик викладання фахових дисциплін у 

педагогічних училищах; уведення підготовки та захисту дипломних робіт; 

збільшення кількості годин на всі види практик; уведення двопрофільних 

спеціальностей; збільшення кількості годин на вивчення фахових дисциплін; 

збалансованість навчального плану 1989 року, посилення психолого-

педагогічної та спеціальної підготовки; оновлення змісту навчального плану 

1991 року у зв’язку з уведенням національної концепції педагогічної освіти. 

Тож попереду фахівців музично-педагогічної освіти чекала ще велика, 

напружена, кропітка праця з розробки та вдосконаленню нових навчальних 

планів, які відповідали б вимогам розбудови незалежної української держави та 

допомагали зводити національну систему підготовки вчителів музики в 

Україні. 
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     6.2. Аналіз навчальних програм з фахових дисциплін   

 

 

Вивчення кожного предмета навчального плану забезпечується 

навчальною програмою, яка є нормативним документом і містить виклад 

конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, обсяг, організаційні 

форми засвоєння матеріалу, засоби поточного та підсумкового контролю.  

У створенні навчальних програм з фахових дисциплін брали участь 

провідні  викладачі музично-педагогічних факультетів. 1969 року 

Міністерством освіти УРСР була опублікована навчальна програма із 

спеціального музичного інструмента (фортепіано) для музично-педагогічних 

факультетів педагогічних інститутів. Автором цієї програми була доцент ОДПІ 

ім. К.Д.Ушинського Р.А.Верхолаз. За принципами побудови, змістом та 

структурою  вона орієнтована на програму з фортепіано, яку розробили та 

використовували в навчально-виховному процесі викладачі консерваторій. 

У процесі набуття досвіду підготовки вчителів музики і співів на 

музично-педагогічних факультетах удосконалювалися вимоги до їхньої фахової 

підготовки. Постала необхідність коригування змісту  програм з фахових 

дисциплін. Виходячи з цього, 1973 року Р.А.Верхолаз поновила програму зі 

спеціального музичного інструмента (фортепіано) та склала програму з 

концертмейстерського класу, які були затверджені Міністерством освіти УРСР 

та стали обов’язковими для музично-педагогічних факультетів педагогічних 

інститутів  УРСР. 

Міністерством освіти Української РСР  1973 року була затверджена та 

опублікована програма з “Методики викладання диригування”, яку підготував 

викладач  музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.М.Горького 

Г.М.Сагайдак. Програма спрямовувалася на грунтовне вивчення питань, 

пов’язаних з роботою диригента над хоровими творами без супроводу; з 

вивченням  хорових творів малої та великої форм у процесі диригентської 
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підготовки вчителя музики і співів; з вокальною роботою диригента в хоровому 

класі; роботою над партитурою хорового й оркестрового творів. 

Г.М.Сагайдак у своїй програмі певне місце відводить методиці 

викладання оркестрового диригування, роботі диригента з оркестром; 

інтерпретації диригентом  музичного твору. Програмою передбачено 

знайомство студентів з творчою спадщиною відомих хорових диригентів, 

українських та російських педагогів і теоретиків хорового мистецтва:  

М.В.Лисенком, М.Ф.Колессою, К.К.Пігровим, П.Г.Чесноковим,  О.О.Єгоровим, 

Г.М.Дмитревським. 

У пояснювальній записці, з якої починається програма, певну увагу 

Г.М.Сагайдак зосереджує на підготовці та написанні курсових робіт. Студентам 

пропонується перелік тем, які охоплює зміст курсу “Методики викладання 

диригування”, та надається список літератури для підготовки до практичних 

занять [254].  

Через два роки заслужений працівник культури УРСР, доцент ЗДПІ  

В.М.Овод опублікував авторську програму з “Основ методики викладання 

диригування”. Використовуючи багаторічний досвід роботи з  оркестровими 

колективами  він приділяє велику увагу методиці роботи з оркестром народних 

інструментів. Автор програми наголошує на тому, що “У загальноосвітніх 

школах можуть бути різноманітні типи оркестрів: симфонічний, духовий, 

народних інструментів тощо. Але умови загальноосвітньої школи не завжди 

сприятливі щодо організації симфонічних оркестрів. Частіше в педагогічних 

училищах і загальноосвітніх школах УРСР створюються оркестри народних 

інструментів і духові оркестри” [174,3].  

У програмі розкриваються питання організації та методики роботи з 

народними та духовими оркестровими колективами. В.М.Овод пропонує теми, 

пов’язані з основами постановки диригентського апарату, тактовими рухами та 

жестами диригента, вивченням схем тактування. Певна увага приділяється 

ауфтактам, вступам, зняттям та паузам, штрихам, ферматам та динаміці в 
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диригуванні. У програмі розглядаються темпи та їхні зміни, акценти, синкопи 

та прийоми показу їх диригентом. 

Доцільно звернути увагу на те, що програми Г.М.Сагайдака та  

В.М.Овода відіграли певну роль у 70-х – 80-х роках ХХ століття у діяльності 

музично-педагогічних факультетів та становленні студентів як майбутніх 

керівників хорових та оркестрових колективів.  

1976 року Міністерство освіти СРСР опублікувало навчальні програми з 

“Історії російської музики”, “Історії зарубіжної музики” та “Народної музичної 

творчості”.  

Програма з “Історії російської музики” була складена А.І.Волковим та 

передбачала знайомство студентів з музичною культурою Київської Русі, 

музичною культурою у період феодальної роздробленості, музичною 

культурою Московської Русі, розвитком музичної культури  ХVІІ століття. 

Окремими темами в програмі виділена російська музична культура ХVІІІ та 

ХІХ століття, романсова творчість О.О.Аляб’єва, О.Е.Варламова, 

О.Л.Гурильова. Значна частина навчальних годин у програмі відводилася  

вивченню творчості М.І.Глинки, П.І.Чайковського, О.С.Даргомижського. 

Значна увага приділялася новому етапу розвитку музичної культури, який 

починався  з 60-х – 70-х років ХІХ століття та характеризувався якісними 

перетвореннями “у всіх значущих жанрах російської музики, значного 

розширення сфери ідей та тем, оновлення виразних засобів”. Окремими темами 

вивчалася творчість   О.М.Сєрова, А.Г.Рубінштейна, М.О.Балакірєва, Ц.А.Кюї, 

О.П.Бородіна, М.П.Мусоргського, М.А.Римського-Корсакова [23,17]. 

Російська музична культура 80-х – 90-х років була презентована 

творчістю А.К.Лядова, О.К.Глазунова, С.І.Танєєва, А.С.Аренського,  

В.С.Каліннікова. Вивчення російської музики початку ХІХ століття починалося  

із завершенням епохи дореволюційної музичної класики та початком 

радянського музичного мистецтва. У російській музиці відбувалися складні 

процеси, пов’язані з різними художніми тенденціями, проходило “становлення 
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класичних традицій поряд з інтенсивним оновленням музичного мистецтва”. 

Цей період визначається творчістю  О.М.Скрябіна, С.В.Рахманінова,  

М.К.Метнера, І.Ф.Стравінського [23,14]. 

Позитивним  у програмі з “Історії російської музики” було те, що в ній 

охоплено значний історичний період розвитку російської музичної культури та 

спостерігався комплексний підхід до вивчення творчості російських 

композиторів. Ураховуючи специфіку підготовки вчителів музики,  програмою 

передбачалося вивчення тем “Російська хорова музика кінця ХІХ – початок ХХ 

століть” та “Музика російський композиторів для дітей”. Студенти 

знайомилися з різними жанрами й творами для дітей (операми, хорами, 

камерною та вокальною музикою, фортепіанними п’єсами та ансамблями, 

жанровими, пейзажними, казковими образами). 

За структурою викладення матеріалу програма наближена до вимог курсу 

“Історії російської музики”, який вивчають студенти  консерваторії. У ній не 

завжди враховувалася специфіка музично-педагогічних факультетів, головною 

метою яких є науково-методична підготовка вчителів музики і співів для 

загальноосвітніх шкіл. 

Перша програма з “Історії зарубіжної музики” була розроблена  

Л.Б.Римським та опублікована   1979 року. Як і попередня програма з “Історії 

російської музики”, вона була складена за принципами та методами вивчення 

дисциплін музично-теоретичного циклу студентами консерваторії, хоча в ній 

наголошувалося на підготовку “вчителів-музикантів широкого профілю, 

педагогів-пропагандистів”. У пояснювальній записці Л.Б.Римський 

зосереджував увагу на тому, що “Ця наука дає музично-історичні дані про 

життєвий шлях і творчу діяльність композиторів та синтезує теоретичні 

проблеми, пов’зані з розкриттям музичної мови, мелодичної, гармонічної та 

структурної особливості творів різних жанрів та стильових спрямувань” 

[210,54]. 
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Засвоєння курсу “Історії зарубіжної музики” починалося знайомством з 

музичним мистецтвом давнини, студенти вивчали музичну культуру середніх 

віків, творчість Г.Ф.Генделя, К.В.Глюка, музичну культуру періоду Великої 

французької революції,  романтизм у літературі та музиці. Перевага надавалася  

більш ґрунтовному вивченню творчості І.С.Баха, Й.Гайдна, Л.Бетховена та  

Ф.Шуберта. 

У другому семестрі студенти знайомилися з німецькою романтичною 

оперою, творчістю К.М.Вебера, Ф.Мендельсона, Р.Шумана, італійською 

оперою першої половини ХІХ століття, французькою музичною культурою 

першої половини ХІХ століття, польською та угорською музичними 

культурами, творчістю Р.Вагнера, І.Брамса, І.Штрауса, Дж.Верді та  Д.Пуччіні. 

Вивчення французької музичної культури другої половини ХІХ століття 

починалося з Ж.Оффенбаха, Ш.Гуно, Ж.Бізе, Л.Деліба, К.Сен-Санса,  

Ж.Массне, С.Франка. Чеська музична культура ХІХ століття презентована 

творчістю Б.Сметани та А.Дворжака. Студенти вивчали музичну культуру ХІХ 

століття Іспанії, Чехії, Угорщини, Австрії, Америки, Англії, Польщі, її кращих 

представників, творчість Л.Яначека, Я.Сібеліуса, М.де Фальї,  Б.Бартока, 

А.Шенберга, А.Берга, П.Хіндеміта, К.Орфа, Д.Гершвіна,  Ф.Пуленка, 

Б.Бріттена, В.Лютославського та К.Пендерецького. 

У програмі  з “Історії зарубіжної музики” значне місце займає засвоєння 

студентами стильових та жанрових особливостей творчості композиторів, 

аналіз мелодичного, гармонічного та структурного особливостей музичних 

творів, закономірностей співвідношення традиційного та новаторського в 

музиці композиторів різних шкіл і творчих напрямів. 

1979 року була опублікована програма з “Народної музичної творчості” 

(укладачі С.С.Балашова та О.К.Воронін). Метою цієї програми було 

“розширення художніх та музичних уявлень студентів черезвивчення художньо 

досконалих зразків народної музики, підвищення естетичної культури студентів 

та вдосконалення їхніх моральних якостей” [9,116]. 
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До змісту програми входило вивчення трудових, календарних, 

землеробських пісень, сімейно-побутових пісень та пісень, пов’язаних з рухами 

(хороводні, танцювальні, ігрові), протяжних ліричних пісень, російської 

народної інструментальної музики, частівок, російських революційних пісень, 

дитячого фольклору (пісень, звернених до дітей та поширених серед дітей). 

Варто зазначити, що у  пояснювальній записці наголошувалося на 

введення до програми та вивчення фольклору народів СРСР, народної 

творчості того регіону, де навчалися студенти. Для поглиблення знань та 

інтересу до народної музичної творчості пропонувалося залучення студентів до 

роботи в наукових гуртках та проблемних групах, вивчення історії музичного 

фольклору, організація фольклорних експедицій з подальшим 

розшифровуванням та нотуванням музичного матеріалу.  

Доречно звернути увагу на те, що окремо в програмі подано дитячий 

фольклор, пов’язаний з народною педагогікою, розрахований на певний вік, 

психологічний розвиток дітей, спрямований на розумове, моральне та фізичне 

виховання школярів. До дитячого фольклору ввійшли колискові пісні, 

забавлянки, потішки, лічилки, жеребкування, дразнилки. 

1980 року Міністерством освіти СРСР була опублікована програма з 

курсу “Вступ у гармонію” та “Гармонія”, автором якої був  Н.А.Долматов. Ці 

курси передбачали вивчення основних закономірностей гармонії, усвідомлення 

взаємозв’язку гармонії з іншими елементами виразності в музиці, озброєння 

студентів навичками підбору акомпанементу. 

Курс “Гармонії” за своєю побудовою  деякою мірою відрізнявся від курсу 

“Гармонії”, який вивчали студенти консерваторій. Значна увага приділялася 

гармонічному аналізу. “У гармонічному аналізі необхідно звертати увагу не 

тільки на побудову акордов та їхніх поєднань,  а також на фактуру твору, на 

логіку гармонічного розвитку, на взаємозв’язок гармонії з музичною формою, 

на роль гармонії у відтворенні того  чи іншого музичного образу” [38,13]. 
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Слід зазначити, що програма, складена Н.А.Долматовим, значною мірою 

враховувала специфіку фахової підготовки студентів на музично-педагогічних 

факультетах. Засвоєння курсу “Гармонії” здійснювалося засобом гармонічного 

аналізу як класичних фортепіанних творів, так і гармонічного аналізу хорових 

партитур та аналізу репертуару, передбаченого шкільною програмою “Музика і 

співи” для загальноосвітніх шкіл. 

Навчальна програма з “Поліфонії” 1980 року видання була підготовлена 

та опублікована М.І.Ройтерштейном. Намагаючись наблизити вивчення курсу 

до потреб вчителя музики, вагоме місце автор відводить  вокально-хоровому 

репертуару, засвоєнню знань та навичок, необхідних для успішного проведення 

уроків та позакласної роботи. 

Курс “Поліфонії” складався з трьох розділів: підголосочної, контрастної 

та імітаційної поліфонії. “Види  поліфонії вивчаються у курсі не в розумінні 

історичного виникнення, а в систематичній послідовності – від простого до 

складного. Вивчення кожного окремого виду  супроводжується коротким 

оглядом  його історичного виникнення”, – зазначалося в програмі [244, 29]. 

Програму з “Концертмейстерського класу та ансамблю” 1980 року 

розробила та опублікувала Л.Г.Арчажникова. Ця програма являла собою 

частину інструментальної підготовки студентів та найбільш вдало враховувала 

специфіку підготовки вчителів музики на музично-педагогічних факультетах. 

Основним компонентом формування концертмейстерських навичок автором 

програми вважалися твори шкільного пісенного репертуару, хорові, вокальні та 

інструментальні твори. 

Програма “Концертмейстерський клас та ансамбль” передбачає: 

оволодіння студентами концертмейстерськими навичками, необхідними для 

проведення уроків музики та позакласної роботи; уміння підбирати на слух 

мелодію та супровід; розвиток навичок акомпанування під власний спів; 

оволодіння навичками вокального та хорового перекладу музичних творів; 

розвиток здібностей акомпанування з листа та в транспонуванні; формування 
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навичок гри в ансамблі. Зміст програми спрямований на формування та 

розвиток концертмейстерський навичок та навичок гри в ансамблі піаністів, 

баяністів та скрипалів. До структури програми входить: робота над шкільним та 

хоровим репертуаром; робота над вокальним та інструментальним супроводом; 

гра в ансамблі; читання з листа; транспонування; підбір на слух. 

Важливе місце в професійно-педагогічній діяльності вчителя музики 

займає робота над шкільним пісенним та хоровим репертуаром. Виходячи з 

цього, програмою передбачено формування концертмейстерських навичок  у 

процесі розучування шкільної пісні, гри супроводу під час концертного виступу 

класного або шкільного хорових колективів.  

У процесі роботи над вокальним твором студенти оволодівають 

навичками гри супроводу солісту або вокальному ансамблю, намагаються 

грамотно виконати свою партію,  підтримати мелодію, яку виконує соліст або 

вокальний ансамбль. Виразне виконання вокального твору  із супроводом 

передбачає найбільш глибоке розкриття авторського задуму. 

Робота над інструментальним супроводом виховує у студентів уміння 

слухати  соліста та власну партію, контролювати ансамбль при виконанні 

музичного твору. Участь студентів в оркестрових колективах формує такі 

важливі навички, як ритмічний та агогічний ансамбль у партії та в колективі в 

цілому, одночасні вступи та зняття, відчуття сили звука, відповідальність за 

виразне виконання оркестрової партитури. 

Ансамблева гра виховує у студентів ритмічну та динамічну узгодженість, 

єдині вимоги до виконання кожної фрази, взаєморозуміння між учасниками 

ансамблю,  спільну відповідальність. Читанню з листа студенти навчаються за 

певними методиками, які враховують “виконання різних авторських зауважень, 

передати, наскільки можливо, характер твору в цілому;  виконання твору в 

темпі, який відповідає указаному в тексті; витримувати  непреривність та 

ритмічну чіткість виконання” [5,41]. 
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Важливою складовою програми “Концертмейстерський клас та ансамбль” 

є формування в студентів навичок транспонування. Особливо це стосується 

роботи над хоровою партитурою, яка інколи,  залежно від віку та вокальних 

можливостей дітей, вимагає транспонування в іншу тональність.  

Найсуттєвішим у роботі вчителя є розвиток навичок підбору на слух. 

“Головним в оволодінні навичками підбору на слух є розвиток музично-

слухових уявлень, внутрішнього слуху, де суттєву допомогу повинен надати 

метод слухового  й теоретичного аналізу” [5,42 – 43]. Цілком зрозуміло, чому 

автор програми пропонує методику підбору на слух, знання якої допоможе 

майбутнім учителям розв’язувати актуальні проблеми, пов’язані з підбором та 

вивченням шкільного пісенного репертуару. 

Програма з “Постановки голосу”, підготовлена та опублікована 1980 року 

А.Г.Менабені, Г.І.Урбанович,  С.З.Закржевською та Н.П.Васильєвою, 

передбачає розвиток вокально-технічних та виконавських можливостей 

кожного студента. У процесі індивідуальної роботи зі студентами викладач 

повинен розвивати вокальний слух, уміти розв’язувати вокально-технічні та 

художні завдання,  навчити студентів проілюструвати власним голосом 

вокальний твір або окрему партію у процесі роботи з учнями. “Студенти 

повинні навчитися самостійно виконувати шкільні пісні, уміти аналізувати їх за 

вокально-технічними та  художніми особливостями” [154,70]. 

Укладачі програми пропонують репертуар, до якого увійшли вокальні 

твори, російські народні пісні, обробки російських народних пісень та пісень 

інших народів для високих, середніх та низьких голосів. Вокальний репертуар 

ураховує індивідуальні можливості кожного студента та пропонується окремо 

по кожному курсу. 

Студенти музично-педагогічних факультетів, які навчаються гри на 

основному музичному інструменті – баяні, акордеоні, скрипці, домрі, балалайці 

та духових інструментах, оволодівають також грою на додатковому музичному   

інструменті – фортепіано. Програма з “Додаткового інструмента (фортепіано)” 
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була розроблена  1980 року  Л.Г.Арчажниковою та Г.В.Яковлевою. Вона 

складається з пояснювальної записки, орієнтовної програми заліку та 

запропонованого репертуару. До репертуарного списку ввійшли п’єси для 

початкового етапу навчання, етюди, поліфонічні п’єси, твори великої форми.  

Оволодіння додатковим музичним інструментом надає можливість 

студентам під час проходження  педагогічної практики та в подальшій 

педагогічній діяльності “акомпонувати хоровому та сольному співу, грати 

хорову партитуру, акомпанувати собі при показі нової пісні” [6,61], – 

наголошують укладачі програми. Оволодіння навичками гри на фортепіано дає 

змогу студентам музично-педагогічних факультетів стати 

висококваліфікованими фахівцями, проводити уроки музики на належному 

професійному рівні. 

Міністерством освіти СРСР  1980 року була затверджена та опублікована 

програму з “Методики музичного виховання” зі спеціальності 2119 для  

студентів музично-педагогічних факультетів педагогічних інститутів. Автором 

цієї програми стала провідний фахівець у галузі музичного виховання дітей та 

підлітків другої половини ХХ століття О.О.Апраксіна. Викладаючи тривалий 

час методику музичного виховання у МДПІ ім. В.І.Леніна, О.О.Апраксіною 

набуто досвід музично-естетичного виховання дітей та підлітків, а також 

підготовки вчителів музики, який вивчали та використовували методисти 

багатьох республік Радянського Союзу і, зокрема, України. Багаторічний 

практичний досвід, знання історії розвитку музично-педагогічної освіти 

О.О.Апраксіна поклала в основу нової програми з “Методики музичного 

виховання”.  

На вивчення курсу навчальним планом передбачалося 90 годин, з них –  

50 лекційних та 40 практичних (семінарських та лабораторних). Вивчення 

предмета починалося з третього курсу й спрямовано на підготовку вчителя 

музики, який має бути ознайомлений зі шкільною програмою, повинен 

володіти методикою проведення уроків з учнями молодшого та середнього 
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шкільного віку, добре знати методику організації та проведення позакласної 

роботи. 

Вивчення методики музичного виховання безпосередньо пов’язано з 

навчально-педагогічною практикою. Спостереження за діяльністю шкільних та 

класних колективів, окремих учнів, відвідування та аналіз уроків музики, 

участь у роботі шкільних гуртків, проведення позакласних виховних заходів 

допомагає студентам у вивченні курсу “Методики музичного виховання” та 

розвиває методичне мислення майбутніх учителів.  

Програма, опублікована 1980 року, складається з п’яти основних розділів, 

які розподіляються на 19 тем. На кожну тему лекції відведено 4 або 2 години. 

Запропоновані питання, зміст яких викладач повинен розглянути під час лекції. 

До тем, з яких передбачені семінарські заняття, автор програми пропонує 

перелік питань, що розкривають та поглиблюють їхній зміст. Головним 

завданням семінарських занять є формування у студентів навичок самостійної 

роботи з науково-методичною літературою, розвиток методичного  мислення 

під час моделювання педагогічних ситуацій та змісту уроків,  а також 

проведення гурткової роботи. 

У програмі розроблено зміст лабораторних занять, де в більшості 

випадків пропонується скласти план-конспект уроку  музики в кожному 

конкретному класі, виконати твір з розділу “Слухання музики” та провести 

бесіду з класом, використовуючи самостійно підібраний музичний, історичний 

та літературний матеріали. Починаючи з третього класу, передбачено 

розучування двоголосних пісень з підбором розспівувального матеріалу.  При 

вивченні теми “Методика музичного виховання у ІV класі” програмою 

передбачено підготовку анотацій двох творів зі слухання та розучування в ІV 

класі. У V та VІ класах студенти розробляють плани-конспекти уроків музики 

та реалізують їх у формі дидактичної гри з групою студентів (з обгрунтуванням 

змісту, структури, запропонованих методів і прийомів навчання та виховання). 

На лабораторних заняттях з теми “Методика музичного виховання у VІІ класі” 
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студенти готують анотації на окремі методичні статті з проблем  музично-

естетичного виховання, аналізують шкільну програму “Музика” з погляду її 

відповідності сучасним вимогам до виховання підростаючого покоління. 

Таким чином, можна стверджувати, що програма з “Методики музичного 

виховання”, незважаючи на деякі суперечності в розподілі  годин між 

семінарськими та лабораторними заняттями, забезпечила належним чином 

достатньо високий рівень підготовки спеціалістів для загальноосвітніх шкіл, 

здатних на належному рівні організувати й провести урок, позакласну та 

позашкільну роботу з музично-естетичного виховання школярів [2,93].  

Профільною фаховою дисципліною на музично-педагогічному факультеті 

вважається основний музичний інструмент – фортепіано, баян, скрипка, духові 

інструменти. Нова програма з “Основного музичного інструмента” 

(фортепіано)  була опублікована  1983 року Л.Г.Арчажніковою та Т.І.Євсєєвою. 

У пояснювальній записці до програми сформульовані основні вимоги до 

фортепіанної підготовки вчителя музики та виділені основні завдання курсу. 

Одним із важливих завдань є розвиток у студентів музично-педагогічних 

факультетів творчої самостійності під час роботи над музичним твором. 

“Розвиток самостійності – це насамперед створення свідомого ставлення 

студента до музичного  мистецтва, розширення його кругозору, розвиток 

художньої індивідуальності, удосконалення слухової уваги та самоконтролю, 

навчання його раціональних методів роботи над музичним  твором” [7,5]. 

Програмою передбачено індивідуальні заняття з кожним студентом. У 

зв’язку з тим, що на музично-педагогічних факультетах навчаються студенти з 

різним рівнем музичної підготовки (музична школа, музичні та педагогічні 

училища, культурно-освітні училища), навчальний репертуар студента повинен 

бути індивідуальним, ураховувати рівень фахової підготовки та індивідуальних 

можливостей кожного студента. 

 До програми “Основний музичний інструмент” (фортепіано) увійшли 

твори французьких та італійських клавесиністів ХVІІІ століття, клавірні твори 
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І.Баха та Г.Генделя, твори віденських композиторів ХVІІІ – ХІХ століття, твори 

російських клавіристів другої половини ХVІІІ століття, твори  зарубіжних 

композиторів-романтиків ХІХ століття, твори російських композиторів ХІХ 

століття, твори зарубіжних композиторів кінця ХІХ – початку ХХ століть, 

фортепіанні твори російських композиторів кінця ХІХ – початку ХХ століть, 

твори радянських композиторів та фортепіанні твори  зарубіжних композиторів 

ХХ століття. 

За період навчання на музично-педагогічному факультеті студенти 

знайомляться та вивчають  музичні твори різних епох та стилістичних 

напрямків, оволодівають особливостями їхнього виконання. На державному 

екзамені з основного музичного інструмента (фортепіано) студенти виконують 

програму, яка складається з поліфонічного твору, твору великої форми, п’єси 

концертно-віртуозного плану та двох п’єс із шкільного пісенного репертуару й 

слухання музики. 

Програма з “Виконавської практики”, у розробці якої брали участь  

Л.ГАрчажникова та В.Л.Яконюк, опублікована   1983 року. Це була перша 

програма з цього предмета, якою передбачалися публічні виступи студентів із 

сольними номерами, в ансамблі, як керівника хору або вокально-

інструментального ансамблю, концертмейстера. Виконавська практика може 

проходити паралельно з педагогічною практикою у формі лекцій-концертів, 

бесід про музику, виконанні музичних творів. Під час виконавської практики 

студенти набувають історичні знання тієї чи іншої епохи та умов написання 

музичного твору, удосконалюють навички володіння музичним інструментом, 

набувають навичок спілкування з учнями.  

Укладачі програми пропонують організаційні форми проходження 

виконавської практики, окреслюють обов’язки студентів та методистів, 

установлюють перелік звітної документації, дають характеристику репертуару, 

пропонують методичні рекомендації  щодо музично-педагогічного аналізу 
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музичних творів, які використовуються під час проведення  виховного заходу. 

Розроблено вимоги до якості проведення  різних форм виконавської практики. 

У програмі з “Виконавської практики” подано перелік музичних творів та 

репертуарних збірників для фортепіано та баяна, хорових і вокальних творів, 

які студенти можуть використовувати в процесі проходження виконавської 

практики. Ураховуючи фахову підготовку студентів, пропонується тематика 

музично-просвітницьких заходів на кожен навчальний рік, починаючи з 

першого по четвертий курси. “Виконавська практика в школі, спрямована на 

організацію позакласної музично-виховної роботи, повинна доповнювати 

матеріал шкільних програм з музики, створювати додаткові умови для 

музичного розвитку, естетичного та морального виховання учнів” [8,33]. 

Програма з “Диригування” була розроблена та опублікована 1984 року 

провідним викладачем ОДПІ ім. К.Д.Ушинського  Ж.М.Дебелою. Ця програма 

складається з пояснювальної записки, методичних рекомендацій щодо 

планування навчального матеріалу, форм контролю за роботою студентів. 

Укладачем програми проведена грунтовна робота у визначенні обсягу та змісту 

матеріалу по кожному семестру. 

Ж.М.Дебела зосереджує увагу на початковому етапі виховання 

диригента, на загальних питаннях диригентсько-хорової підготовки  вчителів 

музики на музично-педагогічних факультетах. На кожному курсі студенти 

вивчають твори шкільного репертуару (з першого по восьмий класи). Робота 

над шкільною піснею починається з того, що студенти готують вступну бесіду 

про історію написання та зміст пісні, виконують її під власний супровід, 

розучують з уявним  хором за допомогою репетиційного жесту,  транспонують 

на півтона вгору або вниз. Протягом семестру програмою передбачено 

вивчення 4 пісень шкільного репертуару, що дає можливість студентам  

збирати репертуар для проходження практики в молодших та середніх класах. 

Основним видом роботи на заняттях з диригування є робота над хоровою 

партитурою, “вивченням творів відповідно до вимог з техніки диригування для 
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дитячих, жіночих, чоловічих, мішаних хорів  у супроводі фортепіано та без 

супроводу, гармонічного складу та з елементами поліфонії, різних за  змістом, 

жанрами, найбільш складних за музичною мовою та музичною формою”   

[34,11].  

Ураховуючи різний фаховий рівень підготовки студентів музично-

педагогічних факультетів, Ж.М.Дебела  уклала репертуарний список хорових 

творів, до якого увійшли жіночі, чоловічі та мішані хори без супроводу та із 

супроводом, дитячі та юнацькі хори без супроводу та із супроводом для 

студентів І – ІV курсів. Запропоновані автором програми хорові твори написані 

композиторами різних країн, епох, усіляких творчих спрямувань. Такий підхід 

дає можливість викладачу з диригування та студентам індивідуально обирати 

та відтворювати хорові партитури різні за ступенем складності. 

Програма з “Хорознавства”,  розробкою якої 1984 року  займалася 

С.Н.Морозова, розрахована  на теоретичну  підготовку студентів з хорового 

мистецтва, а також “відвідування хорових колективів з наступним аналізом 

репетиційного процесу, підбором розспівок і вокально-хорових вправ та показ 

їх в аудиторії на фортепіано в різних тональностях, аналіз хорових партитур з 

наступним показом їх у класі, вивчення та аналіз спеціальної хорознавчої 

літератури” [157,36]. 

При ввивченні курсу “Хорознавства” студенти знайомляться з історією 

розвитку хорового співу в Західній Європі в ХVІ – ХVІІІ століттях та в 

дореволюційній Росії, у республіках Радянського Союзу. Окремі теми 

присвячені жанрам хорового виконавства, елементам вокально-хорової техніки, 

ансамблю, строю, засобам музичної виразності в хоровому виконавстві, роботі 

диригента над хоровим твором. При вивченні теоретично-практичного 

матеріалу передбачено відвідування хорових колективів з наступним аналізом 

репетиційного процесу. 

Основною дисципліною на музично-педагогічних факультетах уважається 

хоровий клас. Програма з “Хорового класу та практикуму роботи з хором” 1984 
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року видання, укладена К.Ф.Нікольською,  В.Л.Живовим та О.П.Соколовою, 

спрямована на  виховання в студентів професійних вмінь та навичок співу в 

хорі, оволодіння практичними методами роботи з хоровими колективами та 

керівництва хором. “Працюючи з хором як хормейстер, студент набуває 

навички диригента-виконавця. У творчому спілкуванні з хором  у нього 

розвиваються організаторські здібності, воля, уміння налагодити психологічний 

контакт з кожним учасником хору та з хоровим колективом у цілому” [172,50].  

Хоровий  клас є інструментом формування майбутнього вчителя музики. 

Під час співу в хорі студенти повинні фіксувати увагу на етапах розвитку 

хорового звучання, на методах та прийомах, які використовує  диригент, 

технічних та художніх  можливостях колективу, уміти робити аналіз 

вокального звучання твору. 

 У програмі з “Хорового класу та практикуму роботи з хором” чітко 

викладені етапи практичної роботи з хором у процесі опрацювання студентом 

хорової партитури. Укладачі програми пропонують раціональну організацію 

навчального процесу в хоровому класі. Важливе місце в роботі відведено 

концертним виступам, які об’єднують учасників хорового колективу і є 

стимулом їхнього творчого та професійного зростання. 

К.Ф.Нікольська,  В.Л.Живов та О.П.Соколова пропонують репертуар для 

мішаного та жіночого складу хору за роками навчання, а також перелік творів, 

які виносяться на державний екзамен з хорового диригування. 

Знання, вміння та навички, які студенти здобувають на хоровому 

практикумі, необхідні для професійного становлення вчителя музики, для 

проведення вокально-хорової роботи з класом, організації та діяльності 

шкільних хорових колективів. 

Аналіз програми з “Хорового аранжування”, укладеної 1984 року 

Б.Д.Критським, свідчить, що завдання курсу полягає у формуванні в студентів 

уявлень про різні прийоми та засоби перекладу музичних творів. “Необхідно  

переконати студентів у тому, що їхня робота з аранжування музичних творів   
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тією чи іншою мірою  порівнюється з роботою художника-реставратора, де 

неможливі будь-які вдосконалення, виправлення, прикрашання твору” [139,66]. 

Серед програм, які досліджуємо, чільне місце відводиться аналізу 

програми з “Основного інструмента” (баян), розробленій 1984 року  

В.А.Родіним. Програма розрахована на студентів, які закінчили музичні 

училища, музично-педагогічні та педагогічні училища, культурно-освітні 

училища та дитячі музичні школи. Індивідуальні заняття та індивідуальний 

підхід до навчання передбачає сольне виконання та ансамблеве музикування, 

ескізне засвоєння матеріалу, транспонування, читання з листа, спів під власний 

супровід, виконання твору з елементами  показу вступів, ведення мелодії та 

зняття [243]. 

                                       Таблиця 1 

Річне навантаження студентів музично-педагогічного факультету,         

передбачене програмою “Основний інструмент” (баян) 1984 року 

 

  

№ 

з/п  

                  Види роботи 

 

Кількість творів 

1 Твір великої  форми –  концерт або його 

частина, соната, сюіта 

           2 – 3 

2 Поліфонічні твори            2 – 4 

3 Обробки народних пісень і танців, варіації та 

фантазії на теми народних пісень і танців 

           2 – 3 

4 
Оригінальні твори 

           3 – 4 

5 Твори для ескізного вивчення            3 – 5 

6 Твори шкільного репертуару            12 – 15 

7 Твори для читання з листа та транспонування            8 – 10 

8 Твори для підбору на слух, для гармонізації            8 – 12 

9 Твори для супроводу            4 – 6 

10 Твори для розвитку навичок читання хорових 

партитур 

           4 – 6 
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             З таблиці 1 ми бачимо, які види роботи та в якому обсязі повинен 

виконати студент протягом одного року навчання на факультеті. Для складання 

індивідуальних програм викладач міг використовувати репертуарний список, 

який пропонувався програмою та складався з поліфонічних творів, творів 

великої форми, творів радянських та російських композиторів, творів 

зарубіжних композиторів, варіацій та фантазій на теми народних пісень і 

танців, супроводу, хорових партитур, творів шкільного репертуару, етюдів, 

творів для різних ансамблів (дуети, тріо, квартети). 

Дослідження свідчить, що індивідуальна підготовка студентів з 

основного інструмента (баян) протягом чотирьох років навчання на музично-

педагогічному факультеті дає змогу  студентам вільно володіти музичним 

інструментом, що так важливо для фахової підготовки вчителів музики 

загальноосвітніх шкіл. 

 1984 року Міністерство освіти СРСР опублікувало декілька нових 

програм для вдосконалення навчально-виховного процесу на музично-

педагогічних факультетах. Курс “Історії російської музики” було замінено на 

“Історію російської класичної музики”. У зв’язку з цим  А.І.Волковим була 

перевидана програма, яка майже повністю повторювала попередню програму з 

“Історії російської музики” 1979 року видання. Порівняльний аналіз 

тематичного плану 1979 та 1984 років (таблиця 2)  уможливлює зробити 

висновки, що в новому варіанті тільки на одну годину зменшилася кількість 

годин відведених на вивчення життєвого й творчого шляху М.І.Глинки, 

М.П.Мусоргського, П.І.Чайковського, С.В.Рахманінова, О.М.Скрябіна, 

характеристики російської музичної культури 80 – 90-х років ХІХ століття та 

початку ХХ століття [24]. 

 

          

                                                                                                           Таблиця 2 



 294 

Розподіл годин за тематичним планом курсів “Історії російської музики” та 

“Історії російської класичної музики” для студентів музично-педагогічних 

факультетів педагогічних інститутів 

 

№ 

з/п 

                              

                          ТЕМИ 

Кількість 

годин 

 Вступ       1 

1               Російська музична культура до ХVІІІ ст.       1 

2 Російська музична культура ХVІІІ ст.       1 

3 Російська музична культура першої половини ХІХ ст.       1 

4 Романсова творчість  О.О. Аляб’єва, О.Л. Гурильова, 

О.Є. Варламова  

      1 

5 О.М. Верстовський (1799 – 1862)       1 

6 М.І. Глинка (1804 – 1857)       6 

7 О.С. Даргомижський (1813 – 1869)       3 

8 Російська музична культура  60 – 70-х років ХІХ ст.       1 

9 О.М. Сєров (1820 –1871)       1 

10 А.Г. Рубінштейн (1829 – 1894)       1 

11 М.О. Балакирев (1837 – 1910)       2 

12 Ц.А. Кюї (1835 – 1918)       1 

13 О.П. Бородін (1833 – 1887)       4 

14 М.П. Мусоргський (1839 – 1881)       6 

15 М.А. Римський-Корсаков (1844 – 1908)       7 

16 П.І. Чайковський (1840 – 1893)       10 

17 Російська музична культура  80 – 90-х років ХІХ ст.       2 

18 А.К. Лядов (1855 – 1914)       2 

19 О.К. Глазунов (1865 – 1936)       3 

20 С.І. Танєєв (1856 – 1915)       3 

21 А.С. Аренський (1861 – 1906)       1 

22 Вас. С. Калинников (1866 – 1900)       1 

23 Російська музична культура на початку ХХ ст.        3 

24 О.Н. Скрябін (1872 – 1915)       5 

25 С.В. Рахманінов (1873 – 1943)       6 

26 М.К. Метнер (1880 – 1951)       1 

27 

 

І.Ф. Стравінський (1882 – 1971) 

 

      5 

 

28 Музика російських композиторів для детей 

 

      2 
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У професійно-педагогічній підготовці студентів музично-педагогічних 

факультетів певну роль відіграє курс “Аналізу музичних творів”. Програма з 

цього предмета була опублікована 1984 року М.І.Ройтерштейном. Вивчення та 

засвоєння основних положень курсу давало можливість студентам під час 

проходження  педагогічної практики розкрити образний зміст музичного твору, 

його ставлення до того чи іншого жанру, виявити характерні особливості 

написання та визначити його місце в сучасній музичній культурі. 

Автором програми виділені основні положення методики музичного 

аналізу, які полягають у “спиранні на безпосереднє сприймання й оцінку твору 

у зв’язку з конкретними соціально-історичними умовами його виникнення; 

виявлення як типових характеристик стилю й жанру твору, так і його 

неповторних особливостей; розкриття змісту в єдності з формою; зіставлення 

близьких за виразністю й різних за жанром творів, позапрограмних з 

програмними, інструментальних з вокальними, як засіб найбільш глибокого 

проникнення в зміст аналізованого твору” [245,56]. 

В основу курсу  “Аналіз музичних творів” покладені народні, класичні та 

сучасні музичні твори, більшість з яких передбачено для вивчення програмою 

“Музика” в загальноосвітній школі. До змісту курсу входить вивчення таких 

тем, як елементи музичної мови та форми; період; принципи розвитку та 

формоутворення, функції частин музичного твору; прості та складні форми; 

куплетна та куплетноваріаційна форми; варіаційна форма; форма рондо; 

сонатна форма; рондо-соната; вільні форми, форми хорової музики; музика в 

синтетичних жанрах мистецтва – опері, опереті, балеті, драмі, кінофільмі. 

Перша в Україні програма з курсу “Історії української музики” була 

укладена  1986 року М.К.Боровиком, В.Ф.Івановим та А.А.Юсовим. Програма 

розрахована на 58 годин та поділялася на історію української дожовтневої 

музики та історію української радянської музики. Варто зазначити, що 

вивчення курсу “Історії української музики” дало змогу ефективніше 

підготувати студентів до практичної роботи в школі.  
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Програма складається з пояснювальної записки, тематичного плану з 

розподілом годин на кожен розділ і тему, з лекційних та семінарських занять, з 

тезового викладу змісту курсу. Кожна частина (дожовтнева та радянська) має 

вступні лекції. 

Перша частина курсу “Історії української музики” охоплює культуру 

східних слов’ян, музику Київської Русі, українську музику доби феодалізму 

(ХІV – перша половина ХVІІІ століть), музичне мистецтво в період розвитку 

капіталістичних відносин (друга половина ХVІІІ століття – перша половина 

ХІХ століття), музичну культуру України в період імперіалізму та підготовки 

пролетарської революції (друга половина ХІХ століття – початок ХХ століття). 

Друга частина курсу охоплює музичну культуру України періоду 

побудови соціалістичного суспільства (1917 – 1941), українську музику в роки 

Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945), музичну культуру України повоєнних 

років та періоду розвиненого соціалізму (1945 – 1985),  творчість 

найвидатніших композиторів Радянської України – Л.М.Ревуцького,  

Б.М.Лятошинського, В.С.Косенка, С.Ф.Людкевича, А.Я.Штогаренка. 

Незаперечним є той факт, що курс “Історії української музики”, який 

студенти вивчали на музично-педагогічних факультетах педагогічних ВНЗ 

України, разом з іншими дисциплінами, передбаченими навчальним планом, 

“мав сприяти підготовці  кваліфікованих учителів музики, формуванню в них 

необхідної ерудиції у галузі історії української музичної культури” [18,2]. 

Перша програма з курсу “Історії радянської музики” була розроблена та 

опублікована Г.С.Алфеєвською  1987 року. Головна мета курсу полягала в 

тому, щоб “сформувати в студентів інтерес до класичних жанрів радянської 

музики, особливо серйозної, навчити розуміти її мову, підготувати майбутніх 

учителів до активної пропаганди серйозної радянської музики серед молоді” 

[1,3]. 
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                                  Таблиця 3 

Зміст тематичного плану та розподіл навчальних годин з курсу “Історія 

радянської музики” для студентів музично-педагогічних факультетів за 

програмою 1987 року 

 

 

№ 

з/п 

                         

                         Назва теми 
 

     Кількість годин 

лекції семінари 

 Вступ 

Основні етапи розвитку  музичної культури в 

першій половині ХХ століття 

    1     - 

1 Становлення радянської музичної культури в 

післяреволюційний період, тенденції її розвитку 

у 20-х роках 

 

 

    2 

 

 

    - 

2 Радянська музична культура в 30-х роках. 

Створення радянської музичної класики 

 

    1 

 

    - 

3 Радянська  музика в боротьбі народа з 

фашизмом (1941 – 1945) 

 

    1 

 

4  Мистецтво –  народу-переможцю (післявоєнне 

десятиліття) 

 

    1 

 

    - 

 Основні етапи розвитку радянської музичної 

культури в другій половині ХХ століття 

  

1 Період значного оновлення радянської музичної 

культури, інтенсивних композиторських 

пошуків (друга половина 50-х – 60-х років) 

 

 

 

    4 

 

 

 

    2 

2 Радянська музична культура на сучасному етапі 

(70-і – перша половина 80-х років ). Творча 

майстерність видатних композиторів 

 

 

    4 

 

 

    2 

 
Монографії 

  

1  М.Я. М’ясковський. Характеристика творчості. 

Огляд симфоній 

 

    3 

 

    - 

2 С.С. Прокоф’в. Характеристика творчості. 

Творчий шлях. Огляд оперної творчості. Опера  

“Війна і мир”. Огляд балетів. Балети “Ромео і 

Джульєтта” та “Золушка”. Фортепіанні твори. 

Симфонії. Кантати й ораторії. Музика для дітей. 

 

 

 

 

    7 

 

 

 

 

    2 

3 Д.Д. Шостакович. Характеристика творчості.  

Опера “Катерина Ізмайлова”. Симфонична 

творчість: 
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V симфонія – класичний зразок радянського 

симфонізму;  симфонії періоду війни; тема 

російської революції у симфоніях та  10-ти 

хорових поемах; останні симфонії. “Страта   

Степана Разіна”. Камерно-інструментальна 

музика. Музика для дітей та юнацтва. 

 

 

 

 

 

    8 

 

 

 

 

 

    2 

4  А.І. Хачатурян. Характеристика творчості.      3     - 

5 Д.Б. Кабалевський. Характеристика творчості.     2     - 

6 Т.М. Хрєнніков. Характеристика творчості.     2     - 

7 Г.В. Свиридов. Характеристика творчості. 

Засоби індивідуалізації музично-поетичних 

циклів: поема ”Пам’яти Сергія Єсеніна”, 

“Патетична ораторія”, “Пушкінський вінок”,  

Ставлення до народних витоків: ”Курські пісні”, 

камерно-вокальні цикли. Пісні на вірші  

Р.Бернса. Інструментальні твори. 

 

 

 

 

 

 

 

    5 

 

 

 

 

 

 

 

    - 

8 Р.К. Щедрін. Характеристика творчості. 

Фольклорна лінія творчості. Огляд балетів. 

“Анна Кареніна”. Кантатно-ораторіальний жанр. 

Опера “Мертві душі”. Фортепіанна музика. 

 

 

 

    6 

 

 

 

    - 

9 Актуальні проблеми радянської музики  80-х 

років 

 

    - 

 

    2 

 

                                                                 Разом            50        10 

 

Таким чином, аналіз таблиці 3 доводить, що за своєю структурою 

програма з “Історії радянської музики” передбачає оглядові теми та 

монографічні. Основний музичний матеріал студенти вивчають у взаємозв’язку 

із стильовим портретом того чи іншого композитора. Вивчення курсу “Історії 

російської музики” пов’язане з розвитком слухового досвіду студентів, 

формуванням у них готовності до сприймання сучасної музики композиторів 

ХХ століття, умінням розуміти музичну мову, особливості творчості того чи 

іншого композитора. 

Важливе місце в програмі займають музичні твори, які передбачені для 

вивчення в І – VІІІ класах шкільною програмою “Музика”, а також твори для 

дітей та юнацтва. Особливо це стосується вивчення творчості відомих 

радянських композиторів. Студенти знайомляться з фортепіанними альбомами 
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Г.В.Свиридова, Р.К.Щедріна, С.М.Слонімського, оперою  Т.М.Хрєннікова 

“Хлопчик – велетень”, симфонічною казкою С.С.Прокоф’єва “Петя й вовк”, 

образним змістом та засобами музичної виразності у “Казках старої бабушки” 

та “Дитячому  альбомі” С.С.Прокоф’єва. 

Прикладом класичного та національного в програмі є фортепіанна музика 

А.І.Хачатуряна – два зошити “Дитячого альбому”, пісні “Про що мріють діти” 

та “Вальс дружби”. Втіленням теми юності й теми Батьківщини є Скрипковий 

та ІІІ фортепіанний концерти й фортепіанна рапсодія “Школьні роки”  

Д.Б.Кабалевського. Гумористично трактується сюжет та дійові особи в балеті 

Р.К.Щедріна “Коник-Горбунок”. Фортепіанний “Альбом для юнацтва”, у якому 

композитор звертається до народно-національних витоків російської музики, 

має виховне значення. 

Програмою передбачено взаємозв’язок  музики з літературою та історією. 

Прикладом такої інтеграції  є вивчення Поеми “Пам’яті Сергія Єсеніна” та 

“Патетичної ораторії” Г.В.Свиридова на слова  В.В.Маяковського, 

“Пушкінського вінка” та “Курських пісень”. Вивчаючи  творчість Р.К.Щедріна, 

студенти знайомляться з балетами “Чайка” та “Анна Кареніна”, оперою 

“Мертві душі”.  

Варто зазначити, що програма з “Історії радянської музики”  спрямована 

на розвиток музичного світогляду студентів,     знайомство з кращими зразками 

радянської музики, розрахована на практичну підготовку до роботи в 

загальноосвітній школі. Недоліком програми є те, що в ній  не подана 

українська культура, творчість українських композиторів ХХ століття. 

1987 – 1988 н.р. згідно з рекомендаціями Міністерства освіти УРСР  були 

переглянуті навчальні програми з усіх лекційних курсів, окремі теми, їхнє 

забезпечення підручниками та додатковою літературою, виділені теми для 

самостійного опрацювання. Загалом лекційні курси були скорочені на 18 – 20%. 

Для надання методичної допомоги студентам у засвоєнні історії зарубіжної, 

російської та радянської музики, ознайомлення з творами окремих 
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композиторів проводилися консультації.  Контроль за самостійною роботою 

студентів  у вивченні окремих тем здійснювався через проведення групових та  

індивідуальних співбесід. Індивідуальні та колективні консультації, співбесіди 

та колоквіуми проводилися викладачами з “Хорознавства”, “Хорового 

аранжування”, “Методики музичного виховання”. 

Зміст самостійної роботи  студентів над конкретною дисципліною 

визначався  навчальною програмою цієї дисципліни, методичними матеріалами, 

завданнями та рекомендаціями викладача.  Самостійна робота студентів 

забезпечувалася системою навчально-методичних засобів, передбачених для 

вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні 

посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо. 

Методичні матеріали із самостійної роботи передбачали проведення 

самоконтролю з боку студентів. Для самостійної роботи студентам  

рекомендована відповідна наукова та фахова монографічна література.  

Матеріали дисциплін, передбачених навчальним планом для засвоєння 

студентами в процесі самостійної роботи, виносилися на підсумковий контроль.  

Для поліпшення якості організації самостійної роботи студентів та 

контролю за нею деканатами та кафедрами проводилися такі заходи: складався 

розклад групових занять з урахуванням використання аудиторного фонду в 

першу зміну; на кафедрах складалися графіки консультацій для студентів; із 

студентами проводилися бесіди про раціональне використання та розподіл 

вільного часу; систематично проводився контроль за успішністю студентів з 

дисциплін вокально-хорового, диригентського та інструментального циклів; 

протягом року згідно з установленим графіком проводилися контрольні роботи 

та контрольні прослуховування з усіх предметів, колоквіуми, академконцерти, 

співбесіди; питання поліпшення організації самостійної роботи студентів 

розглядалися на радах факультетів та на засіданнях кафедр. 

Так, на кафедрі  хорового диригування і співів ВДПІ ім. М.Островського  

1974 року розроблені робочі плани з диригування та читання хорових партитур 
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з конкретним обсягом самостійної роботи з кожної теми. Викладачами кафедри 

підібрана спеціальна методична література, яка спрямовувала самостійну 

роботу студентів. Г.Г.Голиком підготовлений посібник “Самостійна підготовка 

студентів музично-педагогічного факультету з диригентсько-хорових 

дисциплін”. Кожен місяць викладачі проводили атестацію студентів, результати 

якої обговорювалися на засіданні кафедри. 

Доречно звернути увагу на те, що на групових та індивідуальних заняттях 

вивчалися високоідейні твори, спрямовані на формування в студентів 

патріотичних почуттів, почуття відданості Батьківщині, своєму народові. 

1981 – 1982 н.р. для поліпшення самостійної роботи студентів на фахових 

кафедрах музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна було 

створено фонд лекцій з методики музичного виховання, історії музики, 

розроблені структурно-логічні схеми з курсу гармонії. Викладачі двічі на 

тиждень проводили консультації, пропонували найбільш раціональні методи 

самостійної роботи над музичними творами, а також з вивчення музично-

теоретичного матеріалу з гармонії, сольфеджіо, історії музики, музичного 

аналізу. Для активізації та систематизації самостійної роботи студентів 

складання основного навчального матеріалу з гармонії та історії музики 

проводилося після проходження студентами основних розділів даного курсу. 

На інструментальних секціях (фортепіано, баян) музично-педагогічного 

факультету ІДПІ ім. В.С.Стефаника контроль за якістю виконання студентами 

самостійної роботи та засвоєння навчальних програм здійснювався  на 

контрольних, технічних та академічних виступах. Для розвитку творчих 

здібностей студентів під час самопідготовки з класу баяна викладачі секції 

народних інструментів проводили творчі вечори та конкурси, на яких студенти 

виконували власні музичні твори, обробки, переклади музичних творів, 

написаних для інших музичних інструментів. 

Удосконалювалися форми проведення академічних концертів для 

окремих студентів, вони проводилися як публічні звітні концерти. Академічні 
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концерти з концертмейстерського класу проводилися разом із секцією 

постановки голосу, що давало можливість студентам оволодіти практичними 

навичками гри супроводу. 

Колективом викладачів у складі Ю.П.Аріаутова, Е.А.Бодіної,   

Л.Г.Вехмянин, Е.Ф.Новикової та А.А.Трифонова  1987 року була підготовлена 

та опублікована програма з “Методики викладання музичного інструмента”. 

Вона розрахована на підготовку вчителів музики до індивідуальної роботи в 

шкільних гуртках та студіях і на організацію навчально-виховної роботи в 

класах основного музичного інструмента в музично-педагогічних училищах. 

Програма складається з тематичного плану загальної теоретичної підготовки, 

розрахованої на викладання гри на фортепіано, баяні й скрипці, й тематичного 

плану навчання на кожному з вищеназваних інструментів. 

У програмі важливе місце відведено змісту та формам роботи на 

початковому етапі навчання гри на музичному інструменті, основним 

принципам роботи над репертуаром, підбору репертуару, роботі над музичним 

твором, звуковидобуванні та артикуляції, розвитку навичок творчого 

музикування, розвитку музичного слуху та пам’яті, активізації розумової 

діяльності під час роботи над музичним твором, формам організації 

ансамблевого музикування. “У процесі вивчення курсу студенти повинні бути 

зорієнтовані на оволодіння методами творчого пошуку  в розв’язанні 

професійно-педагогічних завдань” [4,50], – говориться в програмі. 

1987 року управління навчальними закладами Міністерства освіти СРСР 

опублікувало програму з “Методики викладання диригування”,  підготовлену 

Ж.М.Дебелою. Автором програми були враховані позитиви попередніх 

програм, внесені корективи із урахуванням змін та вимог до змісту фахової 

підготовки випускників музично-педагогічних факультетів, кращі з яких 

залишалися викладати диригування у ВНЗ або отримували направлення на 

роботу викладачами диригування до педагогічних училищ. 



 303 

Автор програми стверджує, що “Неповністю розроблена методика 

викладання диригування. Дослідження, проведені в цій галузі, являють собою 

значний інтерес, хоча вони поки що не узагальнені, не мають єдиного цілого, 

що заважає їхньому використанню” [35,94]. У зв’язку з цим у новій програмі 

Ж.М.Дебела намагається збалансувати та узагальнити досвід науковців, які 

були укладачами попередніх програм, а також досвід роботи викладачів 

музично-педагогічного факультету ОДПІ ім. К.Д.Ушинського та власний досвід 

роботи зі студентами. 

Перша програма з  “Інструментовки дитячого оркестру” була укладена 

І.Г.Лаптєвим 1987 року. Програма розрахована на 30 годин, складалася з 10 тем 

та передбачала навчання студентів  різних форм творчого музикування на 

дитячих музичних інструментах. Метою програми було озброєння студентів 

знаннями та вміннями інструментального аранжування дитячих пісень та п’єс, 

засвоєння методики навчання гри на музичних інструментах та організації 

позакласної роботи з дитячим оркестром. 

І.Г.Лаптєв пропонує використовувати такі музичні інструменти, як: 

трикутники, маракаси, кастаньєти, барабани, бубни, тарілки, румби, дитячі 

арфи, гуслі, цитри, дитячі кларнети, саксофони, флейти, сопілки. 

“Використання музичних інструментів на уроках та в позакласній роботі 

розвиває музично-творчі здібності дітей, допомогає точному інтонуванню 

розучуваних на уроках музики пісень, надає можливість учням грамотно 

аналізувати прослухану музику” [146,105 – 106]. 

Перша програма з курсу “Музичне дозвілля молоді” була укладена  1987 

року Л.А.Безбородовою та Б.А.Бриліним. Вона розрахована на підготовку 

“майбутніх учителів музики, готових до музично-творчої роботи з організації 

дискотеки, вокально-інструментального ансамблю та музичного театру в 

школі” [10,124]. 

За тематичним планом програма складається з трьох розділів. У першому 

розділі “Шкільна дискотека” розкриваються теоретичні засади організації 
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дозвілля молоді та розвиток дискотечного руху, основні принципи керівництва 

дискотекою, методика роботи дископрограм, музично-творча  діяльність 

ведучого дискотеки, технічне оснащення, роль музики та хореографії у 

проведенні дискотеки. 

Другий розділ “Вокально-інструментальні ансамблі в школі” 

присвячений основним етапам розвитку естрадного вокально-

інструментального музикування, сучасній зонг-опері та розважальним шоу-

програмам. У цьому розділі  укладачі програми розглядають питання 

навчально-виховної роботи в шкільному вокально-інструментальному 

ансамблі, функції інструментів та вокалу, формування навичок співу під 

власний супровід, імпровізацію, підбір на слух. Зосереджується увага на 

специфіці аранжування  для вокально-інструментальних ансамблів, роботі над 

репертуаром, методам та формам проведення репетицій, підготовці концертних 

програм і концертних виступів. 

У третьому розділі “Шкільний музичний театр” студенти вивчають 

традиції та новаторство музичного театру, роль режисера як художнього 

керівника та організатора театру, педагогічні основи режисури, висвітлюється 

репетиційний період, методика організації музичного театру в школі, принципи 

організації колективу  та досліджується взаємозв’язок самодіяльного та 

професійного театрів [10,125 – 126]. 

Нова програма з курсу “Гармонія з основами теорії музики” була 

опублікована  1988 року. Вона складалася з двох розділів: гармонії і теорії 

музики. Порівняно з попередньою програмою 1980 року кількість годин на 

вивчення гармонії було скорочено з 161 до 126. За рахунок звільнених годин 

увели курс “Теорії музики”, до якого ввійшли теми: лад, тональність, мелодія, 

інтервал, тризвучні та чотиризвучні акорди терцевої побудови, метроритм, 

знаки скорочення нотного запису, мелізми. Курс “Гармонія з основами теорії 

музики” “покликаний сприяти вихованню та навчанню висококваліфікованих 

педагогів музики для загальноосвітньої школи” [39,4]. 
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Програма з курсу “Вокальний клас” 1988 року видання, укладена  

А.Г.Менабені та Л.Я.Пашкіною порівняно з попередньою програмою 1980 року 

видання, яка називалася  “Постановка голосу”, відрізняється: зміною назви 

курсу “Постановка голосу” на “Вокальний клас”; розширеною пояснювальною 

запискою, у якій формулюються мета й завдання курсу, вокально-технічні 

навички, надаються методичні рекомендації щодо організації занять у 

вокальному класі; здійсненням коригуванням вимог по кожному семестру; 

збільшеною кількістю творів, рекомендованих для вивчення у вокальному класі 

за рахунок уведення творів сучасних  композиторів [155]. 

Розвиток музично-педагогічної освіти й музичної педагогіки у 80-х роках 

ХХ століття вимагав оновлення змісту навчальних програм. Зростала кількість 

українських науковців, які брали участь у їхньому вдосконаленні. Так, 1988 

року за участю доцента ВДПІ ім. М.Островського Б.А.Бриліна та доцента КДПІ 

ім. О.С.Пушкіна А.І.Рубана, а також Є.Ф.Новикової і Н.А.Красовської  була 

укладена програма з “Додаткового музичного інструмента” (фортепіано, баян, 

акордеон). Мета програми полягала у “формуванні  в студентів умінь та 

навичок, які дають змогу ширше використовувати фортепіано, баян або 

акордеон у майбутній практичній діяльності” [20,48].  

У програмі значна увага приділяється вивченню різних за стилем, 

жанрами та характером музичних творів, ескізне вивчення творів шкільного 

репертуару, розвитку в студентів навичок супроводу та гри в ансамблі, 

формування навичок читання з листа та транспонування. Враховуючи те, що в 

оволодінні навичками гри на музичному інструменті важливе місце займає 

самостійна робота, укладачі програми розробили перелік завдань, розрахованих 

на самостійну роботу студентів. До репертуарного списку ввійшли твори 

великої форми, поліфонічні твори, п’єси та етюди, ансамблі. Враховуючи 

вимоги  шкільної програми “Музика”, до репертуарного списку введені 

фортепіанні твори шкільного репертуару, інструментальні твори з хрестоматії 
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до програми “Музика” для загальноосвітньої школи, вокальний та 

інструментальний супроводи. 

Вивчення української народної музичної творчості  студентами  музично-

педагогічних факультетів має науково-пізнавальне, морально-естетичне та 

емоційно-творче значення. Науковці, які працювали на музично-педагогічних 

факультетах України, почали створювати авторські програми. Так,  1988 року 

вийшов варіант програми з курсу “Українська народна музична творчість”,  

укладачами якої були професор НДПІ ім. М.Гоголя В.В.Дубравін та викладач 

цього ж інституту В.Г.Дубравіна. 

Ураховуючи те, що українська народна музична творчість вивчалася  в 

контексті народної музичної творчості, програма В.В.Дубравіна та  

В.Г.Дубравіної була першою в Україні, до якої увійшов український музичний 

фольклор від найдавніших часів до кінця 80-х років ХХ століття.  У програмі 

подані теоретичні та методологічні питання фольклору й фольклористики в 

соціологічному та історичному аспектах, вона розрахована на “з’ясування її 

характерних національних рис й особливостей музично-поетичної мови, 

нарешті на визначенні місця і ролі народного музичного мистецтва України” 

[269,4]. 

Знання пісенного фольклору, у якому відображене життя, історія та 

культура українського народу, необхідне для формування в студентів свідомого  

розуміння та аналізу сучасного стану розвитку народної музики. Це допоможе 

майбутнім учителям формувати в школярів адекватне ставлення до народно-

масової культури. 

Програма з “Української народної музичної творчості” за своєю 

тематикою, обсягом матеріалу та структурою складається з двох розділів: 

народна музична творчість дожовтневого періоду та народна музична творчість 

радянської епохи. Укладачами розроблена тематика курсу з розрахунку на 

спеціальність “Музика з педагогікою” та спеціальність “Музика” денної та 

заочної форм навчання. Методичні рекомендації, які даються до змісту 
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програми, науково обгрунтовані, являють собою результат розвитку народної 

музичної творчості в Україні. 

Починаючи з 1990 року, провідні науковці та викладачі ВНЗ України 

почали  укладати програми з фахових дисциплін. Однією з таких програм була 

програма з “Вокального класу”, укладачем якої є відомий в Україні науковець, 

музикознавець та педагог, людина, яка все своє життя присвятила організації 

музично-педагогічної освіти в Україні, Юрій Євгенович Юцевич. 

Програма з “Вокального класу” за своєю структурою, змістом, ідейною 

спрямованістю та методикою ведення дисципліни відповідала концепції 

комплексного підходу до професійно-педагогічної підготовки вчителя музики. 

Визначаючи мету та завдання курсу, укладач  програми надає ініціативу 

викладачу та студенту щодо підбору вокального репертуару. “Великого 

значення для правильного розвитку голосів студентів  набуває індивідуальний 

підбір репертуару, який повинен ураховувати рівень вокальних та музичних 

здібностей, стан голосового апарату та специфіку майбутньої діяльності 

студента” [290,5]. 

Програма з “Вокального класу” розрахована на п’ять років навчання. У 

ній чітко викладені вимоги до вокальної підготовки студентів, вимоги до 

заліків та екзаменів. Навчально-дидактичний та художньо-педагогічний 

репертуар містить вокально-технічні вправи, різноманітні вокалізи,  дитячі 

пісні (що вивчаються за шкільною програмою “Музика”), українські народні 

пісні, твори композиторів-класиків, а також сучасних композиторів.                             

1991 року комісією з музичного виховання науково-методичної ради 

Міністерства освіти України затверджено  та рекомендовано до друку програми 

з фахових дисциплін, авторами яких були відомі науковці, викладачі музично-

педагогічних факультетів  Києва, Одеси, Вінниці, Ніжина, Дрогобича, 

Мелітополя, Кривого Рогу, Кіровограда, Івано-Франківська, Рівного та інших 

місць України. 
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Кардинально інша ситуація складалася з робочими програмами. До цього 

часу не було робочих програм з основного інструмента – баяна, з додаткового 

інструмента – баяна, з історії російської та зарубіжної музики, з теорії музики 

та гармонії, із сольфеджіо, які враховували б особливості національні культури. 

Потребували докорінної переробки програми з основного музичного 

інструмента й музично-теоретичних дисциплін. Тут необхідно було 

визначитися з музичними творами й темами, що виносяться на самостійну 

роботу студентів. Робочі програми потрібно було укласти  відповідно до 

розбудови національної системи освіти, увести твори українських авторів та 

українські народні пісні. 

Відсутність необхідної кількості репертуарних збірників для баяна із 

творами українських композиторів не давала змоги викладачам-баяністам 

уводити в належній кількості таких творів до навчального процесу, 

поновлювати репертуар.  

Суттєвим недоліком уважається також те, що викладачі-піаністи ще мало 

уваги приділяли популяризації творів для фортепіано українських 

композиторів-класиків та сучасних авторів. Творчість М.В.Лисенка,  

С.П.Людкевича, Л.М.Ревуцького, Б.М.Лятошинського, В.С.Косенка, 

Я.Г.Степового,  В.О.Барвінського та інших, як і композиторів нової генерації,  

повинна бути уведена до програм та навчального процесу на музично-

педагогічних факультетах, а також до програм загальноосвітніх шкіл та 

шкільних художніх колективів. 

           Цього ж року, доцентами КДПІ ім. В.Винниченка А.І.Рубаном та  

Н.Г.Рубан була оновлена програма з “Додаткового музичного інструмента 

(баян, акордеон)”. Розрахована на три роки навчання, програма спрямована на 

підготовку студентів до роботи в загальноосвітній школі, оволодіння 

додатковим музичним інструментом, за допомогою якого вчитель музики зміг 

би значно збагатити зміст уроку. В оновлений варіант програми ввійшли 

обробки українських народних пісень, призначені для баяна та акордеона й 
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твори сучасних українських композиторів, які писали для цих музичних 

інструментів. 

1991 року Міністерством освіти України була опублікована програма з 

“Основного інструмента (скрипка)” для студентів музично-педагогічних 

факультетів педагогічних інститутів України, укладачем якої став 

Ю.А.Соколовський.  

1991 року вийшла перша в Україні програма з “Основного музичного 

інструмента (баян)” підготовлена доцентом ВДПІ ім. М.Коцюбинського 

А.В.Березою. У пояснювальній записці автор наголошує на тому, що “якість і 

педагогічна ефективність музично-виконавської діяльності вчителя в школі 

залежить насамперед від рівня його всебічної інструментальної підготовки у 

вузі” [11,3]. У програмі зосереджується увага на  виконавському розвитку 

студента та його музично-професіональному становленні як баяніста.  

Порівняно з попередньою програмою автор надає важливе значення 

формуванню в студентів вміння словесної інтерпретації музичного твору. 

Виходячи з того, що важливе місце в підготовці студента-баяніста займає 

самостійна робота, А.В.Береза пропонує методичні рекомендації щодо 

організації цього виду діяльності. Автором розроблено орієнтовний зміст і 

програмні вимоги, надано репертуарний список музичних творів як 

інструментальних, так і для вокального виконання із супроводом, передбачених 

шкільною програмою “Музика” (розділ “Слухання музики”). 

Особливий акцент необхідно зробити на тому, що в  програмі 

пропонується орієнтовна тематика лекційно-виконавських програм для дітей 

молодшого та середнього шкільного віку, батьків та вчителів. Уперше 

опубліковано план музично-теоретичного та виконавського аналізу музичного 

твору, який студенти можуть використовувати в підготовці до уроків, під час 

ознайомлення школярів з інструментальною музикою. 

Отже, із заснуванням перших музично-педагогічних факультетів 

викладачами фахових кафедр почалася розробка навчальних програм із 
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спеціальних дисциплін, які були розраховані  на студентів з різним рівнем 

довузівської підготовки й будувалися за такими принципами:  науковість; 

системність та послідовність; цілісність; взаємозв’язок з іншими навчальними 

дисциплінами; наявність пояснювальної записки; формулювання мети й 

завдань, вимог до підготовки вчителя, методичних рекомендацій щодо 

організації занять; наявність тематичного плану та розподілу годин на кожну 

тему; планування годин на лекційні, семінарські та лабораторні заняття; чітка 

структура й розподіл матеріалу за навчальними семестрами; наявність 

орієнтовних програм заліків та екзаменів; виділення тематики для самостійного 

опрацювання; наявність репертуарних списків, до яких уходять твори 

композиторів різних епох, стилів і творчих напрямків, народні, класичні та 

сучасні твори; урахування специфіки індивідуальної роботи в шкільних гуртках 

та студіях; спрямованість на організацію навчально-виховного процесу в 

загальноосвітніх школах та педагогічних училищах. 

Підсумовуючи, наголосимо, що процес перебудови в Україні надав 

можливість вітчизняним ученим самостійно розробляти авторські та 

альтернативні програми з фахових дисциплін на основі принципів 

національного відродження. Міністерство освіти України активно підтримувало 

науковців і створювало умови для відродження музично-педагогічної освіти, 

оновлення змісту навчальних програм та подальшого вдосконалення 

професійно-педагогічної підготовки вчителів музики. 
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РОЗДІЛ VІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  СТУДЕНТІВ 

                         МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

 

7.1. Зміст  та  організація  науково-дослідної  роботи студентів у 

наукових    гуртках та проблемних    групах     

 

У цьому параграфі ми намагалися систематизувати й теоретично 

узагальнити роботу студентських наукових гуртків та проблемних груп. 

Архівні джерела дали змогу отримати об’єктивну інформацію про розвиток 

науково-дослідної діяльності студентів, проаналізувати становлення та 

розвиток студентської науки за проблемно-хронологічним принципом, 

дослідити її взаємозв’язок з навчально-виховним процесом, виявити 

закономірності й тенденції розвитку. 

З дня заснування музично-педагогічних факультетів науково-дослідна 

діяльності студентів завжди перебувала в полі зору наукових частин 

навчальних закладів та вважалася  складовою усього розвитку й  становлення 

музично-педагогічної освіти. Актуальними були питання кількісного та 

якісного збільшення досліджень, підвищення рівня наукових робіт,  якісного 

поліпшення організації наукової студентської діяльності, широкого 

впровадження різноманітних форм роботи студентських наукових товариств. 

Аналіз архівних матеріалів свідчить, що в 60-х роках ХХ століття на 

новоутворених кафедрах музики і співів створювалися перші наукові гуртки та 

проблемні групи. Керівництво студентською науково-дослідною роботою 

здійснювали досвідчені викладачі, у подальшому заступники деканів з наукової 

роботи. Плани роботи наукових гуртків та проблемних груп затверджувалися, а  

звіти заслуховувалися на засіданнях кафедр.  

Студенти музично-педагогічних факультетів, які займалися науковою 

діяльністю, були членами студентського наукового товариства (СНТ). Кожен 

навчальний заклад діяв згідно з Положенням про СНТ, у якому визначалися 
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загальні положення, мета й завдання, членство в СНТ, структура та керівні 

органи, секції, забезпечення діяльності СНТ. Основними принципами  

діяльності СНТ були: добровільність, наукова творчість, активність, 

рівноправність усіх членів, конкурентність, самоврядування, гласність, 

поєднання навчання з науково-дослідною діяльністю. 

           Тематика наукових досліджень студентів уважалася складовою частиною 

кафедральної тематики та пов’язувалася з напрямами наукової роботи наукових 

керівників. На засіданнях проблемних груп та наукових гуртків студенти 

виступали за темами наукових досліджень, обговорювали їхню актуальність і 

доцільність, мету й завдання, ступінь розробки в науковій літературі, новизну 

та практичну значущість, підбивалися підсумки проведених досліджень. 

Здебільшого обговорення змісту дослідження проходило у формі наукового 

диспуту або наукової дискусії. Студенти ставили наукові проблеми та 

знаходили способи їхнього розв’язання, прогнозували результати проведеного 

експерименту або узагальненого досвіду. Засідання проблемних груп та 

наукових гуртків  проводилися також у формі круглого столу із запрошенням  

провідних науковців кафедри, досвідчених учителів музики, керівників дитячих 

художніх колективів. 

           Результати науково-дослідної діяльності студентів у проблемних групах 

та наукових гуртках підбивалися на підсумкових науково-практичних 

конференціях. Суттєвий інтерес у студентів викликали науково-практичні 

конференції, на яких вони проводили тематичні уроки музики або заняття з 

музичними колективами, аналізували та обговорювали їхній зміст. Така форма 

проведення конференцій уважалася найбільш ефективною для професійно-

педагогічної та науково-методичної підготовки майбутніх учителів музики і 

співів. 

На новоутворених музично-педагогічних факультетах послідовно 

формувалася система залучення студентів до науково-дослідної діяльності. Так, 

на музично-педагогічному факультеті ДДПІ ім. І.Франка  студенти І курсу 
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складали та опрацьовували бібліографію, вивчали науково-публіцистичні статті 

з фаху, на ІІ курсі писали анотації на фахові видання за списком, 

рекомендованим кафедрами. Студенти ІІІ та ІV курсів  у процесі проходження 

педагогічної практики проводили за індивідуальним планом експериментальні 

дослідження, відвідували студентський науковий гурток, яким керував 

Я.Л.Сорокер, захищали курсові роботи. 

Перші студенти-науковці музичного відділення вечірнього педагогічного 

факультету КДПІ ім. О.М.Горького виступали на ІV звітній науковій 

студентській конференції, присвяченій 50-річчю Радянської влади. 

Конференція відбулася  1967 року. Тематика доповідей охоплювала питання 

методики музичного виховання, а саме: мету й завдання, зміст уроків музики і 

співів, їхню сутність, структуру, методи, основні види музичної діяльності. 

Творчість видатних композиторів різних епох та напрямів досліджували 

члени студентського наукового гуртка, який працював на кафедрі теорії, історії 

музики та гри на музичних інструментах І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника 1968 року. 

Керівництво науково-дослідною роботою студентів на факультеті здійснював 

Л.В.Яросевич [46,3]. 

На цьому етапі спостерігається тенденція спільних наукових пошуків 

студентів різних регіонів України. Так, у лютому 1968 року відбулася  звітна 

студентська науково-практична конференція, на якій з доповідями й 

повідомленнями виступили  студенти КДПІ ім. О.М.Горького та ДДПІ ім. 

І.Франка, котрі були запрошені на конференцію, та з якими студенти музично-

педагогічного факультету встановили наукові зв’язки.  Значна частина 

видоповідачів була членами студентських наукових гуртків, які вже кілька 

років працювали на кафедрах цих музично-педагогічних факультетів. 

1968 – 1969 н.р. на музично-педагогічному факультеті ЗДПІ діяльність 

студентських наукових гуртків та проблемних груп координував  Г.І.Падалко. 

Основну увагу керівники гуртків зосереджували на питаннях теоретичного 

аналізу музичних творів, вивчення творчості композиторів, на питаннях 
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хорознавства та музикознавства, діяльності кращих хорових колективів і 

диригентів. Проводилися перші експериментальні дослідження з учнями 

середніх шкіл Запоріжжя. 

Перші наукові гуртки були створені 1968 – 1969 н.р. на кафедрі музики і 

співів НДПІ ім. М.Гоголя. В.Т.Хом’яков досліджував зі студентами питання 

історії музики, Л.П.Вишнева вивчала  проблеми фольклористики. Наукові 

спостереження  зі студентами І – ІV курсів проводив М.К.Мельник. Він  

залучав студентів до участі в оркестрі народних інструментів, які проводили 

дослідження з оркестрування музичних творів та методики навчання гри на 

оркестрових інструментах [213,4]. 

Наступного навчального року на факультеті почала працювати наукова 

лабораторія, до складу якої входили два оркестрових колективи. Більш 

досвідчені студенти працювали в основному складі оркестру, а студенти-

початківці набували навички гри в малому складі. Студенти молодших курсів 

під керівництвом К.П.Рачицького досліджували історичні особливості 

виникнення українських та російський народних інструментів, розвиток 

оркестрового жанру в Україні на початку ХХ століття, внесок В.В.Андреєва в 

історію оркестрового виконавства.  

Студенти старших курсів розробляли та досліджували актуальні 

проблеми навчання гри на народних інструментах та особливості ансамблевої 

гри в оркестровому колективі.  В індивідуальних дослідженнях під 

керівництвом М.К.Мельника гуртківці засвоювали принципи підбору 

репертуару та принципи оркестровки й перекладу музичних творів для різного 

складу оркестру, вивчали індивідуальні можливості музичних інструментів. Зі 

студентами, які не мали достатньої підготовки, гуртківці відпрацьовували 

вправи, етюди та оркестрові п’єси для вироблення штрихової та ритмічної 

техніки, для швидкого оволодіння грою на інструменті.  Студенти-випускники 

О.Худотеплий, В.Пєтухов, М.Шевченко вперше складали державний екзамен з 
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оркестрового диригування, у програмі якого звучали самостійно зроблені 

оркестровки інструментальних та вокальних творів [215,3].  

Таким чином, у 60-х роках на музично-педагогічних факультетах на 

повну силу працювали проблемні групи  та наукові гуртки, було започатковано 

роботу творчих лабораторій, де студенти вивчали теоретичні питання музичної 

педагогіки, музикознавства, мистецтвознавства та проводили експериментальні 

дослідження з проблем методики музичного виховання учнів різних вікових 

груп, діяльності хорових та оркестрових колективів. Науково-дослідна робота  

студентів сприяла:  

 набуттю досвіду самостійної роботи з науково-методичною літературою;  

 досвіду розробки програми дослідження, визначення проблеми, мети, 

завдань, методів їхнього розв’язання;  

 ознайомленню з методологією дослідження, системою принципів, форм і 

засобів дослідницької діяльності;  

 ознайомленню та використанню загальних і спеціальних методів 

наукового пізнання;  

 методикою обробки  отриманих результатів;  

 практиці оформлення результатів дослідження в наукові реферати, 

доповіді, курсові роботи. 

Пожвавлення науково-дослідної роботи студентів  на початку 70-х років 

зумовлено стрімким розвитком науково-технічного прогресу. Наукові розвідки 

зосереджувалися навколо проблеми всебічного розвитку особистості засобами  

музичного мистецтва. Пріоритетним напрямом роботи студентських 

проблемних груп і наукових гуртків став комплексний підхід до розв’язання 

проблем  естетичного  виховання молоді на уроках та в позаурочний час, 

активної участі в художній самодіяльності, роботі студентських художніх 

колективів. 

Намагаючись прищепити студентам навички дослідницької роботи, 

викладачі ЗДПІ провели три студентські наукові конференції. У жовтні 1971  
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року на наукову конференцію подано 12 студентських наукових робіт з 

проблем формування музичних здібностей школярів. 17 грудня  була проведена 

друга наукова конференція, на якій виступили студенти, науковими 

дослідженнями яких керували Т.В.Безбородова, І.С.Крупені-Слітинська, 

О.М.Векслер, Ю.М.Бай. На обласному конкурсі 8 наукових робіт студентів 

відзначені дипломами та почесними грамотами.  

Студенти-інструменталісти брали участь в інструментальних гуртках –  

фортепіанному, народному та гуртку теорії музики, які працювали на кафедрі 

теорії музики та спеціальних музичних інструментів. Як результат проведеної 

роботи –  участь студентів факультету в ІІ турі ІV Всесоюзного конкурсі-огляду 

наукових студентських робіт [217,188].  

Нововведенням 70-х років стало оголошення Міністерством освіти УРСР 

конкурсу-огляду студентських наукових робіт серед студентів музично-

педагогічних факультетів педагогічних  інститутів республіки. За умовами 

конкурсу кожен факультет мав можливість підготувати три студентських 

наукових роботи. Активну участь у конкурсі взяли студенти КДПІ ім. 

О.М.Горького. Усі три роботи подав гурток теорії та історії музики. За 

висновками конкурсної комісії наукова робота студентки Л.Ляхор “Іван Франко 

і музика” (науковий керівник – О.А.Юсов) була нагороджена дипломом ІІ 

ступеня. Дипломом ІІІ ступеня відзначена робота студента В.Ярового “Леся 

Українка і музика” (науковий керівник – Ю.Максименко). Роботу студента 

В.Титаренка “Дослідження академіком Ф.М.Колессою українських народних 

дум” (науковий керівник – В.В.Чолочевський) нагороджено грамотою 

Міністерства освіти УРСР. Крім цього, Міністерство освіти УРСР високо 

оцінило та відзначило діяльність СНТ факультету загалом [265,2].  

В огляді-конкурсі студентських наукових робіт узяли участь студенти І-

ФДПІ ім. В.С.Стефаника. Вони подали наукові роботи,  в основу яких 

покладені результати  експериментальних спостережень у зв’язку з переходом 

середніх шкіл на нові програми  з “Музики і співів”. Наукову новизну являли 
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собою розробки змісту експериментальних уроків у ІІІ – ІV класах, які 

пройшли апробацію на базі СШ № 11 та № 16 м.Івано-Франківська. Методичну 

допомогу студентам надавали  викладачі А.М.Білозубка, Г.Г.Величко, 

О.О.Маланюк та Ю.М.Серганюк [52,8]. 

Аналіз тематики студентських наукових конференцій 60-х – 70-х років 

свідчить, що вони мали  ідеологічне спрямування та  були спрямовані  на 

формування  світогляду майбутніх учителів музики і співів. Так,  1972 року 

серед студентів музично-педагогічних факультетів проведена ХХІХ звітно-

наукова студентська конференція, присвячена 50-річчю утворення СРСР, яка 

проходила на базі КДПІ ім. О.М.Горького. На конференцію були запрошені 

студенти педагогічних інститутів Вінниці, Запоріжжя, Мінська, Рівного, 

Ростова-на-Дону. У доповідях та повідомленнях студенти України, Росії та 

Білорусії обговорювали питання вдосконалення системи музично-естетичного 

виховання підростаючого покоління, формування музичних інтересів, смаків та 

переконань, впливу засобів масової інформації на формування світогляду 

школярів. Цього ж  року проводився другий тур V Всесоюзного конкурсу 

студентських наукових робіт, на який секція методики музичного виховання 

КДПІ ім. О.М.Горького рекомендувала 8 наукових робіт. Це були вагомі 

наукові досягнення колективу викладачів та студентів [281,1]. 

Наукові дослідження студентів музично-педагогічного факультету ДДПІ 

ім. І.Франка 1972 – 1973 н.р. присвячувалися загальним музикознавчим 

проблемам. Студенти вивчали закономірності розвитку хорового мистецтва 

України, характерні риси хорової культури західного регіону України, 

досліджували історію народної заслуженої капели УРСР Львівського Будинку 

культури зв’язку. Актуальними були дослідження творчості радянських 

композиторів. Студенти знайомилися з історією створення десяти хорових поем 

Д.Д.Шостаковича, вивчали хорову органіку “Реквієму” Д.Б.Кабалевського, 

досліджували образи природи у творчості М.Д.Леонтовича. Методичну 

допомогу гуртківцям надавали А.С.Рябчун та Л.О.Тучинська. На V Всесоюзний 
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конкурс студентських наукових робіт було надіслано наукову роботу 

“Національна політика у хоровому мистецтві” студентки ДДПІ ім. І.Франка 

Г.Захарової (науковий керівник – А.С.Рябчун). 

Продовжуючи традиції попередніх років, більшість наукових досліджень 

за тематичною побудовою мали ідеологічну спрямованість та були присвячені 

70-річчю утворення КПРС і 50-річчю ВЛКСМ. Виходячи з цього, викладачі 

ЗДПІ 1972 – 1973 н.р. провели дві студентські наукові конференції, готувалися 

до Всесоюзного конкурсу  на кращу студентську роботу. Досліджувалася 

комсомольська тематика у творчості О.М.Пахмутової та значення цієї тематики 

у вихованні учнів старших класів, виховання молоді на прикладах 

революційних пісень українських композиторів-класиків, революційна 

тематика в симфонізмі Д.Д.Шостаковича та її роль в естетичному вихованні 

молоді, розкриття теми патріотизму російського народу у творах 

С.С.Прокоф’єва як засіб педагогічного впливу на почуття молоді [218,11 – 12]. 

Студенти музично-педагогічного факультету КДПІ на звітній 

студентській науковій конференції виступили з проблем інтернаціонального 

виховання молоді засобами хорового мистецтва, особливостей музичної мови 

творчості О.М.Скрябіна,  російської народної пісні як предмета дослідження.  

Тривала спільна робота студентів музично-педагогічного факультету 

ВДПІ ім. М.Островського з науковцями Вінницького державного медичного 

інституту. Студентка Н.Іванова вивчала процес сприймання музики 

старшокласниками методом електроенцефонограми, з результатами якого 

познайомила  учасників науково-практичної конференції, яка проходила у  

квітні 1973 року [57,24].  З даними про вивчення музичних смаків учнів VІІІ – 

Х класів окремих міст України виступила студентка Л.Жукова. Доповідали 

також студенти Л.Твердохліб, Л.Хавлюк, Д.Ройт. Вони розповіли про наукові 

дослідження, які проводилися у новоутвореній оперній студії під керівництвом 

Н.О.Квасниці. Силами гуртківців були поставлені І акт опери “Євгеній Онєгін” 
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П.І.Чайковського, опера М.В.Лисенка “Коза-дереза”, пролог до опери 

М.А.Римського-Корсакова “Казка про царя Салтана” [57]. 

Студенти музично-педагогічного факультету ВДПІ ім. М.Островського 

досліджували роботу в оперній студії. Поставлено п’ять картин з опери 

Т.М.Хреннікова “В бурю”. У театральній постановці  були задіяні студентський 

мішаний хор та чоловічий хор, солісти факультету. Участь студентів в оперній 

студії сприяла розширенню світоглядних позицій у галузі оперного мистецтва, 

дала змогу  певною мірою ознайомитися з кращими зразками оперного жанру, 

здобути навички дослідницької роботи [57]. 

Студенти-науковці ВДПІ ім. М.Островського проводили дослідницьку 

роботу в новоутвореному клубі юних фольклористів при Староприлуцькій 

школі-інтернаті. У середній школі  с.Бохоники працював музичний лекторій, 

систематично відбувалися засідання клубу “Аппассіоната”. Студенти ІІІ курсу 

проводили дослідження та шефську роботу з учнями школи-інтернату в 

м.Брацлаві [57,23]. 

Результати досліджень з учнями середніх шкіл м.Дрогобича  були 

покладені в основу курсових робіт з методики музичного виховання та 

методики хорового диригування студентами музично-педагогічного факультету 

ДДПІ ім. І.Франка. 1973 – 1974 н.р. було захищено 43 курсові роботи, наукове 

керівництво якими здійснювали викладачі кафедри методики музичного 

виховання та хорового диригування. 

1973 – 1974 н.р. на музично-педагогічному факультеті НДПІ ім. М.Гоголя 

розпочав роботу науковий гурток з вивчення хорової літератури. Гуртківці 

працювали за індивідуальною тематикою, досліджували особливості стилю 

хорових творів радянських композиторів. Результати наукових пошуків 

обговорювалися на засіданнях гуртка. З науковими доповідями виступили 

перед слухачами  студенти: Л.Самара –   на тему “М.Ф.Колесса – композитор, 

диригент, педагог”, Н.Зикун –  “Хорова творчість М.А.Римського-Корсакова”, 

О.Кудрявцева та С.Репетій –  на тему “Поліфонічні твори у виконанні 
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вітчизняних хорових колективів Москви, Ленінграда, Києва”. В ілюстраціях до 

окремих виступів студентів брали участь викладачі Н.Д.Даньшина та 

С.М.Козлова. Студенти І курсу Е.Пуйов та В.Рябоконь зробили запис концерту 

Київського камерного хору під керівництвом В.М.Іконника та запропонували  

цей запис для прослуховування членам наукового гуртка [219,5].  

Відповідно до спільної постанови Міністерства вищої і середньої 

спеціальної освіти СРСР та ЦК ВЛКСМ 1974 року пройшла олімпіада 

студентського наукового товариства під девізом “Студент і науково-технічний 

прогрес”. Проводилися об’єднані засідання студентських наукових гуртків та 

проблемних груп, у роботі яких брали участь викладачі та студенти всіх курсів. 

Змістовними були доповіді студентів музично-педагогічного факультету КДПІ 

ім. О.С.Пушкіна І.Івашини “Морально-естетичне виховання в дитячій колонії 

С.Т. та В.М.Шацьких”,  А.Шандалєсової “Вокально-хорові твори на слова 

І.Франка”, І.Цишкевич “Патріотично інтернаціональне виховання засобами 

музичного мистецтва”, О.Торговицької “В.О.Сухомлинський про естетичне 

виховання школярів”.  

Пошук та підтримка обдарованої і талановитої молоді, надання їй 

всебічної допомоги перебувала в центрі уваги деканату та фахових кафедр 

музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна.  Г.С.Дідич, яка 

відповідала за наукову роботу на факультеті 1974 – 1975 н.р., намагалася 

створити максимальні умови для роботи,  70 % студентів працювало в наукових 

гуртках та проблемних групах. Гуртком інструментальної музики керувала 

А.Г.Бутник, проблемною групою з вивчення вокально-хорового мистецтва – 

О.Г.Гах, гуртком методики музичного виховання – Г.В.Васильєва, проблемною 

групою з вивчення історії і теорії музики – Г.С.Дідич. За останні три роки на 

республіканський конкурс студентських наукових робот було надіслано 6 

наукових робіт [220]. 

На базі ВДПІ ім. М.Островського почала діяти лабораторія з проблем 

вокально-інструментального виконавства, засновником якої став Б.А.Брилін. 
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Створення умов для розкриття наукового й творчого потенціалу студентів було 

основним завданням, яке ставив керівник студентського наукового об’єднання. 

Тематика студентських робіт відповідала проблемам, пов’язаними з практикою 

роботи вчителя музики і співів у середній школі, діяльністю вокально-

інструментального гуртка та естрадного оркестру. 

Питання естетичного виховання у школі засобами музичного мистецтва, 

вивчення основ музичної грамоти, проблеми виконавства на музичних 

інструментах стали предметом дослідження трьох наукових гуртків І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника, у яких налічувалося 94 студенти. Наукове керівництво 

здійснювали викладачі кафедри методики музичного виховання, співів і 

диригування. Відповідала за наукову роботу І.О.Чоловська. 8 студентів 

факультету брали участь у  конкурсах на кращу наукову роботу 1975 року. Двоє 

студентів виступили на республіканській науковій конференції, яка проходила  

в КДПІ ім. О.М.Горького. Студент В.Борощак розповів про педагогічні 

принципи використання технічних засобів на уроках музики, а студентка 

О.Більська розкрила зміст найбільш відомих систем музично-естетичного 

виховання в зарубіжних країнах [65,17 – 18]. 

Формування особистості сучасного вчителя музики і співів  з широким 

кругозором стало предметом обговорення на студентській науковій конференції 

музично-педагогічного факультету ЗДПІ  1975 – 1976 н.р. Визначена проблема 

конкретизувалася на заняттях наукових гуртків під керівництвом Е.В.Козлової 

та Л.В.Падалки.  Студенти вивчали методику масового музичного виховання, 

проблему сприйняття музики, засвоєння музичної грамоти школярами, 

аналізували хорові твори радянських композиторів, досліджували проблеми 

патріотичного виховання на уроках музики. Результати наукових досліджень 

було покладено в основу дипломних робіт, які згідно з навчальним планом 

студенти   захищали на державних екзаменах [223,15]. 

Проблемна група з народознавства під керівництвом О.М.Векслера 

працювала в ЗДПІ. Студенти знайомилися з методикою наукових досліджень у 
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галузі мистецтвознавства та музичної педагогіки. 9 студентів узяли участь у V 

Всесоюзному конкурсі на рівні факультетських, інститутських та обласних 

турів.  1975 року на музично-педагогічному факультеті проведено дві 

студентські наукові конференції, у яких взяли участь 25 дослідників [221,18]. 

1975 – 1976 н.р. розпочала роботу проблемна група, яка була створена на 

базі музично-педагогічного факультету НДПІ ім. М.Гоголя. Керівник групи 

О.Д.Незовибатько досліджував зі студентами вплив творчості видатних 

вітчизняних та зарубіжних митців і художників – М.К.Чюрльоніса, 

Ф.І.Шаляпіна, С.В.Рахманінова, О.О.Блока, Л.Бетховена на  формування 

естетичних цінностей учнів загальноосвітніх шкіл. На розширені  засідання 

проблемної групи студенти запрошували учнів ЗОШ № 5 та № 7. З музичними 

ілюстраціями виступили учасники художніх колективів базової школи № 2 

м.Ніжина. Це був дитячий хор під керівництвом Л.П.Вишневої та вокальний 

ансамбль, з яким працювала  М.Ф.Бровченко [224]. 

Отже, у першій половині 70-х років пройшли значні зміни в організації 

науково-дослідної роботи студентів музично-педагогічних факультетів. 

Відбулися позитивні зміни як у самому змісті науково-дослідної роботи, так і у  

формах її організації. Наукові дослідження студенти проводили у  творчих 

лабораторіях та оперних студях. З’явився новий напрям педагогічного 

дослідження, зумовлений популярністю вокально-інструментального жанру 

музики. Спостерігалася тенденція підвищення рівня якості наукових 

досліджень студентів у проблемних групах та наукових гуртках через:  

 удосконалення системи науково-дослідної роботи студентів;  

 появою нових форм роботи, спрямованих на розвиток творчих 

можливостей студентів;  

 розширення тематики наукових досліджень;  

 проведення Міністерством освіти УРСР заходів, спрямованих на 

підтримку  талановитої  молоді, яка займалася пошуковою діяльністю; 
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 збільшення кількості студентів, які займалися науково-дослідною 

роботою, та кількості проблемних груп і наукових гуртків.  

На вдосконалення науково-дослідної роботи студентів музично-

педагогічних факультетів у другій половині 70-х років вплинув процес 

модернізації  педагогічної освіти. Предметом наукових досліджень стало 

підвищення ефективності естетичне виховання школярів  засобами музичного 

мистецтва, формування педагогічної майстерності майбутніх учителів музики і 

співів.  Тематика наукових досліджень студентів зосереджувалася навколо тих 

проблем, які відбувалися в суспільстві та впливали на формування світогляду 

підростаючого покоління. Це вимагало пошуків нових методів досліджень, 

засобів організації експериментальної роботи з різними віковими категоріями 

школярів та студентської молоді. 

Так, на музично-педагогічному факультеті ВДПІ ім. Т.Шевченка 1976 – 

1977 н.р. збільшилася кількість наукових гуртків. Тематика наукових 

досліджень студентів зосереджувалася навколо вдосконалення музично-

естетичного виховання учнів  загальноосвітніх шкіл, підвищення ефективності 

окремих видів діяльності на уроках музики і співів, фаховій підготовці 

студентів до роботи в школі. Студенти фортепіанного гуртка, яким керувала 

В.К.Суханцева, досліджували формування технічних навичок виконавства на 

фортепіано. Методику гри на готово-виборному баяні вивчали члени наукового 

гуртка, яким керував А.П.Макогонов. Студенти  хорового гуртка під 

керівництвом Л.Г.Шумакової  досліджували процес формування вокально-

хорових навичок   у процесі хорового співу. Викладачі В.Г.Тришневський та 

Г.Ю.Козаченко вивчали особливості позакласної роботи з учнями молодших 

класів. Методику вивчення теорії музики й творчість радянських композиторів 

студенти досліджували під керівництвом Н.І.Кружиліної [68].  

Наукові пошуки студентів були подані на ХVІІ педагогічні читання, 

наукову конференцію, присвячену Дню народження В.О.Сухомлинського, дням 

науки. З доповідями та повідомленнями виступили 56 студентів. Студентка 
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випускного курсу Н.Антонова на державних екзаменах захищала дипломну 

роботу на тему “Використання досвіду вчителів музики і співів 

Ворошиловградщини” [68,8]. 

 Удосконалення науково-дослідної роботи студентів у проблемних групах 

та наукових гуртках у зв’язку з перебудовою вищої та середньої школи  

вплинуло на якість наукових досліджень студентів. Науково обґрунтованими 

були доповіді  студентів на звітній науковій студентській конференції ВДПІ ім. 

М.Островського 1976 року. Методику використання творчих завдань з 

вокальної імпровізації розкриластудентка В.Завалова,  досліджуючи проблему 

“Виховання творчої активності в молодших школярів на уроках музики”. 

Студент О.Вацек вивчав та узагальнював досвід відомих вітчизняних та 

зарубіжних хорових диригентів, він виступив з доповіддю “Хорові школи в 

країнах соціалізму”. Студентка Л.Кучуєва розробляла тему “Роль дитячого 

хорового мистецтва в зміцненні дружби між народами”, В.Демчишина 

виступила з темою “Хорова пісня в бойовому строю”, студентка Е.Вергелес 

запропонувала “Тему миру в хорових творах для дітей”. Наукова робота 

студентки В.Завалової (науковий керівник – Т.П.Плесніна)  на Всесоюзному 

конкурсі студентських наукових робіт була відзначена почесною грамотою. 

Вивчення архівної документації доводить, що тематика наукових 

досліджень визначеного періоду відповідала тим подіям, які відбувалися в 

політичному житті  держави. 1976 – 1977 н.р.  спрямованість наукових 

досліджень студентів музично-педагогічних факультетів була присвячена 60-

річчю Великого Жовтня. Дві наукові конференції приурочені цій даті, пройшли 

на музично-педагогічному факультеті  ЗДПІ. Було підготовлено 32 доповіді та 

повідомлення. Наукові дослідження студенти оформлювали в дипломні роботи 

та захищали на державних екзаменах. Дипломні роботи студентів А.Гайдар 

“Педагогічні погляди О.О.Апраксіної” і В.Горохої “Методика слухання музики 

у V-VІ класах” були оцінені державною екзаменаційною комісією на 

“відмінно” [225,15]. 
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Проблеми музикознавства залишалися предметом дослідження студентів 

на різних етапах розвитку музично-педагогічної освіти. За змістом наукових 

пошуків вони розподілялися: на дослідження певних періодів творчої 

діяльності композиторів та на вивчення й узагальнення особливостей творчого 

стилю композитора або музично-виконавському аналізу його творів. Так,  

фортепіанній творчості К.М.Вебера була присвячена доповідь студентки 

музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.М.Горького Є.Ткаченко 

(науковий керівник – О.П.Щолокова). У рік 190-річчя з дня народження 

композитора студентка висвітлила маловідомі факти з творчої біографії 

К.М.Вебера, у власному виконанні продемонструвала уривки з музичних творів 

композитора.  

Дослідження творчості відомих композиторів студенти включали до 

змісту уроків музики і співів, вивчали його вплив на формування музичної 

культури школярів.  На засіданні наукового гуртка студентка Т.Щербатенко 

(науковий керівник – О.А.Юсов) доповіла про результати спостережень та 

подала матеріали, які вона зібрала та узагальнила під час проходження 

педагогічної практики в молодших класах. Студенти В.Сагая, Ю.Литвин, 

Т.Кліщевська, А.Базюта присвятили свої доповіді  актуальним проблемам 

психолого-педагогічної та фахової підготовки вчителів музики і співів 

загальноосвітніх шкіл. Питанням вокально-хорової роботи присвячувалися 

доповіді студентів Н.Трохименко, О.Блохіної та О.Клименко. Розвиток 

музично-творчих здібностей вивчали та обговорювали студенти  М.Ґуральник 

та А.Голобородько [31,2].  

Перебудова вищої школи вносила свої корективи в навчальні плани, 

збільшувалася кількість годин на курсові роботи з фахових дисциплін. Значно 

активізувало науково-дослідну роботу студентських проблемних груп та 

наукових гуртків уведення  на ІІІ курсі музично-педагогічного факультету 

НДПІ ім. М.Гоголя 1977 – 1978 н.р. курсових робіт з методики музичного 

виховання. Поновилася тематика наукових досліджень, студенти почали більше 
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уваги приділяти організації експериментальної роботи на базі загальноосвітніх 

шкіл під час проходження педагогічної практики. Цього навчального року 

вперше було підготовлено та захищено  студентами В.Михальчуком та 

І.Кармазіним дипломні роботи з методики музичного виховання [227,7]. 

Міністерство освіти УРСР і надалі проводило конкурси наукових робіт 

студентів ВНЗ. На республіканський конкурс наукових робіт  1977 – 1978 н.р. 

студентами ВДПІ ім. М.Островського було подано 2 наукові роботи. Одна з них 

підготовлена студенткою Н.Білою “В.М.Шацька про музично-естетичне 

виховання дітей і молоді” (науковий керівник – Т.П.Плесніна) була кращою і за 

висновками конкурсної комісії нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Понад 50 

студентів працювало в наукових гуртках і проблемних групах та здійснювали 

дослідження за такими напрямами: методика музичного виховання; проведення 

педагогічної практики; питання розвитку хорового мистецтва;  особливості  

розвитку вокального жанру [70,3]. 

Удосконалення навчально-виховного процесу позитивно впливало на 

підготовку  вчителів музики і співів у вищій школі та науково-дослідну роботу 

на музично-педагогічному факультеті І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника.  1978 – 1979 

н.р. у 7 наукових гуртках працювали 99 студентів. Тематика наукових 

досліджень пов’язувалася із загальними питаннями теорії виховання засобами 

музичного мистецтва, розвитком творчих здібностей та художнього смаку 

школярів. Керівництво студентськими науковими роботами здійснювали 

викладачі обох фахових кафедр факультету [73, 12]. 

1978 – 1979 н.р. у науково-дослідній роботі студентів музично-

педагогічного факультету НДПІ ім. М.Гоголя з’явився новий напрям.  На базі 

історико-теоретичної секції було започатковано гурток молодих композиторів. 

Студентка Л.Расіна написала музику та лібрето  до спектаклю на тему життя 

негритянської молоді в США. У постановці спектаклю було задіяно 35 

студентів факультету, вокальні та інструментальні ансамблі.  
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С.І.Уланова та Л.П.Логваньова розпочали експериментальну роботу в 

оперній студії. Протягом року колектив викладачів та студентів працював над 

постановкою “Вечорниць” П.І.Ніщинського. Робота над  спектаклем вимагала  

розв’язання багатьох творчих проблем постановочного та виконавського рівнів. 

В процесі роботи над масовими сценами студенти виявляли  ініціативу та 

намагалися правдиво відтворити особливості життя й побуту українського 

народу [231,6]. 

Другий рік поспіль студенти-випускники під керівництвом 

О.Я.Ростовського проводили експериментальні дослідження з актуальних 

проблем музично-естетичного виховання школярів, вивчали сприймання 

музики та його вплив на  форування музичного світогляду школярів. Так, 

педагогічні основи слухання музики досліджувала Н.Кравчук,  естетичне 

виховання школярів засобами інструментальної музики – Л.Давидович,  

формування естетичних смаків школярів вивчала Н.Збожимська,  типи уроків 

музики в школі досліджувала В.Кальчук [231,6]. 

У другій половині 70-х років на музично-педагогічному факультеті 

ПДПУ ім. К.Д.Ушинського науково-дослідною роботою було охоплено 65% 

студентів. Проводилися дослідження в загальноосвітніх школах під час 

проходження педагогічної практики, ними керували досвідчені науковці. Кращі 

наукові роботи студентів музично-педагогічних факультетів отримували високі 

оцінки на всесоюзних конкурсах.  1978 року наукова робота студентки Н.Корж-

Нарійчук (науковий керівник – Ж.М.Дебела) отримала ІІ премію на 

Всесоюзному конкурсі студентських наукових робіт. На Всесоюзному конкурсі 

студентських наукових робіт 1979 року, який відбувся  в Москві, наукова 

робота студентки Т.Кірющенко (науковий керівник – Ж.М.Дебела) була 

нагороджена  ІІ премією [162,7]. 

Викладачами кафедри теорії музики та гри на спеціальному інструменті 

ЗДПІ було започатковано та проведено дві   ювілейні студентські наукові 

конференції. Одна присвячувалася 75-річчю з дня народження 
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Д.Б.Кабалевського, друга – 175-річчю з дня народження М.І.Глинки. Під час 

підготовки конференцій студенти виявили ініціативу, здатність наукового 

пошуку, вміння застосувати теоретичні знання в практичній діяльності. 

До наукової роботи студенти залучалися з першого року навчання у ВНЗ. 

На третьому курсі було введено спеціальний курс “Основи методики науково-

дослідницької роботи”, який знайомив студентів з технологією наукової праці, 

озброював комплексом практичних умінь та навичок, необхідних для 

проведення продуктивної наукової роботи. 

Досвід роботи в проблемних групах та наукових гуртках, оволодіння 

технологію наукової роботи (аналізом літератури, методикою педагогічного 

експерименту, педагогічного моделювання, методами обробки 

експериментального матеріалу, оформленням бібліографії тощо) сприяло 

свідомому ставленню студентів до написання дипломних робіт на випускному 

курсі. Визначення теми дипломної роботи відбувалося на ІІІ – ІV курсах для 

того, щоб студенти могли вивчити ступінь дослідження даної проблеми, 

розробити методику та провести експериментальну роботу. На випускних 

курсах  члени студентських проблемних груп і наукових гуртків  завершували 

роботу над визначеною темою, оформляли результати дослідження.  

Вивчення проблеми переконує у тому, що робота  над дипломною 

роботою позитивно впливала на професійне становлення студентів-

випускників.  1979 року на музично-педагогічному факультеті КДПІ захищено 

5 дипломних робіт, присвячених використанню ТЗН у процесі індивідуальної 

гри на музичних інструментах, проблемному навчанні на уроках музики в 

загальноосвітній школі, використанню наочності, значенню предметів 

гуманітарно-художнього циклу в естетичному вихованні школярів. Роботи 

мали творчий характер, сприяли нагромадженню критичного мислення, 

спрямовували на пошук  засобів розв’язання практичних проблем.  

Новий напрям наукового дослідження розробляла студентка КДПІ 

Е.Клєвцова. Вона досліджувала проблему використання кінофрагментів та 
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особливості застосування технічних засобів навчання у формуванні 

пізнавального інтересу учнів 3 – 4 класів загальноосвітніх шкіл. Студенткою 

було зроблено та озвучено кінофрагмент, у якому використовувалися музичні 

інструменти в процесі ансамблевої гри.  

Студенти музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.C.Пушкіна 

брали участь у проекті “Школа майбутнього”, який розроблявся  під 

керівництвом М.П.Щетініна на базі Зибківської ЗОШ Онуфрієвського району. 

Члени проблемних груп та наукових гуртків досліджували комплексний підхід 

у процесі трудового й естетичного виховання та його вплив на формування 

особистості. За результатами проведеного дослідження 1979 – 1980 н.р. було 

захищено 4 дипломні роботи з різних аспектів досліджуваної проблеми. На 

належному науковому та методичному рівні були підготовлені дипломні 

роботи  студентами Т.Бур’янською “Активізація навчальної діяльності 

школярів у процесі викладання музики” (науковий керівник – Б.В.Притула) та  

Л.Устьянцевою “Проблема формування відчуття музичного ритму як 

компонент музичних здібностей” (науковий керівник – Л.С.Філіпова). Студент 

А.Заруба, який захищав дипломну роботу на тему “Активізація музичної 

діяльності старшекласників в умовах загальноосвітньої школи” (науковий 

керівник – М.І.Гейченко) рішенням державної екзаменаційної комісії 

рекомендований до вступу в аспірантуру [77]. 

Підбиваючи підсумки науково-дослідної роботи студентів музично-

педагогічних факультетів у другій половині 70-х років, необхідно зазначити, 

що:  

 діяльність студентів у проблемних групах та наукових гуртках мала  

плановий та системний характер;  

 значно розширилася тематика наукових досліджень, яка була спрямована 

на розв’язання проблем перебудови діяльності вищої та загальноосвітньої 

школи;    



 330 

 студенти-випускники, які займалися науково-пошуковою діяльністю 

протягом навчання в інституті,  на державних екзаменах захищали дипломні 

роботи;  

 участь в олімпіадах “Студент і науково-технічний прогрес” та в 

республіканських конкурсах студентських наукових робіт активізувала 

науково-дослідну роботу студентів.  

Науково-дослідна діяльність студентів на початоку 80-х років ХХ 

століття зосереджувалася навколо впровадження нової концепції музично-

естетичного виховання школярів, розробленої Д.Б.Кабалевським. Дослідженню 

основних принципів і методів  нової концепції було присвячено 

міжреспубліканську студентську наукову конференцію, яка відбулася у 

листопаді 1981 року на музично-педагогічному факультеті КДПІ 

ім.О.М.Горького. На секційних засіданнях з доповідями виступили студенти з 

Архангельська, Кривого Рогу, Луцька, Томська, Чебоксар. Основна увага 

зосереджувалася на обговоренні проблем нового підходу до музично-

естетичного виховання молоді засобами музичного мистецтва. Науково 

обґрунтованими були доповіді студентів, у яких порушувалися питання 

експериментальної перевірки  запропонованої Д.Б.Кабалевським нової 

програми з “Музики”, порівняльна характеристика музичного ладу російських, 

українських та білоруських весільних пісень, виникнення українських 

музичних  інструментів та вдосконаленню  їх на різних етапах культури 

українського народу. У роботі конференції узяли участь художні колективи  

факультету, студенти з Києва представили різні жанри класичної та сучасної 

музики [37,2]. 

Музично-педагогічний факультет КДПІ ім. О.М.Горького залишався 

центром наукових досліджень. На початок 80-х років тут сформувалася стійка 

система науково-дослідної діяльності студентів. 1981 – 1982 н.р. на факультеті  

працювало наукові гуртки та проблемні групи, на засіданнях  яких у контексті 

нової концепції обговорювалися питання, пов’язані з розвитком дошкільного та 
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початкового музичного виховання; розвитком особливості в полімистецькому 

освітньому просторі; діяльністю гурткових форм музично-естетичного 

виховання підлітків; специфіка музично-естетичного виховання 

старшокласників засобами музичного мистецтва; проблеми сприймання музики 

учнями різних вікових груп.  

Науковою роботою на факультеті керував Ю.А.Юсов. На звітній 

конференції було заслухано 36 доповідей. Серед студентів, які активно 

працювали над тематикою наукових досліджень, –  С.Кулинич, С.Мазепа, 

Т.Мунтян,  Л.Панченко, В.Солодких, І.Солодких та ін. [288,2]. 

Науково-дослідна діяльність студентів музично-педагогічних факультетів 

певним чином впливала на професійне становлення майбутніх фахівців,  

формування їхнього наукового світогляду, давала змогу оволодіти 

методологією і методами наукового дослідження. Результати наукових 

досліджень студенти продовжували узагальнювати в дипломних роботах. Так,  

на музично-педагогічному факультеті КДПІ ім. О.С.Пушкіна  1981 – 1982 н.р.  

дипломні роботи з педагогіки та методики музичного виховання захищали 

студенти В.Тристан “В.О.Сухомлинський про патріотичне виховання 

школярів” (науковий керівник – В.П.Барабаш), Л.Крупко “Розумове виховання 

в педагогічній спадщині  В.О.Сухомлинського” (науковий керівник – 

В.П.Барабаш), М.Босенко “Формування і розвиток гармонійного слуху в 

молодших школярів” (науковий керівник – В.Ф.Кривозуб) [183]. 

         Цього ж року на музично-педагогічному факультеті ВДПІ ім. 

М.Островського працювали студентські наукові гуртки  з проблем музично-

виконавської педагогіки, музичного фольклору та питань популяризації 

сучасної музики. Науковою роботою було охоплено 120 студентів. Керували 

науковими гуртками досвідчені викладачі М.Б.Маліборський, 

М.М.Юхновський, Т.П.Плесніна, Б.А.Брилін.  У проведенні наукових 

досліджень студентам допомагали провідні науковці СРСР: В.І.Петрушин,  

А.Є.Петров, О.В.Баташов, Г.С.Рігіна. Результатом такої співпраці було подання 
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на Республіканський конкурс 5 студентських робіт, на Всесоюзний конкурс – 3 

роботи [84,18 – 19].  

Формуванням інтересу студентів до науково-дослідної роботи перебували 

в полі зору керівників наукових гуртків та проблемних груп, а також 

заступників деканів з наукової роботи. За наукову роботу на музично-

педагогічному факультеті  КДПІ відповідала С.Н.Бреус. Дослідженнями 

студентів керували досвідчені викладачі Н.Ф.Вишнякова, І.А.Шапко, 

С.Н.Бреус, Т.Й.Рейзенкінд. У проблемних групах студенти об’єдувалися за 

такими напрямами та інтересами: вокал, основний інструмент, хорове 

диригування, історико-теоретичні дисципліни, методика музичного виховання. 

Наукові роботи студентів Т.Мазун, Л.Шахматової, А.Гришина були подані  на 

республіканський конкурс. 1981 – 1982 н.р.  було захищено 7 дипломних робіт, 

присвячених проблемам оптимізації навчально-виховного процеса, музично-

естетичному вихованню в сучасній школі,  специфіці проблемного навчання в 

системі розвитку творчої особистості молодших школярів, розроблено 

комплекс музично-творчих завдань для позакласної роботи з молодшими 

школярами. Більшість студентів намагалися узагальнити досвід вчителів 

музики та власний досвід у період проходження педагогічної практики [83,26]. 

Досвід роботи кращих учителів музики м.Івано-Франківська вивчали 

студенти І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника. 1982 року на кафедрі методики музичного 

виховання, співів і диригування працювали 7 наукових гуртків, було проведено 

35 засідань, заслухано 77 рефератів та наукових доповідей. Тематика доповідей 

присвячена науково-педагогічним проблемам хорового та вокального 

виконавства, теоретичним основам композиції, загальним проблемам 

музичного виховання та методиці виховання дитячих голосів. На Всесоюзний 

конкурс студентських наукових робіт була надіслана робота В.Гривнак 

“Політична пісня як засіб морального виховання студентів” [86,13].  Почесні 

грамоти за кращі наукові роботи, подані на Всесоюзний конкурс, 1983 року 

отримали студенти М.Поздик та О.Криськів.  
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Експериментальну роботу студенти-дипломники ЗДПІ проводили на базі 

СШ № 2, 6, 11, 20, 44, 50, 78, 90 з учасниками вокально-хорових ансамблів та 

хорових колективів. На звітній студентській науковій конференції виступили 

студенти трьох наукових гуртків та проблемних груп. Було заслухано та 

обговорено доповіді  й повідомлення з питань теорії і практики масового 

музичного виховання в загальноосвітній школі. На Всесоюзний конкурс 

студентських наукових робіт були рекомендовані роботи студентів 

І.Ярчевської, І.Овод, Н.Телегіної, М.Білецької, Є.Діденко Н.Бойко. 

         Експериментальною базою для апробації матеріалів дипломних робіт 

студентів КДПІ ім. О.С.Пушкіна  залишалася Зибківська середня школа 

Онуфрієвського району, у якій також проводили експеримент співробітники 

АПН СРСР.  За результатами проведеної роботи 1982 – 1983 н.р. студентами 

факультету було захищено 6 дипломних робіт, їхня тематика пов’язувалася з 

формуванням музично-естетичних інтересів старшокласників, способами 

підвищення ефективності естетичного виховання в умовах школи-комплексу, 

естетичним вихованням школярів у педагогічній спадщині 

В.О.Сухомлинського, впливом народної музики на формування музичних 

смаків дітей молодшого шкільного віку, проблемами розумового розвитку дітей 

у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського [184]. 

Історична, теоретична, методична та психологічна проблематика, 

пов’язані з діяльністю загальноосвітньої школи, були предметом дослідження 

студентів хорового та вокального гуртків та проблемної групи з методики 

музичного виховання  студентів КДПІ  1982 – 1983 н.р. Експериментальні 

дослідження проводилися в “Школі мистецтв” на базі ЗОШ № 70 та № 4 під 

керівництвом І.А.Шапко, А.І.Зорі, О.П.Морозової. Їхні дані покладені в основу 

дипломних робіт студентів Н.Ігнатенко та О.Михайличенко, курсових робіт 

студентів ІІІ курсу. 

Проблеми музично-естетичного виховання засобами музичного 

мистецтва, вивчення музичної грамоти в загальноосвітній школі, 
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музикознавчий аналіз творчості композиторів та проблеми виконавства на 

музичних інструментах досліджували  студенти під керівництвом викладачів 

кафедри теорії, історії музики і гри на музичних інструментах І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника. 1983 року тут працювали шість наукових гуртків та 

проблемних груп. Результатом дослідження стало подання студенткою Л.Матис 

роботи “Музично-творча діяльність молодших школярів” на Всесоюзний  

конкурс студентських наукових робіт у Мінську, а також  її виступ  на 

Міжнародній науковій конференції у Таліні. Студенти Н.Смеркло та А.Залищук 

отримали Почесні грамоти за виступ на Республіканській науковій конференції 

в Києві [93,5].  

Під керівництвом В.М.Лужного студенти ІІІ курсу Л.Зелененька, М.Фих 

та М.Поздик проводили науково-дослідну роботу  в СШ № 16 м.Івано-

Франківська з питань музично-естетичного виховання учнів у групах 

продовженого дня та експериментальну апробацію нової  програми з “Музики”. 

У республіканській науковій студентській конференції педагогічних ВНЗ 

Словакії узяли участь студенти ІІІ курсу музично-педагогічного факультету 

КДПІ ім.О.М.Горького, які  1983 року проходили педагогічну практику в 

піонерському таборі Чехословацької Соціалістичної Республіки. Виступи 

студентів охоплювали широке коло питань розвитку педагогічної науки взагалі 

та музично-педагогічної освіти зокрема. На секційному засіданні студенти 

обговорювали питання музично-естетичного виховання в Радянському Союзі, 

концепцію музично-естетичного виховання Д.Б.Кабалевського, масові форми 

музично-естетичного виховання школярів у СРСР. Прикрасою конференції став 

виступ студентського гурту “Троїсті музики”, у програмі якого звучали 

українські народні пісні, інструментальні та вокальні твори радянських та 

зарубіжних композиторів [257,2].  

На Всесоюзний конкурс студентських наукових робіт, який проводився 

1983 – 1984 н.р., студентка ІІ курсу І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника М.Мельничук 

подали наукову роботу “Революційний фольклор у творчості радянських 
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композиторів”. Вона проаналізувала відомі та маловідомі твори радянських 

композиторів різних жанрів, присвячені революційній тематиці. 

При вивченні таких дисциплін, як народна творчість, гармонія, аналіз 

музичних форм, історія музики, хорознавство, хорове аранжування, методика 

музичного виховання, студенти виконували роботи, котрі були спрямовані на 

розвиток навичок науково-пошукової діяльності. Науково-дослідною роботою 

була охоплена значна кількість студентів. У березні 1984 року на музично-

педагогічному факультеті ВДПІ ім. М.Островського проводився конкурс серед 

студентів ІV курсу з читання з листа творів шкільного репертуару. На конкурс 

запропонували 20 шкільних пісень, які студенти виконували під власний 

супровід та робили їхній музично-педагогічний аналіз [94,7]. 

Узагальнення досвіду керівників хорових колективів СШ № 52, хору 

фізико-математичного факультету, хору вчителів СШ № 41 обговорювалося на 

студентській науковій конференції музично-педагогічного факультету КДПІ  

1984 року. Студенти виступили з доповідями про вокальне виховання школярів, 

роботу голосового апарату, історію вокальної педагогіки, про творчість 

видатних співаків минулого та сучасності. Студентка М.Круть під 

керівництвом Т.Й.Рейзенкінд  написала сценарій та зняла кінофрагмент 

“Менует В.А.Моцарта” [92, 30 – 32]. 

 Досвідом роботи зі шкільними хоровими колективами та вокальними 

ансамблями під час проходження педагогічної практики в школі ділилися 

студенти на засіданні студентського наукового гуртка музично-педагогічного 

факультету КДПІ ім. О.М.Горького в січні 1985 року. Обговорювалися 

проблеми, пов’язані зі змістом та організацією діяльності шкільного хору,   

принципами  добору репертуару для шкільного хорового колективу, методикою 

роботи над шкільною піснею, формуванням вокально-хорових навичок у дітей 

молодших класів. Обробки дитячих народних пісень та пісні сучасних 

київських композиторів звучали у виконанні дитячого вокального ансамблю 
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“Сонечко” Будинку культури Київського верстатобудівного виробничого 

об’єднання.  

Активну участь у керівництві науково-дослідною роботою студентів 

брали викладачі кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах 

НДПІ ім. М.Гоголя. На факультеті діяла наукова лабораторія,  учасники якої 

досліджували питання методики музичного виховання, теорії та історії музики, 

навчання гри на музичних інструментах. На звітній науково-практичній 

конференції у квітні 1984 року виступили 34 студенти. Серед кращих слід 

відзначити доповідь студентки І.Наконечної  “Принцип єдності емоційного та 

свідомого у формуванні музичного сприйняття” (науковий керівник – 

О.Я.Ростовський), студентки Т.Байрак “Твори М.В.Гоголя у творчості 

українських композиторів” (науковий керівник – В.В.Дубравін), студентки 

Н.Петровської “Аналоги в засобах художньої виразності в різних видах 

мистецтва” (науковий керівник – Н.М.Палаєва), студентки І.Хашаби “Підбір на 

слух як засіб формування музично-слухових уявлень” (науковий керівник – 

В.А.Розен) [198,50]. 

Наступного навчального року науково-дослідну роботу зі студентами 

викладачі кафедри хорового диригування планували з трьох основних 

напрямів: проблеми вокально-хорової роботи (науковий керівник – 

Н.К.Мельник); методика сольного співу (науковий керівник – С.М.Козлова);  

перспективні напрями педагогічної практики (науковий керівник – 

Ж.М.Володченко). У роботі наукових гуртків  брали участь 27 студентів. На 

звітній науково-практичній конференції виступили студенти: Е.Новикова з 

доповіддю “Слава юним героям (тема піонерів-героїв у пісенній творчості 

радянських композиторів)” (науковий керівник – Н.К.Мельник); С.Ассанова 

“К.Д.Ушинський про роль учителя у вихованні” (науковий керівник –  

Ж.М.Володченко); Ю.Муромець “Ю.М.Лермонтов – у музиці” (науковий 

керівник –  С.М.Козлов);  А.Когут “Ф.Шаляпін. Життя і творчість” (науковий 

керівник –  В.І.Коробка). 
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1985 року  були захищені дипломні роботи: Л.Коваль “Проблема 

формування музичного сприйняття школярів у працях Б.В.Асаф’єва та 

Д.Б.Кабалевського”  (науковий керівник –  О.Я.Ростовський) та І.Наконечною 

на тему “Естетичне виховання старшокласників на факультативних заняттях з 

музичного мистецтва” (науковий керівник – В.П.Рева). Такий перебіг аналізу 

науково-дослідної діяльності студентів музично-педагогічного факультету 

НДПІ ім. М.Гоголя підтверджує існування наукової школи, яку очолював 

О.Я.Ростовський.  

 Аналіз архівних матеріалів уможливлює зробити висновки, що тематика 

наукових конференцій, на яких звітували студенти музично-педагогічних 

факультетів 1984 – 1985 н.р., присвячувалася 40-річчю Перемоги радянського 

народу у Великій Вітчизняній війні. Так, на секції теорії, історії музики та 

музичних інструментів ВДПІ ім. М.Островського було заслухано та обговорено 

11 доповідей, проведено конкурс патріотичної пісні та конкурс авторських 

творів, аранжування та обробки творів воєнно-патріотичної тематики.  

Питання  патріотичного та морального виховання школярів у процесі 

музичної діяльності й розвиток музично-творчих здібностей дітей  на уроках і в 

позаурочний час досліджували члени наукового гуртка “Музично-естетичне 

виховання школярів”. У ньому брало участь 45 студентів І – ІV курсів [96;6]. 

Наукові гуртки (керівники – Б.А.Брилін, А.Ф.Завальнюк, В.К.Лебедєв) 

проводили  роботу у двох напрямах –  основи музичної імпровізації та музичної 

фольклористики.  

На наукову конференцію присвячену 40-річчю Перемоги, було подано  9 

доповідей студентів музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна. 

Виступили студенти О.Ткаченко, Л.Волкова,  Н.Вовк, Н.Швагер. У роботах цих 

студентів спостерігався творчий підхід до розв’язання поставлених проблем. 

Кращі роботи надіслано на конкурс студентських наукових робот. 

Науково-теоретичну конференцію, присвячену 40-річчю Перемоги 

радянського народу у Великій Вітчизняній війні, було проведено на музично-
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педагогічному факультеті І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника. Науково обґрунтованими 

були виступи студентів: М.Мельничука “Велика Вітчизняна війна у творчості 

радянських композиторів”, Г.Прокопа “Образ радянського воїна в пісенній 

творчості радянських композиторів”, В.Гайналь “Військова дилогія 

Д.Д.Шостаковича”. 

Таким чином, студенти музично-педагогічних факультетів узяли активну 

участь у дослідженні тематики 40-річчю Перемоги радянського народу у 

Великій Вітчизняній війні, що сприяло: знайомству з творчістю композиторів, 

які у своїх  творах  розкривали період 1941 – 1945 років; cтворенню студентами 

власних творів на патріотичну тематику; формуванню навичок аранжування 

музичних творів; патріотичному вихованню майбутніх учителів музики. 

 У березні 1985 року студенти музично-педагогічних факультетів взяли 

участь у І турі Олімпіади “СНТП – 85”. Олімпіада проводилася за шістьма 

номінаціями – фортепіано, баян, історико-теоретичні дисципліни, диригування, 

вокал та методика музичного виховання. Так, у І турі Олімпіади взяли участь 54 

студенти музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна. На 

підсумковій студентській науковій конференції виступили 25 студентів, 

найбільш актуальними були теми й виступи студентів О.Ткаченко, Н.Вовк, 

Л.Волкової, Л.Голуб, Н.Швагер, Е.Гаценко. За результатами наукових 

досліджень на державних екзаменах захищено 4 дипломних роботи. Їхня 

тематика спрямовувалася на проблеми адаптації нової програми з “Музики” для 

загальноосвітньої школи, що знайшло відображення в науковому апараті робіт 

та їхньому змісті. Предметом дослідження  стали різні аспекти музичного 

виховання і навчання учнів молодших та середніх класів, що засвідчує 

спрямованість професійних інтересів майбутніх учителів музики. Наукова 

робота студентки О.Ткаченко була подана на республіканський конкурс [185]. 

Питання, присвячені музично-педагогічній діяльності Д.Б.Кабалевського, 

впливу педагогічних поглядів В.О.Сухомлинського на формування музичної 

культури школярів, використання фольклору Прикарпаття на уроках музики в 
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загальноосвітніх школах, обговорювалися на науково-теоретичній конференції 

студентів І – ІІ курсів І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника. З доповідями виступили 

студенти Л.Бандура, А.Слободян, О.Голова, О.Фірджанова. 

Теорію та історію фортепіанного виконавства, проблеми, пов’язані з 

майбутньою професійною діяльністю вчителя музики, використанням 

міжпредметних зв’язків у процесі слухання музики, методикою проведення 

уроків музики та позакласної роботи, розглядали студенти наукових гуртків, які 

працювали на кафедрах КДПІ. Очолювали студентську роботу на факультеті 

Н.В.Мухіна і А.А.Балабан. Члени гуртків Н.Татаренко, Л.Саржинська та 

І.Мазурик успішно захистили дипломні роботи. На звітній студентській 

науковій конференції було заслухано 15 доповідей, науковий інтерес мав 

виступ студента В.Клепача, побудований на результатах досліджень 

фольклорної експедиції [101,40]. 

Таким чином, тематика студентських проблемних груп і наукових гуртків 

у першій половині 80-х років зосереджувалася навколо проблем:  

 адаптації програми з “Музики” Д.Б.Кабалевського для загальноосвітніх 

шкіл України;  

 музично-виконавського мистецтва (хорового, вокального та 

інструментального жанрів);  

 дослідження музичного фольклору за результатами фольклорних 

експедицій;  

 дослідження питань сучасної музики та її впливу на формування 

світогляду школярів;  

 музично-естетичного виховання учнів у групах продовженого дня;  

 теоретичних основ композиції, створення студентами творів 

патріотичного спрямування, обробка та аранжування творів воєнно-

патріотичної тематики;  

 дослідження патріотичної тематики у творах радянських композиторів;  
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 впливу педагогічних ідей Д.Б.Кабалевського та В.О.Сухомлинського на 

формування музичної культури школярів. 

Наукові дослідження студентів у другій половині 80-х років 

здійснювалися під впливом гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного 

процесу, а також прогресивних ідей педагогів-новаторів Ш.О.Амонашвілі, 

І.П.Волкова, Е.М.Ільїна, Д.Б.Кабалевського, С.М.Лисенкова, Б.П.Нікітіна, 

В.Ф.Шаталова, М.П.Щетініна. 

Аналіз архівних матеріалів доводить, що тематика студентських наукових 

робіт на музично-педагогічному факультеті НДПІ ім. М.Гоголя розроблялася  в 

руслі кафедральної тематики та зосереджувалася навколо принципів 

удосконалення навчально-виховного процесу,  розроблених Д.Б.Кабалевським 

та В.Ф.Шаталовим. Так, 1986 року було захищено дві дипломні роботи, 

студенти Ю.Іващенко та Т.Суколена досліджували метод художньо-

педагогічного аналізу в формуванні музичного сприймання школярів та 

формування музичних потреб учнів молодшого шкільного віку. Науковими 

керівниками  дипломників були О.Я.Ростовський та Ж.М.Володченко [240,9].  

На засіданнях студентського наукового гуртка ДДПІ ім. І.Франка з 

питань музикознавства розглядалися зразки східного осьмогласія та партесного 

багатоголосся. Глибокого вивчення набули духовні канонічні твори 

композиторів ХVІІІ – ХХ століть. До проблемних питань, які розглядалися на 

засіданнях, слід віднести питання розвитку  інструментального жанру 

композиторами української діаспори. 

Новим напрямом педагогічних розвідок студентів музично-педагогічного 

факультету КДПІ ім. О.М.Горького стали дослідження з  організації музично-

естетичного виховання школярів засобами дитячого музичного театру, клубу 

юних аматорів музики, “Тижня музики”. У дитячому музичному театрі 

студенти разом з дітьми інсценізували, виконували музичні речитативи, 

відтворювали рухи під музику, створювали образи казкових героїв. Діти 

імпровізували на елементарних дитячих шумових та ударних  інструментах, 
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самостійно підбирали музичний супровід [282;2]. Члени проблемної групи 

розробляли зміст занять  клубу юних аматорів музики. Під керівництвом 

О.П.Рудницької студенти відбирали та виконували музичні твори, розповідали  

про музику та композиторів. Під час проведення “Тижня музики” звучали твори 

М.А.Римського-Корсакова, М.П.Мусоргського, Е.Гріга, Ф.Шопена, Ф.Ліста. До 

участі в музикуванні залучалися найбільш обдаровані  учні загальноосвітніх 

шкіл [282,2]. 

1985 – 1986 н.р. науково-дослідна робота студентів проходила на базі 

Київської ЗОШ № 57. Разом з науковим керівником В.Д.Шульгіною студенти 

досліджували зміст музичної діяльності молодших школярів у групах 

продовженого дня.  

Члени проблемних груп та наукових гуртків  досліджували проблеми 

впровадження нової концепції музично-естетичного виховання школярів 

Д.Б.Кабалевського та комплексного впливу трудового й естетичного виховання 

на розвиток учнів згідно з концепцією  М.П.Щетініна. 1985 – 1986 н.р. на 

музично-педагогічному факультеті КДПІ ім. О.С.Пушкіна працювали 10 

проблемних груп та наукових гуртків. Очолювала наукову роботу студентів 

О.А.Полякова. Науковими гуртками керували досвідчені викладачі з науковими 

ступенями та званнями. Було захищено 4 дипломні роботи, 2 студентські 

наукові роботи надіслано на республіканський конкурс. Найвищої оцінки 

заслуговують дипломні роботи студентки Г.Шкляєвої “Героїко-патріотичне 

виховання на уроках музики (на матеріалі вивчення опери М.Глинки “Іван 

Сусанін”)” (науковий керівник – Г.С.Дідич) та студентки Т.Сергієнко 

“Формування музично-естетичних смаків учнів середніх класів” (науковий 

керівник – В.Ф.Кривозуб) [200]. 

На кафедрі теорії, історії музики та основного інструмента ВДПІ ім. 

М.Островського  1986 – 1987 н.р. працювали наукові гуртки: “Музична 

фольклористика” та “ Основи музично-творчої імпровізації”. У роботі гуртків 

узяли участь 18 студентів. Студентська наукова робота “Формування інтересу в 
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старшокласників до професії вчителя музики” була відзначена на Всесоюзному 

конкурсі дипломом ІІІ ступеня, а студентська робота “Педагогічні погляди  

М.Леонтовича”  відзначена Почесною грамотою на республіканському конкурсі 

[109,3].  

Дипломні роботи  з методики музичного виховання захищали студенти 

В.Пасічник, Е.Ульянова, І.Ільченко. Роботи присвячувалися педагогічному 

значенню досвіду вчителя музики  В.Н.Чепурова, проблемам сприймання 

музики, музичному вихованню школярів  засобами ТЗН. Керівництво 

дипломними роботами здійснювали Т.П.Плесніна, В.Л.Бриліна, В.К.Лебедєв. 

В основу дипломних робіт студентів Т.Шарової, М.Сотникової, 

М.Сиренко покладено результати експериментальних досліджень, проведених 

на базі “Школи мистецтв” м. Кривого Рогу. 1986 – 1987 н.р. на музично-

педагогічному факультеті КДПІ працювали два наукових гуртки та дві 

проблемні групи. На підсумковій студентській науковій конференції виступили 

6 студентів. Дипломом ІІ ступеня на Республіканському конкурсі нагороджена 

наукова робота М.Круть (науковий керівник – Л.Н.Філатова) [102,8 – 9].  

Конференція з проблем світоглядної направленості уроків музики та 

позакласної роботи у світлі вимог реформи школи проведена за участю 

студентів ІІІ – ІV курсів І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника. Координував наукову 

роботу студентів на музично-педагогічному факультеті В.Д.Доронюк. На 

республіканський конкурс студентських наукових робіт було подано наукову 

роботу студентки ІV курсу І.Дзядикевич (науковий керівник – В.М.Лужний). 

1987 – 1988 н.р. cтудентами-випускниками було захищено 5 дипломних робіт. 

28 квітня 1988 року в КДПІ ім. О.С.Пушкіна відбулася студентська 

наукова конференція, присвячена В.О.Сухомлинському. Тези доповідей 

студентів А.Низенко,  Н.Лустіної та С.Іваніхіна були опубліковані в 

студентському науковому віснику. На конкурс студентських наукових робіт 

надіслано   роботи студентів  О.Приходько та Г.Шкляєвої. За цей рік захищено 

три дипломні роботи:  В.Шепель, О.Черток та Н.Деркач [201]. 
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Для конкретизації тем науково-дослідної роботи та активізації інтересу 

до цієї діяльності на початку кожного навчального року проводилися 

обов’язкові консультаційні диспути з проблем майбутніх науково-педагогічних 

досліджень студентів з викладачами кафедри, які мають учені ступені та 

звання. Теми науково-дослідної роботи студентів пов’язувалися з фаховим і 

практичним досвідом студентів, а також входили до складової частини 

загального дослідження наукового керівника. Запроваджено систематичне 

ознайомлення студентів з новими науковими статтями та дисертаційними 

роботами в галузях педагогіки, психології, фольклористики, мистецтвознавства 

й методики музичного виховання. 

На кафедрі теорії, історії музики і гри на музичних інструментах КДПІ 

1987 – 1988 н.р працювали три наукових гуртки та одна проблемна група. 

Студенти досліджували вплив сучасної музики на формування свідомості 

школярів, використовували  окремі елементи зарубіжних прогресивних систем 

музично-естетичного виховання школярів, створювали кінофрагменти до 

музичних творів, які введені до програми виконавської практики. Дипломом 

республіканського конкурсу нагороджена наукова робота студентки Т.Шарової. 

На державному екзамені з педагогіки та методики музичного виховання 

захищено 3 дипломні роботи (І.Костіна, І.Кукарських, Е.Ярошенка) [102,32]. 

Дипломні роботи студентів КДПІ ім. О.С.Пушкіна С.Тихомирової та 

О.Біломор присвячувалися  питанням психології та методики музичного 

виховання (наукові керівники Н.Г. та А.І.Рубани). У дипломних роботах О.Цвік 

та О.Гедзь порушувалися питання теорії музичного виховання та 

досліджувалася патріотична тематика в дитячій хоровій творчості (науковий 

керівник –  В.Ф.Кривозуб). Новий підхід до формування музичних смаків 

школярів знайшов студент С.Іваніхін (науковий керівник –  В.І.Дряпіка). 1988 – 

1989 н.р. на двох кафедрах працювали 12 студентських наукових гуртків та 

проблемних груп, у роботі яких брали участь 75 студентів, 28 студентів 

виступили на підсумковій науковій конференції. Науково обгрунтованими були 
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доповіді студентів С.Іваніхіна, С.Болюбаш, І.Усатюк, С.Снігур. За наукову 

роботу зі студентами відповідала заступник декана з наукової роботи 

Н.В.Керімова. [202]. 

На Всеукраїнський конкурс  студентських наукових робіт були надіслані 

роботи студентів І.Мішаевої та Л. Романовської з ВДПІ ім. М.Островського, 

студентки КДПІ ім. О.С.Пушкіна Л.Глушко, студентки І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника М.Будзак. Ці роботи відзначені дипломами та грамотами 

Міністерства  освіти України. П’ять наукових студентських робіт подано на 

Всеукраїнський конкурс студентами музично-педагогічного факультету КДПУ 

ім. М.П.Драгоманова. 

Наприкінці 80-х – початку 90-х років розширилося коло студентських 

наукових досліджень. З’явилися наукові роботи, де фахові питання 

досліджувалися з погляду гуманізації музично-педагогічної освіти. На кафедрі 

теорії, історії музики та гри на музичних інструментах КДПІ наукові  пошуки 

проводилися в трьох напрямах: вивчення проблем музикознавства; дослідження 

закономірностей творчого процесу на уроках музики в загальноосвітній школі; 

пошуки нових форм проведення позакласної роботи. Багато уваги студентській 

науково-дослідній роботі приділяли Т.Й.Рейзенкінд, А.М.Шульженко, 

Л.М.Філатова. Під керівництвом цих викладачів студенти підготували та 

успішно захистили 9 дипломних робіт. На кафедрі методики музичного 

виховання, хорового диригування і вокалу працювали вокальний та хоровий 

гуртки (наукові керівники – Л.Е.Кравцова, І.О.Шапко).  1990 – 1991 н.р. тут 

було захищено 5 дипломних робіт. Наукові проекти І.Логвінової та 

Г.Пономарьової були відзначені державною екзаменаційною комісією, а 

студенти рекомендовані до вступу в аспірантуру [121]. 

Тематика наукових робіт студентів музично-педагогічного факультету І-

ФДПІ ім. В.С.Стефаника у порівняння з іншими факультетами  значною мірою 

була зосереджена на розв’язанні мистецтвознавських проблем, досліджень 

музичної культури  Прикарпаття та Галичини. Студенти В.Шувіра та Н.Костюк 
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на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт підготували та подали 

роботи:  “Розвиток музично-драматичного театру у другій половині ХІХ – 

початок ХХ століть на Прикарпатті” (науковий керівник – І.О.Полякова) та 

“Виховання естетичного смаку учнів підліткового віку в процесі комплексної 

дії літератури і музики” (науковий керівник – В.М.Лужний). 

Отже, у другій половині 80-х – початок 90-х років стимулом науково-

дослідної роботи студентів, яка  проводилася в руслі досліджень кафедральної 

тематики та наукових керівників, стали підготовка та захист дипломних робіт, а 

також участь студентів у всесоюзних і республіканських конкурсах наукових 

робіт. Оновлення змісту наукових досліджень зумовлено тим, що:  

 дослідження фахових проблем відбувалися в контексті  гуманізації 

музично-педагогічної освіти;  

 тривали дослідження  з упровадження в практику роботи загальноосвітніх 

шкіл адаптованого варіанта програми “Музика” для шкіл УРСР;  

 у наукових дослідженнях студентів знайшли підтвердження  прогресивні 

ідеї педагогів-новаторів Ш.О.Амонашвілі, Д.Б.Кабалевського, В.Ф.Шаталова, 

М.П.Щетініна;  

 з’явилися наукові дослідження  розвитку музично-творчих здібностей 

школярів засобами дитячого театру, клубу юних аматорів музики, “Тижня 

музики”, “Школи мистецтв”;  

 студенти створювали кінофрагменти до музичних творів, досліджували 

проблеми музичної фольклористики й основ музично-творчої імпровізації;  

 досліджувалися проблем мистецтвознавства, розвитку музичної культури 

різних регіонів України. 

Таким чином, проведене дослідження дає змогу стверджувати, що 

залучення студентської молоді до роботи в проблемних групах та наукових 

гуртках, оволодіння методикою організації та проведення наукових досліджень 

стимулювало розвиток їхніх науково-творчих здібностей, свідомий вибір 

тематики наукових досліджень для подальшого вивчення та розробки 
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перспективних напрямів музично-педагогічної освіти, сприяло формуванню 

вміння працювати з науковою літературою, ставити наукову проблему та 

знаходити способи її розв’язання, прогнозувати результати своєї праці.  
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7.2.Участь студентів у всесоюзних, всеукраїнських, регіональних та     

факультетських фестивалях, конкурсах, олімпіадах 

 

У ВНЗ творчого спрямування найбільш поширеною формою роботи, у 

процесі якої відточується професійна майстерність виконавців та педагогів-

музикантів, формуються нові напрями музичного виховання молоді, 

створюються педагогічні концепції, народжуються музично-освітні технології 

та методики, формується й набували подальшого розвитку музично-педагогічна 

думка та художньо-творча діяльність, є участь студентів у всесоюзних, 

всеукраїнських, регіональних та факультетських фестивалях, конкурсах та 

олімпіадах. Саме такі заходи стимулюють навчально-виховний процес,  певним 

чином впливають на розвиток музично-педагогічної освіти в Україні. 

На основі вивчення архівних матеріалів, наукового пошуку та історико-

логічної інтерпретації фактів ми намагалися в хронологічному порядку 

відтворити участь найбільш обдарованих студентів музично-педагогічних 

факультетів у фестивалях, конкурсах та олімпіадах, дослідити їхню 

спрямованість, визначити мету, відповідність історичним подіям та  знаменним 

датам в історії суспільства. Ми також намагалися дослідити жанрову 

спрямованість визначених заходів, проаналізувати репертуар, назвати прізвища 

студентів, які виборювали перемогу, внесок викладачів фахових кафедр та 

діячів у галузі музичного мистецтва у проведення та організацію цих заходів. 

У 80-х роках ХХ століття почали розвиватися міжнародні зв’язки в  

галузі музично-педагогічної освіти. Найбільш обдаровані студенти музично-

педагогічних факультетів брали участь у міжнародних фестивалях та 

фестивалях-конкурсах, які проводилися  в  України та за її межами. У музичній 

енциклопедії фестивалі розглядаються як “свята, до яких входить цикл 

концертів  і спектаклів, об’єднаних загальним змістом, єдиною програмою і які 

проводяться у святкових умовах” [158,791]. Фестивалі за змістом і тривалістю 

проведення   класифікуються як:  
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 монографічні (присвячені творчості композитора або виконавця);  

 тематичні (присвячені певному музичному жанру або стилістичному 

напрямку);  

 виконавського мистецтва (фортепіанної музики, акордеоністів і баяністів, 

народних інструментів, самодіяльних колективів і т.д.) 

Колективами викладачів фахових кафедр музично-педагогічних 

факультетів набуто  сталий досвід індивідуальної роботи та розвитку творчих 

можливостей студентів. Найбільш талановиті та обдаровані студенти з  

високим рівнем фахової підготовки брали участь у змаганнях міжнародного 

рівня. Так,  1981 року ансамбль “Троїсті музики” КДПІ ім. О.М.Горького став 

лауреатом міжнародних конкурсів молодіжних самодіяльних ансамблів. Його 

виступи тепло сприймали в Польській Народній Республіці та Німецькій 

Демократичній Республіці [133,3].  

1988 року оркестр народної музики ансамблю “Червона калина” брав 

участь у Міжнародному фольклорному фестивалі в ЧСФР. Учасники оркестру 

презентували кращі зразки фольклору різних регіонів України. Студенти мали 

можливість ознайомитися з творчими досягненнями молодіжних колективів 

учасників фестивалю та з фольклорною музикою інших країн світу.   

1977 року серед студентів вищих навчальних закладів  було 

започатковано фестивалі самодіяльної художньої творчості трудящих. Художні 

колективи, ансамблі та солісти музично-педагогічних факультетів України 

взяли активну участь в І Всесоюзному фестивалі самодіяльної художньої 

творчості трудящих. Так, інструментальний квартет “Усмішка” під 

керівництвом  Ю.С.Фейди та вокальний квартет “Легінь”, очолюваний  

П.М.Чоловським І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника, стали дипломантами фестивалю. 

Ці колективи були відомі своїми виступами в Україні та за її межами.  Основу 

їхнього репертуару становили народні пісні та обробки інструментальної 

музики. У виконанні інструментального квартету “Усмішка” звучали твори, 

автором перекладів яких був Ю.С.Фрейда. 
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Ансамбль “Веселі музики” КДПІ ім. О.М.Горького отримав першу 

премію та звання лауреата фестивалю-конкурсу виконавців на народних 

інструментах та народних ансамблів у місті Києві. Було записано концертну 

програму на Всесоюзному радіо, ансамбль виступив у програмі “Від суботи до 

суботи”, одержав вищий бал у телетурнірі “Сонячні кларнети”. Своє мистецтво 

ансамбль “Веселі музики” демонстрував трудівникам ЧССР, виступав у Празі, 

Брно, Братіславі. 

1984 року народна хорова капела ВДПІ ім. М.Островського під 

керівництвом В.І.Газинського підготувала програму, з якою виступила й стала 

лауреатом республіканського фестивалю радянської пісні в Тернополі. Призові 

місця завоювали студенти Л.Сушкевич та С.Сушкевич на фестивалі народної 

пісні у Вільнюсі [71,12]. 

Традиційним стала участь художніх колективів та солістів-виконавців 

музично-педагогічних факультетів України у фестивалях народної творчості. ІІ 

Всесоюзний фестиваль народної творчості, присвячений 70-річчю Великої 

жовтневої соціалістичної революції, проводився в березні 1987 року, у його 

проведенні брали участь студенти усіх ВНЗ.  

Студенти музично-педагогічних факультетів України брали участь у двох 

республіканських міжвузівських музичних фестивалях, які було започатковано 

викладачами КДПІ ім. О.М.Горького. Перший такий фестиваль відбувся 1987 

року, другий –  1989 року. На фестивалях було презентовано інструментальний 

та вокальний жанри. Учасниками та переможцями стали студенти музично-

педагогічних факультетів Києва, Одеси, Дрогобича, Івано-Франківська, Ніжина. 

Студенти музично-педагогічних факультетів Вінниці, Дрогобича, Івано-

Франківська, Кіровограда, Києва, Мелітополя, Ніжина, Одеси, Рівного брали 

участь у трьох турах ІІ республіканського міжвузівського музичного 

фестивалю-конкурсу, який проходив у березні 1990 року на музично-

педагогічному факультеті КДПУ ім. М.П.Драгоманова. У програмі І туру 

звучала інструментальна музика радянських та зарубіжних композиторів. 



 350 

Студенти демонстрували свої технічні можливості та рівень виконавської 

майстерності. Крім сольного виступу, кожен конкурсант готував бесіду, 

розраховану на учнів середніх класів, за певним напрямом шкільної програми. 

Відповідальним виявився  ІІ тур конкурсу, на якому студенти випробовували 

свої можливості як керівники хорових колективів.  Більшість конкурсантів 

показали добре володіння методикою роботи над хоровою партитурою. 

Можливість розкрити творчі здібності надавалося учасникам ІІІ туру. 

Вони самостійно створювали акомпанемент до нових пісень київського 

композитора В.Тилика “Горять вогнища” на слова І.Тучкова та “Пісню для 

всіх” на слова О.Костецького. У цьому виді діяльності студенти показали 

індивідуальність, відчуття стилю. Одні конкурсанти створили декілька 

варіантів акомпанементу, а для інших завдання виявилося надто складним. 

Члени журі відзначили індивідуальні риси творчості конкурсантів, уміння 

підбирати на слух, імпровізувати, створювати різні варіанти акомпанементу.  

За наслідками виступів на фестивалі-конкурсі місця розподілилися 

наступним чином: звання лауреатів удостоєні О.Пасічник (Рівне) – І місце; 

В.Сапронова (Київ), С.Новгородська (Ніжин), О.Овчиніна (Вінниця) – ІІ місце; 

Г.Врубель (Мелітополь), Л.Гречуха (Київ), С.Вишневська (Івано-Франківськ) – 

ІІІ місце. Почесними дипломами  фестивалю-конкурсу нагороджені студенти: 

І.Горбонос (Київ),  Г.Луканю (Дрогобич), Л.Мартинюк (Рівне), В.Пустовіт 

(Дрогобич), Н.Шуляк (Мелітополь) [145,4].  

Отже, фестивалі займали важливе місце в життєдіяльності викладачів та 

студентів музично-педагогічних факультетів, сприяли пропаганді музичного 

мистецтва,  розвитку культурних і творчих зв’язків між викладачами та 

студентами різних навчальних закладів і реалізації міжнародних мистецьких 

проектів. 

 

Перші міжвузівські конкурси були присвячені пам’ятним датам відомих 

діячів української культури. У них брали участь хорові колективи 
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новоутворених музично-педагогічних факультетів, які очолювали відомі 

майстри хорового мистецтва: О.Ю.Петровський, Ж.Х.Косинський, 

А.Ф.Бабанкін, В.М.Іконник, С.В.Дорогий. 

1964 року на міжвузівському конкурсі, присвяченому 120-річчю з дня 

народження В.М.Лисенка (він проходив у Києві) взяли участь хорові колективи 

з Києва, Дрогобича, Ніжина, Запоріжжя. За виконання кантати “Пам’яті 

М.Лисенка” народна самодіяльна хорова капела КДПІ ім. О.М.Горького 

зайняла перше місце. Очолював колектив відомий хормейстер, диригент, 

майстер хорової справи О.Ю.Петровський.  У репертуарі капели були хорові 

твори С.І.Танєєва, П.Г.Чеснокова, К.Г.Стеценка, М.В.Лисенка, 

М.Д.Леонтовича, Р.Шумана, Й.С.Баха, П.І.Чайковського, обробки українських 

та російських пісень, а також  пісень народів світу. Для  студентського 

колективу писали композитори К.Ф.Данькевич, Л.М.Ревуцький, А.Г.Новиков, 

А.Д.Філіппенко. 

Цього ж року народна хорова капела КДПІ ім. О.М.Горького  взяла 

участь у конкурсі, присвяченому 150-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. 

Зворушливо слухачі сприймали у виконанні студентів твір “Сонце заходить” на 

слова Т.Г.Шевченка. Колектив став лауреатом конкурсу. Це було великим  

досягненням на шляху становлення й  творчого зростання. 

Отже,  перші міжвузівські конкурси, у яких брали участь хорові 

колективи музично-педагогічних факультетів, були ідейно-патріотичного та 

інтернаціонального спрямування. Основна мета  цих заходів – ушанування  

пам’яті відомих українських митців, пропаганда хорового мистецтва. Участь 

студентських хорових колективів  у міжвузівських конкурсах  сприяло:  

 знайомству студентів з кращими зразками вітчизняного та світового 

хорового  мистецтва; 

 становленню хорового колективу як творчої та концертної одиниці; 

 формуванню в студентів відчуття творчої конкуренції;  
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 формуванню в студентів навичок вокально-хорової культури та сценічної 

майстерності; 

 відповідальність за точне відтворення художнього змісту твору;   

 утіленню в художніх образах сутності своєї почуттєвої сфери й мислення. 

За побудовою і тематичною спрямованістю конкурси класифікуються за 

характером та змістом програм. Це можуть бути конкурси, присвячені 

творчості одного композитора або виконавця; конкурси за  жанровою 

спрямованістю; конкурси, присвячені історичним подіям у житті держави; 

конкурси, присвячені пам’яті державних діячів, діячів мистецтва, літератури та 

науки. 

Розвиток музично-педагогічної освіти в Україні  в 70-х роках, 

зумовлений політично-економічним життям суспільства, сприяв тому, що 

викладачі ВНЗ, керівники художніх колективів та студенти  брали активну 

участь у громадському та культурному житті країни, вшануванні пам’ятних та  

знаменних дат, історичних подій у житті суспільства. Художні колективи, різні 

за складом ансамблі та солісти-виконавці музично-педагогічних факультетів 

брали активну участь у проведенні факультетських та республіканських 

конкурсів із зазначеної тематики. 

Серед студентів-інструменталістів ЗДПІ такий конкурс було проведено  

відповідно до фахової підготовки студентів. Студенти-піаністи, які мали базову 

освіту, виконували “Патетичну” сонату Л.Бетховена. Переможцями стали 

І.Слитинська, С.Коган, І.Зуєва. Студенти, які закінчили музичні школи, 

виконували “Баркаролу” П.І.Чайковського. Кращі результати показали 

студенти Л.Меняйленко, С.Терьошин, Л.Іщенко. Студенти-баяністи виконували 

російську народну пісню в обробці А.Суркова “У полі береза стояла”, призи 

отримали В.Іванов, А.Гаврилов, В.Погорєлий. 

На музично-педагогічному факультеті КДПІ ім. О.М.Горького було 

проведено конкурс диригентської та вокальної майстерності. 50 його учасників 

наполегливо готувалися до творчого випробування. У програмі кожного 
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учасника диригентського та вокального відділень були твори на революційну 

тематику, де студенти намагалися розкрити сторінки минулого. Високий рівень 

вокальної майстерності показали студенти В.Тарасенко, В.Волков (клас 

І.Д.Говорової), А.Дориченко (клас Е.С.Войти), А.Джуль (клас 

О.Ф.Чеботарьової). Серед диригентів найкраще презентувала конкурсну 

програму Л.Чайкіна (клас О.Д.Незовибатька) [285,1]. 

У підсумковому турі республіканського конкурсу, який відбувся 19 

грудня 1969 року в Києві, взяли участь художні колективи з Дрогобича, 

Запоріжжя, Одеси, Вінниці, Луганська, Ніжина. У числі учасників конкурсу 

були академічний хор (керівник – А.Ф.Бабанкін) та оркестр народних 

інструментів (керівник – В.М.Овод) ЗДПІ.  Академічний хор успішно виконав 

програму з 10 творів, а оркестр народних інструментів виконував твори, 

інструментовку яких робив В.М.Овод.  У конкурсі взяли участь також 

естрадний оркестр та солісти факультету. 

Оркестр народних інструментів  НДПІ ім. М.Гоголя під керівництвом 

М.К.Мельника виступив з концертною програмою, до якої увійшли 

інструментальні твори й твори із супроводом. За виконавську майстерність 

йому присвоєно звання лауреата республіканського фестивалю, нагороджено 

дипломом І ступеня та великою золотою медаллю “Колектив лауреат”, а 

керівника – дипломом та срібною медаллю лауреата. 

Таким чином, участь студентів у республіканському конкурсі 

передбачало ознайомлення з музикою різних народів колишнього СРСР. 

Виступи учасників оцінювало компетентне журі, до якого входили відомі 

композитори, музиканти, викладачі навчальних закладів. Лауреати конкурсу 

отримували можливість виступити з концертною програмою перед 

студентською молоддю, учнями загальноосвітніх шкіл, трудовими 

колективами. 

У 70-х роках для розв’язання завдань ідеологічного спрямування 

колективи викладачів та студентів музично-педагогічних факультетів України 
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брали активну участь у підготовці до конкурсів на честь з’їздів партії. Близько  

30 студентів КДПІ ім. О.М.Горького взяли участь у конкурсі на краще 

виконання творів радянських композиторів. Журі конкурсу, яке очолював 

В.М.Рязанцев, відзначило кращих виконавців, серед яких піаністи В.Гавель, 

О.Кириченко, Т.Пащенко, кращою скрипалькою факультету журі одноголосно 

визнало В.Щур [187,2]. 

         Конкурс хорових диригентів на краще виконання хорових творів 

радянських композиторів присвячених Батьківщині, а також творів 

Л.Бетховена, провела в травні 1971 року кафедра методики музичного 

виховання, співів та хорового диригування КДПІ ім. О.М.Горького. У конкурсі 

взяли участь студенти Г.Філатова (клас О.Ю.Петровського), М.Чулков, 

В.Кузьмінова (клас В.А.Уманця),  О.Сьомака (клас М.О.Красса), В.Пискун 

(клас Г.З.Ластовченка). Конкурсанти диригували два твори під фортепіано, 

прилучаючись до історичної спадщини та сучасних надбань хорової музичної 

культури, показали високий рівень професійної підготовки, добре знання 

партитури, хорових партій, переконливо інтерпретували зміст творів [253,1].  

 Колективи викладачів та студентів музично-педагогічних факультетів 

України брали активну участь у проведенні конкурсів присвячених 50-річчю з 

дня утворення СРСР. Так, викладачі музично-педагогічного факультету КДПІ 

ім. О.М.Горького відзначаючи цю дату, провели 1972 року конкурс виконавців 

на фортепіано та баяні. У конкурсі на краще виконання творів вітчизняних 

композиторів, п’єс радянських композиторів та обробок народних пісень СРСР 

узяли участь найбільш обдаровані студенти факультету. І місце серед піаністів 

зайняла студентка Т.Лукіна (клас Т.С.Петрицької),  серед баяністів найкращою 

визнана студентка Т.Кобзар (клас А.І.Панкевича). Конкурс інструменталістів 

визначив кращих студентів за рівнем фахової підготовки, виконавської 

майстерності, володіння інструментом, готовності до майбутньої роботи в 

загальноосвітній школі [279,1]. 
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Конкурс студентів-вокалістів та інструменталістів на краще виконання 

пісень народів СРСР провели також викладачі музично-педагогічного 

факультету ЗДПІ. Відмінну підготовку та добрі здібності показали студенти, які 

вибороли другі й треті місця. Серед них – О.Бударіна, С.Коваль, Т.Пащенко, 

М.Поліщук, В.Савчук, Г.Черненко, Л.Шевчук. 

Всесоюзні та республіканські конкурси ідейно-патріотичного та 

інтернаціонального спрямування проводилися і в 70-х роках. Так, естрадний 

колектив ВДПІ ім. М.Островського, яким керував Б.А.Брилін, узяв участь у 

республіканському конкурсі патріотичної пісні в Києві та Керчі (1974 р.), було 

зроблено фондові записи на республіканському телебаченні. Студентка 

Л.Забегалюк підготувала індивідуальну програму, з якою виступила на 

Всесоюзному та республіканському конкурсах комсомольської пісні. На 

Всесоюзному конкурсі вона виборола І місце, а на республіканському зайняла 

ІІІ місце [57,23]. 

Ще однією визначною подією у культурному житті держави та розвитку 

музично-педагогічної освіти стали конкурси піаністів, вокалістів та баяністів, 

присвячені 30-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній 

війні, які пройшли у квітні 1975 року на музично-педагогічних факультетах 

педагогічних інститутів України. До програми конкурсантів  були введені 

твори композиторів, що описують події та видатні звершення радянського 

народу в період Великої Вітчизняної війни.  

Так, на музично-педагогічному факультеті КДПІ ім. О.С.Пушкіна 

проведено конкурс інструменталістів, умови та вимоги якого були розроблені з 

розрахунку на  студентів, котрі  закінчили музичні школи та студентів які мали 

середню спеціальну освіту. Конкурс, присвячений 30-річчю Перемоги 

радянського народу у Великій Вітчизняній війні, відбувся і на музично-

педагогічному факультеті ЗДПІ. Студенти ВДПІ ім. М.Островського взяли 

участь у конкурсі диригентів (ІІІ курс) та вокалістів (ІV) курс, присвяченому 

30-річчю Перемоги. 
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Дипломантом Всесоюзного конкурсу вокалістів, який відбувся у квітні 

1977 року в Прибалтиці, стала студентка ІV курсу музично-педагогічного 

факультету НДПІ ім. М.Гоголя  Т.Харковенко. Вона також завоювала 

спеціальний приз за краще виконання української народної пісні в Херсоні на 

фестивалі патріотичної пісні, присвяченому 60-м роковинам Великого Жовтня. 

Журі відзначило добрий рівень виконавської майстерності та артистизм 

студентки, з якою працювала М.Ф.Бровченко [226,6]. 

Конкурс на краще виконання  фортепіанних творів С.С.Прокоф’єва, 

фортепіанної музики із творчої спадщини  А.Н.Скрябіна, конкурс на краще 

виконання творів І.Баха, конкурс на краще виконання романсу, конкурс на 

кращу  фортепіанну мініатюру відбулися на музично-педагогічному факультеті 

ВДПІ ім. М.Островського. На секції сольного співу пройшов конкурс, 

присвячений 175-річчю з дня народження М.І.Глинки [76,9].  

Третій раз поспіль стала лауреатом Всесоюзного конкурсу  патріотичної 

пісні студентка ІV курсу НДПІ ім. М.Гоголя Н.Ставицька. Студент І курсу 

О.Пронін отримав звання лауреата Всесоюзного конкурсу естрадної музики 

серед індивідуальних виконавців. Творчим здобутком факультету були 

перемоги студентів на Всесоюзних конкурсах колективного виконання. Так, 

факультетський вокальний ансамбль, з яким працювала В.Р.Потороча, став 

лауреатом Всесоюзного конкурсу вокальних ансамблів педагогічних інститутів. 

На всіх виступах студенти демонстрували високий рівень технічної 

майстерності, художню культуру та індивідуальність виконання [230,6]. 

Ураховуючи те, що важливе місце в підготовці вчителів музики займає 

знання шкільного пісенного репертуару, кафедрою методики музичного 

виховання, співу і хорового диригування ОДПІ ім. К.Д.Ушинського в жовтні 

1979 було проведено конкурс серед студентів ІІІ – ІV курсів  на краще 

виконання шкільним колективом патріотичної пісні, а в березні 1980 року 

секція постановки голосу провела конкурс на краще виконання патріотичної 

пісні студентами І – ІV курсів. 
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Ідейно-патріотична спрямованість Всесоюзних та Республіканських 

конкурсів зберігалася і у 80-х роках. На конкурсі політичної пісні в Махачкалі 

студенти ВДПІ ім. М.Островського К.Дабіжа, М.Вацьо та В.Сватула отримали 

звання лауреатів. Члени конкурсного журі були вражені  рівнем техніко-

виконавської майстерності та артистизмом студентів. 

Конкурс, присвячений ювілею міста Києва, був проведений на музично-

педагогічному факультеті КДПІ ім. О.М.Горького 1981 – 1982 н.р.  Студенти 

змагалися на краще виконання творів українських та російських радянських 

композиторів. Серед баяністів перше місце виборов В.Годзенко (клас 

М.Ф.Галузи). Н.Згурська (клас Т.С.Петрицької)  зайняла перше місце  серед 

піаністів. І.Романченко (клас С.А.Дворцен) посіла друге місце, студентка 

І.Машенко – ІІІ місце. Щорічно на факультеті проводилися музичні конкурси зі 

спеціальностей фортепіано та баяна. Студенти В.Дробязко та К.Крепак стали 

лауреатами конкурсу студентів музично-педагогічних факультетів, який 

проходив у Куйбишеві [249,2]. 

Вагомий внесок в інтернаціонально-патріотичне виховання молоді 

зробили організатори конкурсів патріотичної пісні. Вокально-інструментальний 

ансамбль І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника  “Гуцулочка” 1983 року взяв участь та 

виборов І місце в республіканському конкурсі військово-патріотичної пісні, а 

студент М.Ровенко став його лауреатом [88,9].   

Кафедра хорового диригування і методики музичного виховання КДПІ ім. 

О.С.Пушкіна провела конкурс з диригування серед студентів ІІІ курсу. У 

конкурсі взяли участь 12 студентів, їм допомагав мішаний хор музично-

педагогічного факультету. Диригенти показали глибокі знання з хорознавства, 

володіння методикою вокально-хорової роботи, навички інтерпретації 

музичних творів, техніку диригування.  

Перший конкурс з виконавської практики серед студентів музично-

педагогічних факультетів педагогічних інститутів України було проведено  

1989 року на базі  кафедри теорії, історії музики та основного музичного  
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інструмента ВДПІ ім. М.Островського. Його лауреатами стали студенти 

В.Зелена, Р.Легка, В.Фрицюк.  

Народна жіноча хорова капела, з якою працювали Г.М.Шкільнюк та 

Н.П.Ісаєва,  стала переможцем І республіканського конкурсу ім. 

М.Д.Леонтовича, який проходив у місті Києві 1989 року. Журі конкурсу 

відзначило високий виконавський рівень колективу, оригінальність в 

інтерпретації хорових творів та  злагодженість звучання. 

VII Всесоюзний конкурс піаністів серед студентів музично-педагогічних 

факультетів проходив 1987 року на базі музично-педагогічного факультету 

КДПІ  ім. В.Куйбишева. Понад 30 учасників з 13 міст Радянського Союзу 

представили свої програми та  взяли участь у трьох турах конкурсу. На 

першому турі учасники виконували твори радянських та зарубіжних 

композиторів, фортепіанні п’єси зі шкільної програми “Музика”. Значно 

складнішою була програма другого туру, на який конкурсанти готували 

обов’язковий твір, сольну програму,  акомпанували хору. Учасники третього 

туру виконували  першу частину Другого концерту С.В.Рахманінова з 

оркестром. Допомагав у роботі конкурсантам симфонічний оркестр 

Куйбишевської обласної державної філармонії [42,2]. 

Звання  дипломанта Всесоюзного конкурсу здобула студентка  

О.Кіктенко (Київ), яка добре акомпанувала хору, завоювала визнання журі та 

численних слухачів виконанням  “Місячної” сонати Л.Бетховена. О.Кіктенко 

одержала грамоту за краще виконання шкільного репертуару та  як 

акомпаніатор  хору. Студентка О.Дробот (Київ)  професійно виконала на 

першому турі “Прелюдію та фугу” соль-діез мінор Й.С.Баха, Рапсодію сі-мінор 

Ф.Ліста,  яскраво прозвучав Другий концерт С.В.Рахманінова для фортепіано з 

оркестром у її виконанні на третьому турі. Студентка Н.Гордєєва (Київ) 

завоювала симпатії слухачів виконанням двох п’єс з балету А.Хачатуряна  

“Чіполіно” та Сонати мі-бемоль мажор В.А.Моцарта. Н.Гордєєву  нагороджено 

грамотою за успішні виступи на І і ІІ турах конкурсу та за краще виконання 
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шкільного репертуару. Студент О.Довганюк (Одеса) зайняв ІІІ місце. 

Всесоюзний конкурс піаністів у Куйбишеві підтвердив високий рівень 

радянської фортепіанної школи та високопрофесійний рівень фахової 

підготовки вчителів музики на музично-педагогічних факультетах  СРСР [42,2]. 

На початку 70-х років ХХ століття хорові колективи музично-

педагогічних факультетів почали брали участь у Всесоюзних та 

республіканських конкурсах хорової музики. На концертних виступах звучала 

музика Л.М.Ревуцького, Г.І.Майбороди, Б.М.Лятошинського, А.Я.Штогаренка, 

Г.Г.Вірьовки, Є.Т.Козака, В.Торміса, Я.Озоліня, З.П.Поліашвілі, К.А.Караєва. 

Могутня сила впливу на широке коло  слухачів зумовлювалася 

демократичністю хорової музики, специфічними засобами художньої 

виразності, які пов’язані з  вокальною природою хорового мистецтва, 

залежністю від діапазона співацьких голосів, тембрових особливостей і 

технічних можливостей. 

Так, на республіканському конкурсі хорової музики 1975 року взяв участь 

мішаний хор ОДПІ ім. К.Д.Ушинського під орудою Ж.Х.Косинського. 

Колектив показав різні прийоми колективного виконавства. У його програмі 

були класичні твори західноєвропейських та вітчизняних композиторів, серед 

яких: А.С.Даргомижський, М.А.Римський-Корсаков, Е.Ф.Направник, 

М.А.Балакірєв, Б.Бриттен, Й.С.Бах, К.В.Глюк, Г.Ф.Гендель, Д.С.Бортнянський, 

М.С.Березовський.  Колектив отримав звання “академічного” та був 

нагороджений золотою медаллю [159]. 

Звання лауреата  на Всесоюзному конкурсі хорової музики в Естонії 

отримала хорова капела КДПІ ім. О.С.Пушкіна під керівництвом В.І.Воловенка. 

Цей колектив, заснований С.В.Дорогим, мав певні культурні традиції. У 

репертуарі налічувалися складні акапельні твори й твори із супроводом. 

Звучання хорового колективу відзначалося чистотою інтонування, строєм та 

ансамблевою злагодженістю, витонченим трактуванням змісту музичних творів 

відповідно до логіки розвитку сюжетної лінії. 
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Характерною рисою музично-педагогічної освіти другої половини ХХ 

століття є зростання інтересу до народно-інструментальної музики і, зокрема, 

до баяна та акордеона. Підтвердженням цього стали республіканські конкурси 

та фестивалі виконавців на цих музичних інструментах. На ІІ 

республіканському конкурсі баяністів та акордеоністів у місті Самарі (1991) 

взяли участь 32 виконавці. Серед них були три студента КДПІ ім. О.С.Пушкіна. 

Учасники конкурсу виконували обов’язкову програму,  яка складалася із 

чотирьох творів.  

Цього ж року на базі КДПІ проводився Республіканський міжвузівський 

конкурс виконавців-баяністів. Конкурс проходив у три тури. Перевага 

надавалася студентам, які володіли готово-виборною системою, що давало 

змогу в оригіналі виконувати  музичні твори, написані для різних музичних 

інструментів. Керівники делегацій обговорювали  перспективи розвитку 

інструментальної музики, необхідність оновлення навчальної програми з 

основного музичного інструмента (баян), можливість видання збірників 

педагогічного репертуару для готово-виборного баяна для учнів музичних шкіл 

та студентів ВНЗ. 

Таким чином, проведення конкурсів, присвячених творчості окремих 

композиторів та історичним подіям у житті держави, сприяли найбільш 

повному виявленню творчих можливостей його учасників, ідейно-

патріотичному та інтернаціональному вихованню, розширенню кругозору 

засобом знайомства з кращими зразками вітчизняної та світової музики. 

Художні колективи та студенти, які брали участь у цих конкурсах, стали 

лауреатами й отримали можливість:  

 брати участь у концертах різних рівнів у як лауреати;  

 виступати із сольними та афішованими концертами;  

 на випускному курсі отримати направлення на роботу в педагогічні 

училища;  
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 залишитися працювати  на музично-педагогічному факультеті 

викладачами фахових дисциплін, концертмейстерами або акомпаніаторами; 

 отримати направлення на навчання в аспірантуру.  

Друга половина ХХ століття характеризується великими відкриттями в 

різних наукових галузях, у тому разі й педагогіці. Науково-технічний прогрес 

став стимулом до подальших наукових пошуків студентів педагогічних 

навчальних закладів. 1985 року було започатковано олімпіаду “Студент і 

науково-технічний прогрес”. І тур олімпіади “СНТП-85”, який проходив у 

травні 1986 року,  проводився з трьох спеціальностей: фортепіано, баян, 

історико-теоретичні дисципліни. Так, переможцями на музично-педагогічному 

факультеті ВДПІ ім. М.Островського стали студенти Е.Пашкова (фортепіано), 

В.Захаров,  В.Васильєва (баян), Г.Шкляєва, Н.Вовк (історія і теорія музики). 

Олімпіада “СНТП-85”  дала можливість найбільш обдарованій молоді 

розкрити свої індивідуальні здібності в різних жанрах музичного мистецтва. 

Переможці олімпіади активно займалися концертною діяльністю, виступали 

перед студентською молоддю  та учнями загальноосвітніх шкіл. Такий вид 

виконавської  практики  допоміг студентам  поповнити  репертуар, 

удосконалити виконавську майстерність, сприяв формуванню навичок 

публічних виступів та впевненість у власних можливостях. 

Участь студентів в олімпіаді “Студент і науково-технічний прогрес – 86” 

уможливила виявити здібну молодь, створити умови для реалізації творчого 

потенціалу, постійного вдосконалення фахової майстерності. Так, І тур  

олімпіади на краще виконання п’єс радянських композиторів було проведено 

кафедрою історії, теорії музики та гри на музичних інструментах КДПІ ім. 

О.С.Пушкіна в березні 1986 року. Переможцями стали студенти О.Приходько,  

М.Чернощокова, І.Сидорук. Кафедрою хорового диригування та методики 

музичного виховання було проведено олімпіаду з хорового диригування. 

Переможцями стали студенти С.Гарбар та Л.Макей. 
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Студенти музично-педагогічних факультетів брали активну участь у 

студентській олімпіаді “Студент і науково-технічний прогрес – 87”. Олімпіада 

проходила з різних дисциплін фахових кафедр. Так, на музично-педагогічному 

факультеті ОДПІ ім. К.Д.Ушинського вона відбулася за такими напрямами: 

баян, струнні та духові інструменти, фортепіано. Переможцям олімпіади була 

надана можливість отримати додаткові години з основного музичного 

інструмента й спеціалізацію викладача основного музичного інструмента. 

Отже, участь студентів музично-педагогічних факультетів у студентській 

олімпіаді “Студент і науково-технічний прогрес” сприяла формуванню 

професійно-виконавської майстерності майбутніх учителів, давала змогу:  

 виявити найбільш обдарованих студентів з музично-теоретичних 

дисциплін, хорового диригування, постановки голосу та основного 

музичного інструмента;  

 набувати студентами досвід концертних виступів, реалізації художньої 

концепції музичного твору та донесення змісту музичного твору до 

свідомості слухачів;  

 у процесі концертних виступів розвивати  саморегуляцію психічного 

стану, уміння зосереджувати увагу на  процесі розгортання  музичного 

образу;  

 уміння контролювати  рівень виконання, свіввідносити акустичні 

можливості звучання інструмента з акустичними можливостями   

концертного залу. 

Таким чином, викладачі  та студенти музично-педагогічних факультетів 

брали активну участь у різних за змістом та срямованістю міжнародних 

фестивалях та фестивалях-конкурсах; художні колективи та окремі виконавці 

музично-педагогічних факультетів брали участь у Всесоюзних фестивалях 

самодіяльної художньої творчості, присвячених історичним подіям у житті 

суспільства; організаторами республіканських міжвузівських музичних 

фестивалів-конкурсів, які сприяли розвитку культурних і творчих зв’язків між 
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викладачами різних навчальних закладів,  були викладачі КДПУ ім. 

М.П.Драгоманова; починаючи з дня заснування музично-педагогічних 

факультетів, проводилися міжвузівські конкурси, присвячені творчості відомих 

українських композиторів, у яких брали участь хорові колективи; у 70-х роках 

серед студентів музично-педагогічних факультетів  проводилися конкурси 

художніх колективів, ансамблів, солістів-виконавців, присвячені пам’яті 

державних діячів; КДПУ ім. М.П.Драгоманова був ініціатором проведення 

конкурсів диригентів та вокалістів; студенти брали участь у конкурсах 

присвячених політичним подіям у житті суспільства, які мали ідейно-

патріотичну  та інтернаціональну спрямованість, конкурсах, присвячених 

Перемозі радянського народу у Великій Вітчизняній війні; 1987 року студенти-

піаністи взяли участь у VІІ Всесоюзному конкурсі піаністів; у 70-х роках  

хорові колективи музично-педагогічних факультетів брали участь у всесоюзних 

та республіканських конкурсах хорової та народно-інструментальної музики; 

розвиток музично-творчих здібностей студентів відбувався в процеі участі в 

олімпіаді “Студент і науково-технічний прогрес”. 

Участь студентів у всесоюзних, всеукраїнських, регіональних, 

факультетських фестивалях, конкурсах та олімпіадах викликала до творчості 

наступні покоління молоді, формувала традиції виховання талановитих 

виконавців, які своєю концертно-виконавською та музично-просвітницькою 

діяльністю впливали на розбудову національної музично-педагогічної освіти, 

духовне відродження України. 
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РОЗДІЛ VІІІ.        КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКА ТА МУЗИЧНО-

ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ  

                          МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

 

8.1. Форми концертно-виконавської та музично-просвітницької 

діяльності, які склалися в 60-х – 70-х роках  

 

 

З перших днів заснування музично-педагогічних факультетів почали 

формуватися основні напрями діяльності педагогічних колективів фахових 

кафедр. Створювалися художні колективи, призначення яких полягало не 

тільки в розв’язанні навчально-дидактичних завдань, а також через відтворення 

кращих зразків музичного мистецтва формування в молоді музичної культури 

як складової духовної культури особистості. 

Розвиток музично-педагогічної освіти в Україні в досліджуваний період 

являє собою комплексний процес, складовою якого вважається концертно-

виконавська та музично-просвітницька діяльність викладачів і студентів 

музично-педагогічних факультетів. Багаторічний досвід діяльності колективів 

фахових кафедр дав змогу  визначити основні напрями концертно-виконавської 

та музично-просвітницької діяльності й класифікувати їх наступним чином:  

 обмін досвідом концертно-виконавської діяльності  серед вищих 

навчальних закладів; 

 участь у всесоюзних оглядах художньої самодіяльності та у всесоюзному 

фестивалі художньої творчості трудящих;  

 організація художньої самодіяльності в інституті;  

 огляд художніх колективів вищих навчальних закладів;  

 концертно-виконавська та музично-просвітницька робота в середніх 

школах;  

 участь викладачів та студентів у роботі університетів культури;  
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 організація діяльності музичних лекторіїв;  

 творчі зустрічі з відомими композиторами та виконавцями;  

 концерти в трудових колективах та військових частинах;  

 концерти, присвячені знаменним подіям у житті суспільства;  

 участь у проведенні лекцій-концертів;  

 участь у проведенні бесід-концертів; 

 проведення звітних концертів;  

 участь у шефських концертах;  

 проведення афішованих концертів;  

 участь у  авторських концертах;  

 концерти для учасників фестивалів, Днів літератури та мистецтв;  

 участь у закордонних концертах. 

Вивчення науково-педагогічних джерел  та архівних матеріалів  

уможливлює стверджувати, що концертно-виконавська  діяльність суттєво 

впливає на розвиток музично-творчих здібностей  студентів, дає змогу набути 

позитивний досвід  становлення музичної культури особистості, розв’язує 

питання зібрання репертуару та формування виконавських навичок майбутніх 

учителів. Концертні виступи дозволяють розвинути вміння і навички сценічної 

майстерності, відповідальність за якість виконання, інтерпретацію та 

відтворення художнього змісту музичного твору. 

Провідне місце в навчально-виховному процесі на музично-педагогічних 

факультетах,  окрім концертно-виконавської діяльності, займає музично-

просвітницька робота, основне завдання якої полягає у залученні та пропаганді 

серед широкої слухацької аудиторії кращих зразків вітчизняної та  світової 

музичної культури. Досвід, набутий студентами під час  участі в  підготовці та 

проведенні музично-просвітницьких заходів, значною мірою впливає на їхнє 

професійно-педагогічне становлення, формування навичок організації 

позакласної роботи з учнями загальноосвітніх шкіл та позашкільних 

навчальних закладів. 
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Концертно-виконавська діяльність викладачів та студентів музично-

педагогічних факультетів уважається рушійною силою розвитку музично-

педагогічної освіти та формування музично-педагогічної думки. Це зумовлено 

специфікою розвитку музичного мистецтва та вимогами суспільства до 

формування духовної культури підростаючого покоління. 

З відкриттям музично-педагогічних факультетів почали створюватися 

художні колективи, де молоді люди отримували необхідну професійно-

педагогічну підготовку та набували навички концертно-виконавської 

діяльності. Зараховані на перший курс студенти брали участь у роботі хорових 

та оркестрових колективів, виступали в різних за тематичною спрямованістю 

концертних заходах.  

Так, вивчення офіційних документів свідчить, що студенти музично-

педагогічного відділення КДПІ ім. О.М.Горького становили основу хорової 

капели, яка 29 лютого 1962 року виступила в актовому залі   інституту на 

вечорі, присвяченому 120-річчю від дня народження  та 50-річчя від дня смерті 

українського композитора, піаніста, диригента, громадського діяча, 

основоположника національної композиторської школи М.В.Лисенка. Капелою 

керував відомий в Україні диригент, заслужений артист УРСР Олександр 

Юрійович Петровський. У виконанні капели прозвучали “Жалібний марш”, 

“Вічний революціонер”, “Гроза пройшла”, “Пливе човен”, написані 

композитором у різні роки життя.  

Із захопленням слухачі сприйняли розповідь сина композитора, 

музикознавця Остапа Лисенка та поета, академіка, лауреата Ленінської премії 

М.Т.Рильського про життєвий і творчий шлях Миколи Віталійовича. 

Визначною подією вечора-пам’яті стало перше виконання “Елегії пам’яті 

М.В.Лисенка”, написаної Г.І.Майбородою до 120-річчя від дня народження 

композитора.  

 У програмі концерту прозвучали обробки народних пісень у виконанні 

інструментального ансамблю під керівництвом В.П.Лапченка. Вокальні твори 
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виконали студенти музично-педагогічного відділення, а викладач кафедри 

музики та співів Л.Нестеровська продемонструвала   окремі номери з “Музики 

до “Кобзаря” Т.Шевченка. Цей захід став визначною подією у культурному 

житті Києва. 

Діяльність самодіяльної хорової капели КДПІ ім. О.М.Горького була 

відома за межами інституту та республіки. За рівнем виконавської майстерності 

капела  вважалася одним з кращих художніх колективів Києва. Вона 

презентувала українську хорову культуру  за межами України, брала участь у 

відповідальних урядових концертах. Так, 29 грудня 1965 року колектив було 

запрошено виступити на урочистях відкриття пам’ятника основоположникові 

української класичної музики М.В.Лисенку перед Київським державним 

театром опери та балету ім.  Т.Г.Шевченка. У  виконанні капели тут прозвучав 

хоровий твір М.Лисенка на слова   І.Франка “Вічний революціонер”, який став 

в Україні  народним революційним гімном [289,2]. 

Викладачі музично-педагогічних факультетів, які здобули 

консерваторську освіту й добру фахову підготовку, створювали художні 

колективи різні за жанрами. Випускники-хормейстери ОДК ім. 

А.В.Нежданової, які навчалися у відомих діячів хорового  мистецтва,  очолили 

студентські хорові колективи та за короткий строк роботи підготували 

складний і різнохарактерний репертуар. Так, 1966 року відбулися перші 

концерти мішаного хору ОДПІ ім. К.Д.Ушинського, яким керував випускник 

ОДК ім. А.В.Нежданової Ж.Х.Косинський. За короткий час свого існування 

колектив підготував програму з творів світової хорової літератури. За 

висловлюваннями фахівців, мішаний хор звучав злагоджено та виразно, 

відчувався витончений ансамбль хорових партій, професійне втілення 

диригентом композиторського задуму [159,12]. 

Значні творчі досягнення у вокально-хоровій роботі показували 

керівники хорових колективів музично-педагогічних факультетів Західної 

України, більшість з яких закінчили Львівську консерваторію та мали добрий 
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рівень професійної підготовки. Понад 20 концертів у м.Івано-Франківську та 

м.Дрогобичі дав  жіночий хор “Струмок” музично-педагогічного факультету І-

ФДПІ ім. В.С.Стефаника, яким керував заслужений артист УРСР В.І.Пащенко. 

Це був перший хоровий колектив, створений на музично-педагогічному 

факультеті, який виконував складні хорові партитури композиторів-класиків, 

західноєвропейських композиторів та обробки народних пісень, зроблені  його 

керівником. Концерти жіночого хору проходили з великим успіхом, отримали 

позитивні відгуки шанувальників хорового мистецтва та слухачів [45,16]. 

1967 року відбувся перший концерт самодіяльного жіночого вокального 

ансамблю “Росинка” І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника. Колектив очолила студентка ІІ 

курсу Христина Михайлюк. Ансамбль одразу отримав підтримку слухачів. 

Основою репертуару стали обробки українських народних пісень та фольклор 

Прикарпаття.  Наприкінці навчального року колектив виступив зі звітним 

концертом в інституті та на львівському телебаченні [45,16].  

Серед хорових колективів 60-х років, створених на базі музично-

педагогічних факультетів, необхідно назвати хорову капелу КДПІ ім. 

О.С.Пушкіна, якою керував також випускник ОДК ім. А.В.Нежданової Семен 

Васильович Дорогий. Учасники капели демонстрували надзвичайну 

злагодженість та рухливість голосів, бездоганну дикцію, високу художню 

культуру  виконання. Колектив був лауреатом багатьох творчих конкурсів та 

фестивалів.  

1968 року фірма “Мелодія” випустила платівку з 8 творами у виконанні 

капели. Канадські кіноматографісти зняли документальний фільм “Ми з 

України” про творчість кіровоградських студентів. Справжньою окрасою 

репертуару була контата С.Козака “Дума про Україну”, у якій соло  виконував 

автор, народний артист України Сергій Козак. Репертуар хорової капели 

налічував близько 100 творів. Досвід роботи з колективом С.В.Дорогим 

узагальнено в репертуарно-методичному збірнику “Співає академічна 
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самодіяльна хорова капела Кіровоградського педагогічного інституту ім. 

О.С.Пушкіна”.  

Збільшення кількості годин в навчальному плані 1966 року на 

факультативні заняття дало змогу значно більше уваги приділити 

індивідуальним заняттям з учасниками оркестрових колективів. На музично-

педагогічні факультети Запоріжжя, Києва, Ніжина, пізніше Кіровограда, 

прийшли працювати викладачі, які завдяки самовідданості й таланту створили 

та очолили оркестри народних інструментів, які брали  активну  участь у 

концертно-виконавській та музично-просвітницькій діяльністі в інститутах та 

за їхніми межами. 

У цей період високого рівня виконавської майстерності досяг оркестр 

народних інструментів музично-педагогічного факультету КДПІ ім. 

О.М.Горького під керівництвом Володимира Петровича Лапченка. Викладачі та 

студенти музичного відділення вечірнього педагогічного факультету виступали 

з концертами, до яких входили твори світової класичної та сучасної музики. 

Особливо зворушливо звучали романси П.І.Чайковського та М.А.Римського-

Корсакова у виконанні студентки V курсу Г.Пономарьової. Гарне враження на 

слухачів справили виступи студентів Л.Рашкевич та  І.Френдіна. Високий 

рівень виконавської майстерності показали викладачі А.І.Панкевич, 

Т.С.Петрицька, О.А.Равеля, а також студентський симфонічний оркестр, яким 

керував заслужений артист УРСР В.М.Рязанцев.  

Ще один концерт з участю оркестру народних інструментів пройшов у 

листопаді 1967 року. Колектив виступив у восьмирічній школі Кагарлицького 

району. Викладачі кафедри теорії музики та гри  на музичних інструментах 

А.І.Панкевич та В.М.Рязанцев ознайомили учнів з музичними інструментами, 

розповіли дітям про виникнення та розвиток домри, балалайки, бандури, баяна, 

струнних інструментів. 

Слід зазначити, що відомим у мистецьких колах інструментальним 

колективом у 60-х роках був оркестр народних інструментів музично-
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педагогічного факультету НДПІ ім. М.Гоголя, який очолював талановитий 

музикант і диригент М.К.Мельник. Провідна роль в оркестрі належала групі 

чотириструнних домр.  Основу колективу складали балалайки, баяни та 

сопілки. Оркестровим колективом була підготовлена складна програма, до якої 

входили „Антракт” з опери Ж.Бізе „Кармен”, „Безмежнеє поле” М.Лисенка,  

композиція на революційні пісні „Гей, ухнем” та „Жовтень”. Крім участі в 

тематичних концертах, оркестр народних інструментів  виступив зі звітним 

концертом у с.Лосинівка Чернігівської області.  

Нові студентські колективи було створено  на музично-педагогічному 

факультеті І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника. З ініціативи В.Е.Їжака на кафедрі 

методики музичного виховання, співів та диригування 1968 року  почав діяти 

вокально-хореографічний ансамбль “Верховинка”. В основу репертуару 

колективу покладені українські народні пісні й танці, фольклорна музика 

Прикарпаття. За короткий час свого існування колектив підготував окремі 

номери, з якими виступив у концертних програмах на честь 50-річчя Великої 

жовтневої соціалістичної революції у Івано-Франківську та в Тернополі. У 

концерті також узяв участь камерний оркестр музично-педагогічного 

факультету, яким керував Ю.Д.Крих. 

Доцільно також звернути увагу на те, що в період, який досліджується, 

на музично-педагогічних факультетах продовжували створювалися художні 

колективи, котрі очолювали найбільш обдаровані студенти-випускники. Ці 

факти  свідчать, що рівень викладання фахових предметів був досить високий. 

Викладачі спеціальних дисциплін намагалися розвивати художні здібності 

кожного студента, створювали можливості для їхньої самореалізації у певному 

виді діяльності. 

Так, наприкінці 60-х років  студентами музично-педагогічного 

факультеті І-ФДПІ ім. І.Франка було створено ряд художніх колективів, які 

активно пропагували фольклорну музику, українські народні пісні й танці. 

Серед них –  вокально-інструментальний ансамбль “Опришки”, який очолив 
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студент ІV курсу Р.Іщук, та інструментальний ансамбль “Ровесник”, яким 

керував студент І курсу Б.Дутчак. За короткий час існування вокально-

інструментальний ансамбль підготував концертну програму  та дебютував на 

сцені Київського Палацу культури “Україна”.  

На початку 70-х років  концертно-виконавське життя на музично-

педагогічних факультетах  набирало обертів. І надалі створювалися нові 

художні колективи, певний відсоток репертуару яких займала народна музика, 

обробки фольклорних зразків різних регіонів України. Вивчення архівних 

матеріалів засвідчує, що студенти виявляли інтерес та брали активну участь у 

створенні вокально-інструментальних ансамблів. За допомогою керівників та за 

власною ініціативою підбирали репертуар, робили переклади популярних 

творів та аранжування нових пісень.  

Так, 1970 року випускниця музично-педагогічного факультету І-ФДПІ 

ім. В.С.Стефаника Г.Кушнірук створила вокально-інструментальний ансамбль 

“Гуцулочки”, який за короткий час існування підготував  програму та завоював 

авторитет слухачів. Заснований на фольклорі закарпатського регіону, ансамбль 

презентував своє мистецтво  трудівникам Уралу. З успіхом пройшли концерти 

колективу в Челябінську, Златоусті, Магнітогорську.  

На базі музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна 

студенти почали роботу у вокально-інструментальному  ансамблі “Тембр”. Цей 

колектив було створено з ініціативи випускника Львівської консерваторії, 

здібного організатора, неперевершеного аранжувальника  Ігоря Васильовича 

Заруби. До репертуару колектива увійшли “Балада про гітару й трубу” 

Я.Френкеля, “Молдаваночка” О.Білаша, “Ліс загадковий” В.Шаінського. 8 

травня 1971 року відбувся концерт вокально-інструментального ансамблю 

“Тембр”, присвячений Дню Перемоги. У виконанні ансамблю та його соліста 

В.Сіленка прозвучали “Прощання з Братським” О. Пахмутової,  “Гнуться верби 

над ставом” О.Білаша,  “Пісня кохання” В.Буєвського. У концерті взяла участь 

лауреат Республіканського конкурсу педагогічних інститутів України, лауреат 
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Міжнародного фестивалю Миру в Туреччині, Бельгії, інструментальна група 

танцювального ансамблю “Юність”, створена зі студентів І – ІV курсів 

музично-педагогічного факультету [188]. 

У святкових концертах брали участь новоутворені художні колективи 

факультету, серед яких оркестр народних інструментів під орудою І.В.Заруби. 

Перший виступ оркестру в такому великому складі (сімдесят осіб) відбувся 

1972 року. Прозвучали: “Липа вікова” В.Куликова, “Танок” А.Заремби, “Що  

мені жалкувати й тужити” О.Варламова, пісня Наталки з опери “Наталка-

Полтавка” М.Лисенка (солістка – Л.О.Манжос).  

На початку 70-х років І.В.Заруба створив вокально-нструментальний 

ансамбль “Степівчанка”.  Колектив підготував концертну програму у два 

відділення, одержав високу оцінку на республіканському  огляді самодіяльного 

мистецтва, присвяченого 50-річчю утворення СРСР, та став срібним лауреатом 

республіканського фестивалю самодіяльного мистецтва. Найбільш вдало  у 

виконанні учасників ансамблю прозвучали пісні “Три поради”, “Чарівна 

скрипка”, “Пісні Данко”, “Карпати” та ін. З великим захопленням слухачі 

зустрічали “Степівчанку” з піснею, слова якої написав старший лаборант 

кабінету естетики І.В.Дубинський, а музику –   студент  С.Євстратов. Ця пісня 

про степовий Кіровоградський край, про натхненну працю трударів. 10 грудня 

1972 року по республіканському телебаченю “Степівчанка” виступала в числі 

кращих колективів області [191]. 

Як свідчить  архівна документація, значна частина концертно-

виконавських та музично-просвітницьких заходів проходила з участю хорових 

колективів, які  вважалися основним інструментом професійно-педагогічної 

підготовки вчителів музики і співів. Їх очолювали здібні й талановиті  педагоги-

хормейстери, які навчали студентів вокально-хорового  мистецтва та залучали 

їх до участі в концертно-виконавській та музично-просвітницькій діяльності. 

Належний професійний рівень, добре володіння вокально-хоровими 

навичками, переконливу інтерпретацію музичних творів демонстрували на 
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концертних виступах хорові колективи КДПІ. Виразно звучали твори “Славлю 

мою Батьківщину” А.Філіппенка, “Край рідний і любимий” А.Жилінського, 

“Гімн великому місту” Р.Глієра, “Ой ти, дівчино” А.Кос-Анатольського, 

“Зустрівся син з батьком” Г. Свиридова, “Сонце заходить” В.Іконника, “Гей 

волошин сіно косить” С.Орфєєва, “Думи мої” Є.Козака. 

Таким чином, слід зазначити, що на новоутворених музично-педагогічних 

факультетах були  створені художні колективи, які стали інструментам 

виховання талановитих диригентів, виконавців, учителів музики і співів 

завдяки:  

 професійній підготовці й творчій діяльності  спеціалістів, які працювали з 

цими колективами;  

 найбільш талановитим студентам музично-педагогічних факультетів, які 

створювали художні колективи;  

 безмежно закоханих у музичне мистецтво солістів та учасників творчих 

колективів;  

 концертно-виконавській та музично-просвітницькій діяльності на 

концертних майданчиках різних рівнів. 

У 60-ті роки Міністерство освіти СРСР надавало великого значення 

обміну досвідом роботи педагогічних і творчих колективів вищих навчальних  

закладів.  Однією з форм роботи з обміну досвідом стали звіти творчих 

колективів перед викладачами та студентами інших навчальних закладів. Вони 

демонстрували  технічні та художні можливості колективу, рівень 

професіоналізму у відтворенні тексту музичного твору, особливості 

репертуарної політики, досвід сценічної майстерності.  

На початку 60-х років самодіяльна народна хорова капела КДПІ ім. 

О.М.Горького, якою керував О.Ю.Петровський, була шанованим колективом у 

мистецьких колах не тільки Києва, а також за межами України. 1964 року  

колектив гастролював у республіках Прибалтики. Концерти відбулися у 

Вільнюському та Шауляйському педагогічних інститутах, де слухачі 



 374 

ознайомилися з класичним репертуаром та хоровими творами сучасних 

композиторів СРСР. Виступи київських студентів сприяли формуванню 

творчих стосунків між викладачами та студентами ВНЗ. Було обговорено та 

складено план спільної роботи художніх колективів, розроблено  заходи з 

підготовки творчих програм та участі у святах хорової музики. Для більшості 

студентів, котрі виступали в складі капели та інструментального ансамблю, це 

було перше випробування, яке допомогало адекватно оцінити свої можливості 

[261,4]. 

1965 року студентська самодіяльна хорова капела під керівництвом 

О.Ю.Петровського та ансамбль струнних інструментів, який очолював 

В.П.Лапченко,  привітали викладачів та студентів Тбіліського державного 

педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна з 30-річчям його заснування. До 

програми хорового колективу ввійшла щойно написана композитором Р.Лагідзе 

“Пісня про Тбілісі”, яку київські студенти виконували грузинською мовою. З 

великим успіхом хорова капела виступила в столичному театрі ім. Шота 

Руставелі. На високому професійному рівні пройшли концерти  в Будинку 

вчителя та на підприємствах Грузії.  

На музично-педагогічному факультеті ОДПІ ім. К.Д.Ушинського було 

створено художні колективи, які очолювали відомі диригенти Ж.Х.Косинський 

та С.Т.Калмиков. Високопрофесійний рівень виконавської майстерності 

студентів мішаного хору, яким керував Ж.Х.Косинський, дав змогу виконувати 

складні хорові твори. Колектив запрошували для участі у відповідальних 

концертах. 1968 року мішаний хор виступив перед студентами ЗДПІ. У 

програмі концерту прозвучали твори зарубіжних, російських та українських 

композиторів. Відбувся обмін досвідом з питань організації та методики 

вокально-хорового виховання майбутніх учителів музики та співів. Цього ж 

року Всесоюзна фірма “Мелодія” підготувала та випустила платівку  із записом 

хорових творів у виконанні мішаного хору студентів ОДПІ ім. 

К.Д.Ушинського. 
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1968 року в Києві відбувся ще один відповідальний концерт цього 

колективу. Це був звіт перед викладачами та студентами КДПІ ім. 

О.М.Горького. У програмі концерту також виступили солісти-виконавці та 

оркестр народних інструментів  під керівництвом Степана Тимофійовича 

Калмикова. Це був своєрідний за складом колектив, основу якого становили 

темброві баяни та акордеони. С.Т.Калмиков робив переклади для оркестру 

оригінальних творів, написаних для різних музичних інструментів, 

інструментував супровід солістам, які виступали з колективом. Для тембрового 

забарвлення уводилися додатково різні клавішні та духові інструменти. У 

репертуарі оркестру була музика російських композиторів, 

західноєвропейських композиторів-класиків та народна музика.  

1971 року оркестр народних інструментів під орудою С.Т.Калмикова 

вдруге виступив перед викладачами та студентами КДПІ ім. О.М.Горького. 

Виступ колективу отримав високу оцінку фахівців та слухацької аудиторії. На 

цей час колектив здобув славу та мав заслужену повагу серед фахівців в 

Україні та за її межами. 

У 70-х роках Міністерство освіти України підтримувало заходи, 

спрямовані на обмін творчим досвідом роботи  колективів фахових кафедр та 

факультетів. Основною формою діяльності в цьому напрямі залишалися звіти 

художніх колективів перед викладачами та студентами інших музично-

педагогічних факультетів вищих навчальних закладів СРСР.  

1975 року мішаний хор музично-педагогічного факультету ОДПІ ім. 

К.Д.Ушинського звітував перед студентами Вільнюського державного 

педагогічного інституту. З концертною програмою виступив також оркестр 

баяністів та акордеоністів під орудою С.Т.Калмикова. У репертуарі колективу 

була ІV симфонія П.І.Чайковського, фортепіанний концерт К.Сен-Санса, 

переклади для баянно-акордеонного складу творів композиторів-класиків. В 

оркестрі використовувалися духові та ударні інструменти, окремі сольні партії 

виконували на фортепіано [162,10]. 
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Підтримували творчі зв’язки колективи музично-педагогічних 

факультетів України з Білорусією. З новою програмою мішаний хор ОДПІ ім. 

К.Д. Ушинського виступив перед студентами Мінського державного 

педагогічного інституту та на святковому концерті,  присвяченому 10-річчю з 

дня заснування музично-педагогічного факультету 7 травня 1976 року. У 

концерті взяли участь солісти й художні колективи факультету. Високу оцінку 

виступу студентів мішаного хору дав ректор ОДК ім. А.В.Нежданової професор 

В.І.Шип [162,6 – 7]. 

Викладачі І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника співпрацювали з російськими 

колегами. Велике виховне значення для учасників вокально-хореографічного 

ансамблю “Верховинка” мала поїздка з концертною програмою в Новгород. 

Вокально-хореографічний ансамбль виступив у педагогічному інституті, де 

колектив презентував народнопісенний фольклор закарпатського регіону та 

сучасну музику українських композиторів. Відбулися творчі зустрічі з 

художніми студентськими колективами та обмін досвідом з музично-

естетичного виховання молоді [73,9].  

Результатом багаторічних колективних та особистісних творчих зв’язків 

став звітний концерт мішаного хору ОДПІ ім. К.Д.Ушинського перед 

викладачами та студентами Мінського державного педагогічного інституту. Ще 

раз одеські студенти підтвердили високий виконавський та художній рівень, 

технічну та вокальну майстерність колективу. У програмі прозвучали хорові 

твори композиторів-класиків та обробки українських народних пісень [162,10].  

Таким чином, у програмі обміну досвідом роботи між викладачами та 

колективами фахових кафедр вищих навчальних закладів активну участь брали 

художні колективи музично-педагогічних факультетів України. Перед 

студентською молоддю колишніх республік СРСР звітували хорові та 

оркестрові колективи, ансамблі різних форм і солісти-виконавці. Обмін 

досвідом роботи студентських художніх колективів вищих навчальних закладів 

позитивно впливав на формування репертуарної політики й творче становлення 
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колективу.  Студенти усвідомлювали відповідальність за якість звучання, 

намагалися засобами музичного мистецтва розкрити художній зміст музичного 

твору. Досвід роботи художніх колективів та їхніх керівників вивчався та 

узагальнювався на республіканському рівні. 

Важливою складовою концертно-виконавської та музично-

просвітницької діяльності була участь художніх колективів ВНЗ у всесоюзних 

оглядах художньої самодіяльності та І Всесоюзному фестивалі художньої 

творчості трудящих, які  в 60-х роках ХХ століття вважалися основними 

напрямами виховної роботи. Художні колективи та студенти новоутворених 

музично-педагогічних факультетів були активними учасниками цих заходів, 

брали участь у запланованих концертних виступах. Колективи, які стали 

учасниками оглядів художньої самодіяльності, та фестивалі художньої 

творчості,  виконували здебільшого програмні твори певного ідеологічного  

спрямування. Ці заходи мали масовий характер та суто політичну 

спрямованість, а також виконували важливу виховну функцію  у становленні 

особистості й розв’язували такі завдання:  

 вплинути  на формування світогляду студентів;  

 формували в молодих людей морально-естетичні якості;  

 знайомили студентів  з кращими зразками світової та вітчизняної 

класики; 

 сприяти формуванню в молоді почуття колективізму  та відповідальності 

за успішний виступ колективу;  

 ставали засобом набуття студентами професійного досвіду, засвоєння 

основних принципів та методів роботи над репертуаром. 

Так, 1964 року в КДПІ ім. О.М.Горького відбувся всесоюзний огляд 

художньої самодіяльності, на якому музично-педагогічний факультет 

презентував мішаний хор, котрим  керував  В.М.Іконник, та інструментально-

вокальний ансамбль під керівництвом  В.П.Лапченка. За висловлюванням 

фахівців, ці колективи демонстрували належний рівень виконавської 
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майстерності, високу художню культуру,  злагодженість хорового та 

інструментального звучання. 

Художні колективи та солісти-виконавці музично-педагогічного 

факультету ЗДПІ також брали активну участь у проведенні оглядів художньої 

самодіяльності. Виходячи з тематичної спрямованості цього заходу, нову 

концертну програму підготував студентський хор, яким керував 

Ж.Х.Косинський. До концертної програми увійшли твори радянських та 

західноєвропейських композиторів. Незначний відсоток займали твори 

українських композиторів та обробки українських народних пісень [162,10]. 

1975 року викладачі та студенти музично-педагогічних факультетів 

брали активну участь у І Всесоюзному фестивалі художньої творчості 

трудящих. Метою фестивалю була пропаганда історії радянського народу, його 

бойових і трудових традицій, підвищення ідейно-художнього рівня 

самодіяльного мистецтва.  

З великим успіхом у концертах фестивалю виступили студенти музично-

педагогічного факультету КДПІ ім. О.М.Горького. Це був студентський хор  під 

керівництвом В.Б.Філіпенко, камерний оркестр, який очолював Л.Г.Титаренко, 

симфонічний оркестр під орудою В.М.Рязанцева, оркестр народних 

інструментів під керівництвом В.П.Лапченка, ансамбль скрипалів та  ансамбль 

баяністів [293,2]. 

Таким чином, участь самодіяльних художніх колективів музично-

педагогічних факультетів у всесоюзному огляді художньої самодіяльності та І 

Всесоюзному фестивалі художньої творчості трудящих демонстрував рівень 

виконавської майстерності хорових, інструментальних колективів та окремих 

виконавців, став показником розвитку музично-педагогічної освіти в Україні.  

Одним з напрямів музично-просвітницької діяльності викладачів 

музично-педагогічних факультетів була практична допомога в організації 

художньої самодіяльності студентів в інституті. Викладачі кафедри музики та 

співів музично-педагогічного факультету ЗДПІ прослуховували охочих узяти 
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участь у роботі художніх колективів, виявляли студентів, які навчалися у 

ДМШ, володіли навичками гри на музичних інструментах, знали основи нотної 

грамоти.  Вони допомагали в організації хорових колективів, вокальних та 

інструментальних ансамблів. Як показало вивчення архівної документації, 

В.П.Нікуленко займався з вокальним квартетом педагогічного факультету, 

В.М.Сергеєв акомпанував у концертах викладачам факультету фізичного 

виховання, О.С.Дудник та О.Ф.Ганич готували вокальні номери та брали участь 

у святкових концертах  зі студентами історичного факультету [211,15]. 

В організації художньої самодіяльності у ВДПІ ім. М.Островського 

практичну допомогу надавали викладачі музично-педагогічного факультету. З 

хором та ансамблем фізико-математичного факультету працювали 

О.В.Шапошникова та Н.Є.Біла,  ансамблем природничо-географічного 

факультету керував В.Т.Бородулін, з хором студентів філологічного факультету 

виступали О.Н.Коробко та Н.Ю.Вікторовська.  

Стимулюючи розвиток музично-просвітницької діяльності, Міністерство 

освіти УРСР 1967 року провело республіканський огляд художньої 

самодіяльності творчих колективів та виконавців серед студентів ВНЗ. 

Учасниками цього заходу стали кращі художні колективи та солісти-виконавці 

музично-педагогічних факультетів різних регіонів України. Програму з творів 

зарубіжних та радянських композиторів, акапельні твори й твори із 

супроводом, обробки українських народних пісень демонстрував мішаний хор 

музично-педагогічного факультету ОДПІ ім. К.Д.Ушинського, яким керував 

Ж.Х. Косинський [162,13]. 

Музично-просвітницьку роботу серед учнів середніх шкіл міста 

проводили викладачі фахових кафедр музично-педагогічного факультету І-

ФДПІ ім. В.С.Стефаника. В.Е.Шелех, Л.Ю.Баландін, А.Г.Коломіець, 

Б.А.Антонович постійно зустрічалися із учнями, допомогали керівникам 

шкільних художніх колективів у підборі репертуару, давали методичні поради 
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відносно трактовки музичних творів та методики вокально-хорового виховання 

школярів.  

Близько 50  концертів та лекцій-концертів дали студенти музично-

педагогічного факультету ЛДПІ ім. Т.Шевченка для учнів середніх шкіл та 

мешканців м.Луганська. Слухачам запам’ятався концерт хорового колективу 

музично-педагогічного факультету разом із симфонічним оркестром обласної 

філармонії, у виконанні яких прозвучала ораторія Г.Свиридова “Пам’яті 

С.Єсеніна”. 

Як свідчать архівні матеріали, концертно-виконавська та музично-

просвітницька діяльність займала провідне місце в навчально-виховному 

процесі студентів музично-педагогічного факультету НДПІ ім. М.Гоголя. Було 

розроблено план проведення  лекцій-концертів для учнів середніх шкіл та 

професійно-технічних училищ. У музично-просвітницьких заходах брали 

участь студенти ІІ – ІV курсів викладачів В.А.Розен, А.В.Науменко, 

М.Ф.Бровченко, В.Г.Ванюкевича, К.А.Федотова, Ю.О.Бауськова, 

Н.Д.Даньшиної. Викладач В.А.Розен виступила із сольним концертом, 

слухачами якого стали студенти історичного факультету та учні старших класів 

СШ № 1 м.Ніжина. Факультет був центром культурного життя на Чернігівщині 

[214,13 – 14]. 

Музично-просвітницька діяльність займала провідне місце в навчально-

виховному процесі викладачів та студентів музично-педагогічного факультету 

ОДПІ ім. К.Д.Ушинського. Вони співпрацювали з Іллічівською СШ № 1 

Одеської області. Було проведено багато спільних заходів – лекції-концерти, 

зустрічі студентів з учнями, творчі звіти викладачів та художніх колективів. У 

травні 1972 року пройшов концерт, присвячений Дню Перемоги на майдані біля 

пам’ятника загиблим воїнам. Скорботно линули звуки “Лакримоза” із Реквієму 

В.Моцарта у виконанні мішаного хору факультету. Студенти разом з учнями 

школи виконали фрагмент поеми А.Новикова “Ми за мир”. Вокальні дуети  й 

тріо милували аудиторію слухачів українськими народними піснями. 
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Підсумком концертно-виконавської діяльності 1971 – 1972 н.р.  став творчий 

звіт мішаного хору під керівництвом Ж.Х.Косинського перед викладачами та 

студентами  КДПІ ім. О.М.Горького.  

Активну концертно-виконавську та музично-просвітницьку діяльність 

проводили викладачі та студенти музично-педагогічного факультету в базовій 

середній школі № 5. Вона пов’язана з виступами хорових колективів, оркестру, 

ансамблів та  індивідуальним виконавством. З перших років свого існування 

факультет досяг певних успіхів у цьому напряму, що зумовлено творчою 

працею керівників хорових та оркестрового колективів, вокалістів та 

інструменталістів, серед яких Ж.Х.Косинський, В.Б.Кагаловський, В.В.Ульяш, 

С.Т.Калмиков та інші. 

Основним напрямом музично-просвітницької діяльності залишалася 

робота із школярами. Для учнів базових шкіл викладачі музично-педагогічного 

факультету ЗДПІ О.М.Векслер, Л.О.Міщенко, Ф.І.Комлев, А.В.Нетунаєва, 

Т.В.Гордейчева  підготували та прочитали лекції “Музика на службі 

католицької церкви”, “Народність сучасної радянської музики”, “Традиції та 

новаторство в музиці”, “Дитячий фортепіанний цикл В.С.Косенка”. 

40 концертів для учнів середніх шкіл, населення міста та області 1973 – 

1974 н.р. було  дано викладачами та студентами музично-педагогічного 

факультету ВДПІ ім. М.Островського. Перед учнями середніх та старших 

класів виступав оркестр народних інструментів. У приміщенні інституту та в 

Зеленому театрі міського Парку культури пройшли два концерти, присвячені 

175-річчю з дня народження О.С.Пушкіна. Із сольними номерами виступали 

викладачі О.Д.Лучакова, І.Й.Чабан, В.М.Сініцин,  Т.П.Макарова, В.Ф.Поліщук 

[57,12 – 13]. 

Концертно-виконавська та музично-просвітницька діяльність займала 

центральне місце в навчально-виховному процесі викладачів та студентів 

музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.М.Горького. Старшокурсники 

активно працювали з учнями загальноосвітніх шкіл у позаурочний час. 
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Студенти ІІІ курсу надавали шефську допомогу учням Пилиповецької 

восьмирічної школи Макарівського району. Багато пізнавальних заходів було 

запропоновано учням молодших та середніх класів, серед яких –  лекції-

концерти, тематичні концерти, присвячені творчості радянських та зарубіжних 

композиторів, музичні вікторини. Очолювала цю роботу студентка ІІІ курсу 

Т.Корсун, їй допомагали студенти О.Бірюкова, Є.Ткаченко, Т.Валацька, 

О.Наконечний, С.Ясир, М.Буяло, М.Гуральник. З концертними програмами 

студенти виступали в сільських клубах. Багато святкових вечорів підготовлено 

разом з учнями 5 – 8 класів [274,1]. 

Третьокурсники допомагали учням базових  шкіл у музичному 

оформленні вечорів, проведенні зборів загонів. Вони виступали перед молоддю 

з лекціями-концертами “Музика, народжена  Жовтнем” та “Композитори – 

дітям”. Студенти ІІ курсу підготували музично-літературну композицію 

“Композитори – юнацтву”, “Радянська масова пісня” та “Прекрасне поруч”, з 

якими виступали перед учнями підшефних шкіл. Музично-просвітницька 

діяльність студентів музично-педагогічного факультету була спрямована на 

підвищення ролі музичної культури та моральному вихованні підростаючого 

покоління. 

Аналіз вивчення архівних матеріалів дає можливість стверджувати, що в 

60-х – 70-х роках викладачі та студенти музично-педагогічних факультетів 

активно проводили музично-просвітницьку роботу в базових школах з учнями 

різних вікових груп. Згідно з розробленими планами роботи викладачі 

виступали з концертами, лекціями, організовували заходи з участю школярів. 

Студенти,  які мали нахил до музично-просвітницької діяльності та володіли 

організаторськими здібностями, з власної ініціативи розробляли тематику  

музично-просвітницьких заходів, організовували різні за складом та кількістю 

ансамблі, до яких залучали учнів середніх та старших класів. Вони також 

займалися підготовчою роботою, проводили репетиції, готували колективи до 



 383 

концертних  виступів. Концертно-виконавська та музично-просвітницька 

діяльність сприяла:  

 установленню творчих взаємозв’язків між фаховими кафедрами та 

вчителями музики і співів середніх шкіл;  

 підвищенню професійного і методичного рівня викладачів музично-

педагогічних факультетів;  

 розвитку лекторсько-пропагандистських та організаторських здібностей 

студентів;  

 формуванню у майбутніх учителів навичок спілкування з різними 

аудиторіями слухачів;  

 проходженню студентами музично-педагогічних факультетів 

виконавської практики. 

У 70-х роках в Україні почали створюватися народні університети 

культури, слухачами яких були учні середніх шкіл, працівники освіти, 

медицини, промисловості та інших галузей. Вони працювали за розробленими 

та затвердженими навчальними планами. Лекції з історії музики запрошували  

читати викладачів музично-педагогічних факультетів. Університети відігравали 

важливу пізнавальну та виховну роль у формуванні світогляду громадян, 

розширювали їхні уявлення в різних жанрах музичного мистецтва.  

Так, 1973 – 1974 н.р. викладачі кафедри теорії, історії музики та гри на 

музичних інструментах І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника брали активну участь  у 

роботі міського університету культури, який очолювала викладач факультету 

Л.В.Яросевич. Тут з лекціями-концертами виступали викладачі 

Е.Е.Самодумська, К.Л.Полутіна, А.О.Старостенко.  Музичні ілюстрації 

виконували студенти А.Логінова, Т.Мамонтова, Л.Мартищук. У лекціях-

концертах неодноразово брав участь унісон скрипалів під керівництвом 

Ю.Д.Криха, який  також з успіхом виступив у концерті з нагоди святкування 

ювілею К.Д.Ушинського в Києві [59,10]. 
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Викладачі університету культури співпрацювали із сучасними 

молодіжними об’єднаннями, займалися організацією дозвілля молоді засобом 

їхнього ознайомлення з напрямами розвитку вокально-інструментальної 

музики. На одному з таких занять 1973 року з новою програмою виступив 

вокально-інструментальний ансамбль “Гуцулочки”. Колектив брав також 

активну участь у концертах фестивалю художньої творчості, був запрошений 

на зйомки кіножурналу “Радянська Україна”, виступав у трудових колективах 

Івано-Франківщини.  

Протягом 1975 – 1976 н.р. для громадськості міста, студентів та учнів 

було прочитано 74 лекції та проведено 126 концертів. У роботі університету 

активну участь брали викладачі В.М.Лужний, А.І.Паламарчук, Л.М.Чуриліна, 

Л.Л.Гротова, О.І.Макар, М.Ю.Сливоцький, Ю.М.Серганюк, інструментальний 

квартет “Усмішка” під керівництвом Ю.С.Фейди, вокальний квартет “Легінь”, 

який очолював П.М.Чоловський та ансамбль баяністів під керівництвом 

З.В.Гайди [64,8]. 

Отже, діяльність викладачів та студентів музично-педагогічних 

факультетів в університетах культури сприяла підвищенню загального 

культурного рівня слухачів та формуванню досвіду музично-просвітницької 

роботи його організаторів.  

У 60-х – 70-х роках викладачі вищих навчальних закладів   розробляли 

нові форми масового музично-естетичного виховання підростаючого 

покоління. Для розширення кругозору та формування в студентів і школярів 

музичної культури викладачами музично-педагогічних факультетів 

педагогічних інститутів були створені музичні лекторії. Так, студенти ЛДПІ ім. 

Т.Шевченка 1969 – 1970 н.р. стали  активними учасниками музичного лекторію 

“Музичні середи”, яким керував В.В.Голованов. Основною формою проведення 

занять музичного лекторію стали лекції-концерти. За своєю тематикою вони 

знайомили слухачів з творчістю відомих композиторів, особливостями 

авторського стилю, взаємозв’язку музики з іншими видами мистецтв. 
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Студентка О.Наришкіна підготувала лекцію-концерт “Радянські композитори – 

дітям”, В.Цвєтова – “Основоположник російської класичної музики 

М.І.Глинка”, А.Паранич –  “Російський романс”, М.Погребак – “Взаємозв’язок 

музики та літератури”. Музичний лекторій відігравав значну роль у формуванні 

духовної культури школярів та студентської молоді [49,17]. 

Активну участь у роботі музичного лекторію та концертно-виконавській 

діяльності брали студенти вокально-інструментального ансамблю “Ровесник”, 

яким керував В.Є.Поляков, оркестру народних інструментів, котрий вели 

В.П.Луговенко та Н.І.Бондарь, загальноінститутської хорової капели, з якою 

працювали Ю.С.Чернов та Г.Ю.Козаченко [49,17].  

Протягом десяти років існування слухачами музичного лекторію стало 

не одне покоління молоді. 1974 – 1975 н.р. його роботу очолювала 

Н.І.Кружиліна. Під її керівництвом студенти готували  лекції-концерти, з якими 

виступали перед учнями шкіл та середніх навчальних закладів. Тут вони 

набували досвід виконавської практики та навички спілкування із слухачами. 

Основна мета музичного лекторію – формування музичної культури школярів 

як складової духовної культури особистості. Лекції-концерти проводилися у 

студентських гуртожитках № 1 та для студентів машинобудівного інституту, у 

середніх школах та школі-інтернаті м.Ворошиловграда. 

Цього ж  року в м.Кіровограді було започатковано нову форму  музично-

естетичного виховання школярів – “Філармонії школяра”. Одне із засідань  

“Філармонії школяра” було присвячено шевченківському ювілею. Його 

відвідали учні старших класів  СШ № 4 та 24 м.Кіровограда [220]. 

1975 року на базі музично-педагогічного факультету КДПІ ім. 

О.С.Пушкіна продовжував роботу музичний клуб “Орфей”. У ньому слухачі 

знайомилися з кращими зразками російської та зарубіжної музики. Студенти 

виступали з лекціями-концертами на теми: “Образ Прометея в музиці”, 

“Музичне мистецтво епохи Ренесансу”, “Прокоф’єв і Шекспір”. 
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У клубі “Апассіоната”, яким керувала викладач ВДПІ ім. 

М.Островського Н.Н.Прушківська, прочитано ряд лекцій з розвитку 

радянського мистецтва в післявоєнні роки та проведена лекція-концерт, 

присвячена творчості литовського композитора Н.Чурльоніса. Члени клубу 

систематично друкували статті з питань розвитку вітчизняного мистецтва в 

газеті “Апассіоната” [63,15]. 

“Пісні Великої вітчизняної війни”, “Пісні композиторів братньої 

Польщі”, “Концерти класичної музики”, “Наші сучасники – Р.Щедрін та 

І.Стравінський” увійшли до циклу лекцій-концертів, які проводилися для учнів 

професійно-технічних училищ. Лекції-концерти “Фортепіанна творчість 

композиторів братніх республік” та “Фортепіанне мистецтво Франції” провели 

викладачі фортепіанної секції для студентів медичного інституту [71,11 – 12]. 

1977 – 1978 н.р. на музично-педагогічному факультеті ОДПІ ім. 

К.Д.Ушинського працював музичний лекторій для учнів базових 

загальноосвітніх шкіл. Протягом навчального року студенти факультету 

здійснили вісім музично-літературних заходів. За допомогою викладачів 

фахових кафедр готували музичні ілюстрації, акомпанували солістам, 

розробляли зміст музично-літературних сценаріїв.  

Варто зазначити, що створені у 60-х – 70-х роках музичні лекторії 

відіграли важливу роль у формуванні наукового світогляду підростаючого 

покоління. Вони об’єднували велику кількість молоді, впливали на розвиток 

індивідуальних творчих можливостей студентів, стали базою формування 

виконавської та педагогічної майстерності майбутніх учителів музики і співів.  

Важливим напрямом музично-просвітницької діяльності  досліджуваного 

періоду стали творчі зустрічі молоді з відомими композиторами та 

виконавцями. Організатори цих заходів уводили до програми окремі музичні 

твори, написані композиторами в певні періоди їхньої творчості. Відомі 

виконавці виступали з концертними програмами, у яких брали участь 

студентські хорові та оркестрові колективи. Такі зустрічі мали велике виховне 
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значення для слухачів та учасників цих заходів, які знайомилися з історію 

створення окремих музичних творів, особливостями творчого стилю 

композитора, його участі в музичному житті суспільства. 

Так, учасники оркестру народних інструментів під керівництвом 

М.К.Мельника НДПІ ім. М.Гоголя на зустріч з композитором К.О.Мясковим 

підготували п’ять творів написаних у різні роки. З концертами, до яких увійшла 

музика К.О.Мяскова, колектив виступив  у Будинку культури Ніжина, 

Чернігові та Києві.  

1971 року викладач музично-педагогічного факультету КДПІ ім. 

О.М.Горького С.М.Королькова організувала зустріч студентів та викладачів 

факультету з відомим українським композитором І.Н.Шамо. На той час Ігорем 

Наумовичем було написано багато музичних творів у різних жанрах:  дві 

симфонії, кілька творів для струнного оркестру, понад 70 пісень, музика до  

кінофільмів. Композитор поділився творчими задумами, розповів про життєвий 

і творчий шлях, виконав ряд творів, написаних у різні роки. На зустрічі 

прозвучали нові пісні І.Н.Шамо: лірична “Три поради”, жартівлива “Любов з 

першого погляду”, дві балади. У цих піснях композитор передав певний 

настрій, образність, гармонійність музики та слова [292,2]. 

Наступна зустріч з К.О.Мясковим організувала викладач кафедри музики 

та співів О.І.Андросова. Студенти із задоволенням слухали нові твори 

Костянтина Олександровича, ознайомилися з альбомом-сюїтою “Червоні 

вітрила”, історією створення концертних творів для баяна, бандури, балалайки. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що викладачі музично-педагогічних 

факультетів були організаторами багатьох творчих зустрічів з відомими 

композиторами та виконавцями, які впливали на професійно-педагогічне 

становлення майбутніх учителів музики і співів. Під впливом цих заходів у 

студентів формувалися ціннісні орієнтації, вони випробовували власні творчі 

можливості в певних музичних жанрах.   
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У 60-х – 70-х роках для пропаганди музичного мистецтва та проведення  

профорієнтаційної роботи викладачі й студенти музично-педагогічних 

факультетів організовували музично-просвітницькі заходи для учнів та 

студентів навчальних закладів, робітників підприємств, заводів, воїнів 

Радянської Армії,  мешканців міст. 

Так, колектив викладачів та студентів КДПІ ім. О.М.Горького 

проводили концертно-виконавську діяльність у межах Київської області, 

залучаючи різні верстви населення до світової музичної культури. 20 лютого 

1972 року відбувся концерт у Будинку культури міста Димера. Виступив 

студентський хор, у виконанні на народних інструментах прозвучали українські 

народні пісні. Такі ж концерти для школярів, учнів професійно-технічних 

училищ та робітників радгоспу пройшли в селах Лютіж та Катюжанка. 

Студенти музично-педагогічного факультету також проводили музично-

просвітницьку роботу з воїнами Західного прикордонного округу. За завданням 

Політвідділу вони провели 10 концертів та надали методичну допомогу 

учасникам військової художньої самодіяльності. Відзначаючи день Радянської 

Армії, студенти  виступили з концертом у Вищому авіаційному училищі. 

Вокальний ансамбль “Вікторія” виконав пісні “Журавлі” Я.Френкеля, 

“Студентська пісня” та “Чарівна скрипка” І.Поклада. Окрасою концерту був 

виступ симфонічного оркестру, який очолював В.М.Рязанцев. Із захопленням 

воїни слухали увертюру М.Лисенка до опери “Тарас Бульба” [131,1]. 

Велику концертну програму з творів  російських та українських 

композиторів, композиторів народів СРСР підготував зведений хор студентів ІІ 

– ІV курсів ЗДПІ, яким керував досвідчений хормейстер А.Ф.Бабанкін. Хор 

виступав на фестивалі “Дружба” в інституті, у театрі ім. М.Щорса, Палаці ЗТЗ, 

перед трудящими Запорізької області. 

У численних концертах, які відбувалися протягом року, систематично 

виступали викладачі С.А.Коган, В.Г.Іванов, Б.В.Пономарьов та їхні студенти. 

Т.В.Безбородова та Н.К.Антонова зі студентами своїх класів виступили в 
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інституті та СШ № 30. О.С.Дудник підготувала програму з творів 

С.В.Рахманінова та взяла участь у концерті, присвяченому 100-річчю з дня 

народження композитора. Звітний концерт у двох відділеннях провели в жовтні 

1972 року М.К.Ігнатова та І.С.Слітинська. Неодноразово викладачі кафедр та 

художні колективи виступали в БК “Титан” та БК Металургів  [218,9]. 

Викладачі та студенти музично-педагогічного факультету брали участь у 

концертах для делегатів Всесоюзної конференції деканів, виступали перед 

директорами японських шкіл, іноземними делегаціями. Активним учасником 

заходів був оркестр народних інструментів, з яким працював В.М.Овод. 

Програма колективу постійно поповнювалася новими творами, це була музика 

композиторів  різних епох та стилів, обробки народних пісень і танцювальна 

музика. 

У жовтні 1977 року в клубах, палацах культури, навчальних закладах, у 

червоних кутках та на відкритих майданчиках Миколаєва звучали голоси 

самодіяльних співаків України. З концертами виступили учасники фестивалю 

молодіжної пісні вокально-інструментальний ансамбль “Опришки” І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника, оркестр народних інструментів “Медіатор” Рівненського 

педагогічного інституту, вокально-інструментальний ансамбль “Степівчанка” 

КДПІ ім. О.С.Пушкіна. 

За час свого існування ансамбль “Степівчанка” дав понад сто концертів, 

він – постійний учасник усіх інститутських та загальноміських заходів. 

Солістка ансамблю студентка ІІІ курсу Н.Лоскова одержала приз найчарівнішої 

солістки. Самодіяльні артисти дали в Миколаєві 10 концертів.  Було багато 

зустрічей із освітянами та студентами міста, з працівниками  об’єднання 

“Миколаївпромбуд”. Спілкування з кращими самодіяльними колективами 

України, зустрічі з молодіжними аудиторіями збагачували  досвід колективу. 

“Степівчанка” стала лауреатом фестивалю молодіжної пісні. 

У ході дослідження ми переконалися, що основною формою концертно-

виконавської та музично-просвітницької діяльності викладачів та студентів 
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були концерти, присвячені знаменним подіям у житті суспільства, й тематичні 

концерти, приурочені пам’яті відомих композиторів, виконавців, літераторів, 

поетів, вітчизняних та зарубіжних діячів науки. 

Так, 1970 року колектив викладачів та студентів музично-педагогічного 

факультету КДПІ ім. О.М.Горького відзначив Міжнародний день захисту дітей 

у базовій середній школі № 153 ім. О.С.Пушкіна міста Києва. Відбувся великий 

святковий концерт, до якого заздалегідь готувалися студенти, школярі та їхні 

наставники. У концерті взяли участь вокальні ансамблі під керівництвом 

О.Ф.Чеботарьова. Об’єднаний хор музично-педагогічного факультету та учнів 

школи у супроводі симфонічного оркестру, який очолював В.М.Рязанцев, хор 

виконав “Присвяту” композитора Ю.Чичкова та частину з Реквієму 

Д.Кабалевського на слова Р.Рождественського [26,1]. 

Викладачі та студенти музично-педагогічних факультетів наприкінці 

навчального року брали активну участь  у Міжнародних днях захисту дітей. Це 

були концерти за участю художніх колективів, з якими випускники складали 

державні екзамени. Найбільш талановиті та обдаровані студенти диригували 

власними творами, написаними в хоровому та інструментальному жанрах. 

Важливою подією у житті суспільства стало святкування 30-річчя 

Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Активну участь у  

підготовці та проведенні заходів, присвячених 30-річчю Перемоги, брали 

викладачі та студенти всіх музично-педагогічних факультетів. Було складено та 

затверджено перспективні плани концертно-виконавських та музично-

просвітницьких заходів, якими передбачено виступи художніх колективів і 

солістів-виконавців на різних естрадних майданчиках. 

Концерт, присвячений Дню Перемоги, відбувся 9 травня у Ковалівському 

парку м.Кіровограда. Це був звіт перед ветеранами Великої Вітчизняної війни 

народної хорової капели КДПІ ім. О.С.Пушкіна під керівництвом Б.В.Притули. 

Прозвучали твори А.Жилінського “Край рідний і любимий”, О.Кошиця “Вийди, 

Грицю, на вулицю”, Б.Кравченка “Півні”, М.Глинки “Попутна”, О.Давиденка 
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“Колодники”. У концерті виступили викладачі музично-педагогічного 

факультету Л.О.Манжос та Р.Н.Феоктістова. Скрипаль Н.М.Кочко виконав 

“Мелодію” А.Дворжака [188]. 

1974 року відбулося чергове засідання клубу “Апассіоната” присвячене 

30-річчю визволення Вінниччини від німецько-фашистських загарбників. На 

зустріч були запрошені місцеві композитори. Викладачі та студенти музично-

педагогічного факультету ВДПІ ім. М.Островського виконали їхні твори, 

присвячені знаменній даті.  

До 30-річчя Перемоги підготував концертну програму зведений хор 

музично-педагогічного факультету ЗДПІ під керівництвом А.Ф.Бабанкіна. 

Особливо зворушливо слухачі сприймали у виконанні колективу такі твори, як: 

“Поема про Україну” О.Олександрова, “Нам потрібенмир” та “Ніщо не забуто, 

ніхто не забутий” А.Новикова, “У лісі прифронтовому” М.Блантера. 

Велику музично-просвітницьку роботу, присвячену Дню Перемоги, 

проводили студенти музично-педагогічного факультету при домоуправліннях. 

У період святкування 30-річчя Перемоги радянського народу у Великій 

Вітчизняній війні були проведені концерти та вечори-зустрічі з ветеранами 

війни. На цих заходах виступали створені студентами вокальні та вокально-

інструментальні ансамблі. Так, ансамбль під керівництвом студента В.Агапова 

презентував свою програму перед працівниками ЖЕКу та мешканцями 

Жовтневого району Запоріжжя [221,15]. 

Викладачі музично-педагогічного факультету проводили також лекції-

концерти, присвячені Великій Перемозі для різних груп школярів міста та 

області Вольнянського  та Кам’янка-Дніпровського районів для дітей-сиріт 

Хортицької школи-інтернату, Палацу піонерів, СШ № 11, 20, 30. 

Концертну програму до 30-річчя  Перемоги та 30-річчя визволення 

України підготували хор та оркестр народних інструментів НДПІ ім. М.Гоголя. 

На кожному курсі факультету створювалися концертні бригади, які виступали 

перед учнями середніх шкіл м.Ніжина. О.Я.Ростовський підготував тріо 
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баяністів, до програми якого увійшли  твори, присвячені воєнній тематиці. 

Студенти виступали в гуртожитках, на підприємствах м.Ніжина  та 

м.Чернігова. Концертні виступи відігравали позитивну роль у професійному 

становленні та фаховій підготовці майбутніх учителів. 

Тема Перемоги радянського народу у Великій вітчизняній війні звучала 

на концертних майданчиках, де виступав оркестр народних інструментів НДПІ 

ім. М.Гоголя. Для виховання у підростаючого покоління почуття патріотизму 

М.К.Мельник для учнів загальноосвітніх шкіл організував концерт “Пісні 

Великої Вітчизняної війни”. Викладачі факультету в супроводі оркестру 

народних інструментів виконали пісні, які звучали в 1941 – 1945 роках. 

О.Д.Незовибатько провів лекцію-концерт “Пісні радянських композиторів про 

дружбу”. Метою цього заходу стало виховання у слухачів таких морально-

етичних якостей, як колективізм, взаємодопомога, товаристкість, дружба, 

взаємоповага та ін. 

1975 – 1976 н.р. хорова капела ВДПІ ім. М.Островського під 

керівництвом Г.Г.Голика взяла участь у 19 концертах, значна частина яких 

присвячувалася Перемозі радянського народу у Великій вітчизняній війні. 

Капелою були виконані твори “Єх, дороги”, “К вам павшие”, “Мати- 

батьківщина”, твори болгарських композиторів, народні пісні братніх республік 

[63,15]. 

1978 року студенти музично-педагогічного факультету  ВДПІ ім. 

М.Островського О.Перевознюк та В.Гоцуляк допомогли робітникам 45-го 

експериментального заводу м.Вінниці в організації вокально-

інструментального ансамблю. О.Сафроняк та І.Філіппов організували та 

провели вечір, присвячений Дню Перемоги. Студенти  здійснювали шефство 

над госпіталем інвалідів Великої Вітчизняної війни, на день Радянської Армії та 

День Перемоги  дали там концерти, вшанували пам’ять загиблих воїнів [71,10]. 

Таким чином, тема Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній 

війні стала головною темою музично-просвітницьких заходів, які проводилися  
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викладачами та студентами музично-педагогічних факультетів у рік 30-річчя 

Перемоги. Також слід зазначити, що до репертуару концертів, присвячених 

Дню Перемоги, входили твори, які відтворювали події Великої Вітчизняної 

війни, були популярними на той час та виконувалися на фронтах військових 

подій, а також популярна сучасна та народна музика.  

У 70-х роках ВНЗ України разом з громадськістю широко відзначалися 

знаменні історичні події у житті нашого народу. Деканати та фахові кафедри 

музично-педагогічних факультетів згідно з перспективними планами 

проводили музично-просвітницькі заходи, присвячені 50-річчю утворення 

СРСР. Тільки  1972 року студентами КДПІ ім. О.М.Горького було проведено 

понад 30 концертів, які за тематикою та спрямованістю присвячувалися  цій 

даті.  Вони виступали  в гуртожитках, загальноосвітніх школах,  ЖЕК-ах № 

405, 406, 415. Концертні групи  виїжджали з концертами у радгоспи Київської 

області “Заплавний” та “Світанок” [131,1].  

У музично-просвітницьких заходах, присвячених  50-річчю утворення 

СРСР,  брали участь художні колективи музично-педагогічного факультету 

КДПІ ім. О.С.Пушкіна. З концертами  виступав жіночий хор під керівництвом 

В.М.Горбатюк, у виконанні якого звучали такі твори, як: “Злітайте, голуби” 

І.Дунаєвського, латвійська народна пісня “Вій, вітерець”, українська народна 

пісня в обробці М.Леонтовича “Ой, сивая зозуленька”. Ансамбль скрипалів під 

керівництвом Н.М.Кочка виразно виконував “Мелодію” А.Дворжака й “Танок 

рожевих дівчат” з балету “Гаяне” А.Хачатуряна. У виконанні вокально-

інструментального ансамблю “Степівчанка” найбільше сподобалися слухачам  

“Хатинь” І.Лученка, “Молдаваночка” О.Білаша (солістка Г.Нікітіна) та “Тиха 

вода” І.Поклада [191].  

Вивчення та аналіз концертних програм різних художніх колективів, які 

брали участь у святкових заходах,  присвячених 50-річчю утворення СРСР, 

показує, що вони складалися також з творів сучасних композиторів та музики, 

написаної керівниками цих колективів. Так, відомий в Україні  хоровий 
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диригент і методист Василь Еммануїлович Їжак робив обробки українських 

народних пісень та писав хорові твори, які розучував і виконував зі 

студентськими хоровими колективами. У травні 1972 року слухачі 

ознайомилися з новими художніми колективами, а також програмою  чоловічої 

хорової капели “Явір” та загальнофакультетського хору, якими керував 

В.Е.Їжак. Ці колективи демонстрували високий рівень виконавської 

майстерності й стали важливим інструментом формування в студентів 

вокально-хорових навичок. 

Слід підкреслити, що концерти, присвячені 50-річчю утворення СРСР, 

проходили не тільки в обласних центрах, а також на підприємствах міст 

районного підпорядкування та сільській місцевості. Зі святковими концертами 

на радіоламповому заводі перед мешканцями Вінницького та Хмільницького 

районів, членами будівельних загонів виступили хорова капела, оркестр 

народних інструментів, естрадний оркестр та вокальні ансамблі ВДПІ ім. 

М.Островського. Сольний концерт провів викладач Г.Г.Філімонов, а 

О.Д.Лучакова підготувала студентів до участі у святковому концерті 

присвяченому 50-річчю утворення СРСР.  

Значну роботу проводили викладачі та студенти музично-педагогічного 

факультету НДПІ ім. М.Гоголя з музично-естетичного виховання школярів, 

студентської молоді, міського та сільського населення. Викладачі та студенти 

факультету брали активну участь у відповідальних концертах на честь 60-річчя 

жовтневої революції  в інституті, місті, районі та області. За 1977 – 1978 н.р. 

було дано більше 50 концертів, лекцій та бесід-концертів. Силами студентів 

проведено шефські концерти у Вертіївській СШ № 1, школі-інтернаті, у 

Вертіївському колгоспі ім. М.Калініна [226,5 – 6]. 

Навчально-виховна робота на музично-педагогічних факультетах 1978 – 

1979 н.р. зосереджувалася навколо музично-просвітницьких заходів, 

присвячених 60-річчю ВЛКСМ. Репертуар і тематика концертних виступів 

відповідала вимогам ідеологічних нормативів того часу й була спрямована  на 
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формування патріотичних, інтернаціоналістичних та інших морально-етичних 

якостей особистості. 

Активну участь у цих заходах брали  мішаний хор КДПІ під 

керівництвом А.О.Балабана та жіночий хор, з яким працювала 

Л.В.Красильникова. Мішаний хор студентів музично-педагогічного факультету 

ОДПІ ім. К.Д.Ушинського під керівництвом Ж.Х.Косинського виступив перед 

учнями старших класів загальноосвітньої школи № 72 м.Одеси. У програмі 

прозвучали твори радянських композиторів, присвячені історичним подіям. 

Комплекс музично-просвітницьких заходів та концертів, присвячених  

60-річчю ВЛКСМ, було проведено на музично-педагогічному факультеті І-

ФДПІ ім. В.С.Стефаника. Святковий концерт за участю художніх колективів та 

солістів-вокалістів пройшов у драматичному театрі. Загалом за участю 

художніх колективів факультету було дано 20 концертів. Програми хорових 

колективів записані на Республіканське телебачення.  

Святкові концерти, присвячені Міжнародному Дню 8 Березня, 23 лютого, 

1 Травня проведені викладачами та студентами КДПІ. На цих заходах високий 

рівень виконавської майстерності й вокальної культури, чітку дикцію, гарний 

стрій, м’яке, злагоджене звучання демонстрував жіночий хор.  У його 

виконанні виразно прозвучали “Фонтан біля Бахчисарайського двору” 

А.Власова, українська народна пісня в обробці Е.Куана “Якби мені черевички” 

та Ю.Чичкова “У небі тануть хмари”. 

Необхідно зазначити, що тематика багатьох просвітницьких заходів, у 

яких брали участь викладачі та студенти музично-педагогічних факультетів, 

була пов’язана з відомими іменами, які зробили вагомий внесок у розвиток 

радянської культури та літератури.  

1974 рік для викладачів і студентів музично-педагогічних факультетів 

став роком Т.Г.Шевченка – великого поета-інтернаціоналіста, демократа, 

патріота України, якому в березневі дні святкувалося 160 років від дня 

народження. Підготовча робота до ювілею Кобзаря розпочалася ще з вересня. 
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Твори  Т.Г.Шевченка були введені до тематики курсових робіт студентів, у 

плани наукових студентських гуртків, хорових колективів, в індивідуальні 

робочі програми із сольного співу. Завершувалися шевченківські свята 

музично-літературними вечорами. Урочисто та піднесено лунали пісні на слова 

поета у виконанні кращих солістів. Хорові твори українських, російських та 

білоруських композиторів на слова Т.Г.Шевченка, а також твори про нього 

звучали у виконанні хорових колективів музично-педагогічних факультетів, 

вокально-інструментальних та вокальних ансамблів. Ці заходи стали 

усвідомленням історичного значення великого поета, всенародної любові до 

нього. 

Так, у шевченківських заходах взяли участь провідні колективи 

музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна. Виступили мішаний 

та жіночий хори, вокально-інструментальний ансамбль “Степівчанка”, оркестр 

народних інструментів. Успішно демонстрували свою майстерність солісти-

вокалісти та інструменталісти, дуети, тріо, ансамблі. На шевченківських святах 

дебютувало тріо баяністів у складі викладачів Л.І.Бутника, М.І.Гейченка, 

А.І.Рубана [220]. 

Вечори, присвячені творчості Т.Г.Шевченка та М.В.Лисенка, 

підготували та провели разом зі студентами викладачі факультету 

Г.В.Васильєва та Г.С.Дідич. Шевченківській тематиці були присвячені 

музично-просвітницькі заходи, які проходили в новоутвореному клубі “Юних 

любителів музики”. Г.В.Васильєва  була ініціатором створення на базі Будинку 

вчителя клубу любителів музики “Орфей”, куди запрошувалися освітяни міста. 

У музично-просвітницьких заходах, присвячених дню народження 

Т.Г.Шевченка взяли участь учителі музики і співів м.Кіровограда. Перед 

слухачами виступили також шкільні дитячі вокальні ансамблі, які виконали 

українські народні пісні, написані на тексти Т.Г.Шевченка. 

110-ту річницю від дня народження відомого українського письменника, 

вченого та громадського діяча І.Я.Франка урочисто відзначив колектив ДДПІ 
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ім. І.Франка. У виконанні мішаного хору музично-педагогічного факультету 

прозвучали твори українських композиторів, написані на слова І.Я.Франка. 

Викладачі та студенти підготували тематичні вечори, які проводилися серед 

студентів інституту і з часом ставали  традиційною формою вшанування 

пам’яті письменника. 

Концертувальні інструменталісти-виконавці, які працювали на музично-

педагогічних факультетах, власним прикладом стимулювали студентів до 

концертно-виконавської діяльності. Вони створювали дуети, тріо, квартети й 

самостійно робили переклади музичних творів для певного складу ансамблів. З 

архівних матеріалів видно, що викладачі-інструменталісти організовували та 

проводили концерти інструментальної музики, знайомили слухачів з 

музичними творами, написаними композиторами для того чи іншого музичного 

інструмента. 

Так, у жовтні 1970 року в актовому залі КДПІ ім. О.С.Пушкіна відбувся 

концерт скрипкової музики. Виступив ансамбль скрипалів музично-

педагогічного факультету, у виконанні якого чисто та злагоджено прозвучали 

“Лебідь” К.Сен-Санса, “Марш“ С.Прокоф’єва,  “Поема” А.Фібіха. Викладач 

Н.М.Кочко виконав Сонату Е.Гріга, “Мрії” В.Косенка, “Мазурку” 

Г.Венявського. Акомпанувала на фортепіано викладач Є.О.Лобас. Разом з 

І.М.Куцим (скрипка-альт) Н.М.Кочко виконав Пассакалію Г.Генделя. Про 

історію скрипкової музики розповіла Е.С.Заруба [188].  

Колективи викладачів фахових кафедр та студенти музично-педагогічних 

факультетів брали участь у ювілейних концертах, присвячених творчості 

відомих композиторів та виконавців. У цих заходах виступали різні за жанрами 

художні колективи, ансамблі та солісти. Поряд з творами великої форми 

звучала музика в перекладі для різного складу інструментів.  

1970 року громадськість Одеси широко відзначила 200-річний ювілей з 

дня народження відомого німецького композитора, піаніста та диригента, 

представника віденської класичної школи Людвига ван Бетховена. Тематичний 
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концерт з нагоди ювілею композитора відбувся в обласній філармонії. Місцева 

преса відзначила прекрасний виступ оркестру баяністів та акордеоністів під 

керівництвом С.Т.Калмикова. М’яке, ліричне піано у творі “Звеличення 

природи людиною” порадувало вдячних слухачів у виконанні мішаного хору, 

яким диригував Ж.Х.Косинський. На високому професійному рівні було 

виконано V концерт Л.Бетховена  та “Аппасіонату”. Ансамбль скрипалів у 

складі студентів І – ІV курсів з великим емоційним натхненням виконав 

увертюру “Егмонт”.  

Сольні концерти та концерти, присвячені знаменним подіям у житті 

суспільства, підготували та провели викладачі ЗДПІ Н.К.Антонова, 

Л.С.Забалуєва, А.Ф.Бабанкін, В.П.Нікуленко. Успішно виступив з  хоровим 

колективом  В.М.Богачов. Протягом 1969 – 1970 н.р. викладачами та 

студентами музично-педагогічного факультету проведено 18 концертів, 

слухачами яких стали учні середніх шкіл та середніх навчальних закладів 

Запоріжжя. 

Важливою формою музично-просвітницької діяльності викладачів та 

студентів стали заходи із вшанування пам’яті відомих педагогів. У вересні 1978 

року силами викладачів та студентів музично-педагогічного факультету КДПІ 

ім. О.С.Пушкіна було проведено концерт для учасників наукової конференції  

присвяченій 60-річчю з дня народження видатного радянського педагога 

В.О.Сухомлинського. 24 листопада студенти 32-ї групи музично-педагогічного 

факультету організували зустріч з учнями Олександрійського педагогічного 

училища, яке має ім’я В.О.Сухомлинського. Завуч училища  Л.Ф.Стріленко 

розповів про історію виникнення та розвитку училища, показав стенди, 

присвячені педагогу-земляку. Студенти дізналися про зустрічі 

В.О.Сухомлинського з учнями педагогічного училища та їхній вплив на 

професійне становлення майбутніх педагогів [182]. 

На зустрічі виступив хор студентів ІІІ курсу музично-педагогічного 

факультету під орудою Б.В.Притули, вокальний ансамбль –  під керівництвом 
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Л.І.Шамрай, інструментальний дует – у складі Г.Л.Бродського (баян) та 

студента А.Заруби (сопілка). Тепло сприймали присутні виступ піаністки 

Т.Воропаєвої. Цікавою була зустріч з колишніми випускниками інституту 

Н.Шульц,  Т.Вітєєвою, Л.Куяновою, які працювали на музичному відділенні 

педагогічного училища. Вони поділилися досвідом роботи, умовами праці, 

особливостями навчально-виховного процесу в середньому навчальному 

закладі. 

Отже, факти свідчать, що у 60-х – 70-х роках викладачі та студенти 

музично-педагогічних факультетів брали активну участь у проведенні музично-

просвітницьких заходів присвяченим знаменним подіям життя суспільства, й 

тематичних концертів приурочених пам’яті відомих композиторів, літераторів, 

поетів, вітчизняних та зарубіжних діячів науки. Основними заходами, які 

проводилися в різних формах у всіх регіонах України, стали: Міжнародний 

день захисту дітей;  Перемога радянського народу у Великій Вітчизняній війні; 

50-річчя утворення СРСР; 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної 

революції; 60-річчя ВЛКСМ; Міжнародний жіночий день 8 Березня; 23 лютого; 

1 Травня; проведення шевченківських днів; ювілейних концертів, присвячених 

пам’яті відомих композиторів, виконавців та педагогів. 

Однією з форм музично-просвітницької діяльності були лекції-концерти. 

Ця форма роботи започаткована ще В.М.Шацькою на початку ХХ століття в 

дитячій колонії “Бадьоре життя”. Пізніше у 50-х роках В.М.Шацькою  

підготовлено понад 200 лекцій-концертів, з якими вона виступала по 

всесоюзному радіо.  

У 60-х – 70-х роках лекції-концерти вважалися однією з поширених 

форм роботи в галузі музично-педагогічної освіти. Так, викладачами  музично-

педагогічного факультету ЛДПІ ім. Т.Шевченка було розроблено та 

запроваджено тематику лекцій-концертів, з якими вони виступали перед 

учнями середніх шкіл Луганська та області. Так, В.В.Голованов зі студентами 

свого класу  провів лекцію-концерт “Музика і сучасність”. Н.І.Бондар  разом із 
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студентами-піаністами виступили з лекцією-концертом “Музика Л.Бетховена”. 

Для формування почуття патріотизму та інтернаціоналізму  В.П.Луговенко 

разом зі студентами провели лекцію-концерт “Патріотична тема в радянській 

музиці”, а К.П.Староскольцев  підготував та провів лекцію-концерт “Пісенна 

творчість радянських композиторів”. 

Завідувачі фахових кафедр складали перспективні плани проведення 

музично-просвітницьких заходів серед студентської та учнівської молоді, 

трудових колективів, жителів міста. Так, викладачі кафедри музики і співів 

ЗДПІ провели лекції-концерти, присвячені життю й діяльності відомих 

композиторів-класиків. Це були лекції-концерти, з яких слухачі дізналися про 

великого польського композитора Ф.Шопена. Лекцію-концерт “Пори року” 

було присвячено 125-річчю від дня народження генія російської музики 

П.І.Чайковського. З музичними ілюстраціями на лекціях-концертах виступили 

викладачі Л.С.Денисенко, О.С.Дудник, Л.І.Луковська, Ж.Х.Косинський, 

О.В.Кравцова, К.Л.Кравченко [43,13]. 

Аналіз протоколів засідань фахових кафедр та звітної документації 

доводить, що однією з форм музично-просвітницької діяльності були бесіди-

концерти. Їхня перевага полягала в тому, що вони проводилися з невеликими 

аудиторіями слухачів, які вивчали музичну культуру певної епохи, творчість 

представників різних жанрів. Слухачі залучалися до аналізу та обговорення 

проблемних питань, доводили свій погляд, поглиблювали знання  з музичної 

літератури та історії музики.  Три бесіди-концерти 1971 – 1972 н.р.  провели 

викладачі фортепіанної секції КДПІ ім. О.М.Горького з учнями  молодших та 

середніх класів.  

Під час літніх канікул на музично-педагогічному факультеті ВДПІ ім. 

М.Островського було створено студентський загін “Віртуоз – 77”. Студенти 

працювали на будівельних майданчиках, а під час відпочинку проводили 

бесіди-концерти на фермах, у польових станах, на будівельних майданчиках. 
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Створений вокально-інструментальний ансамбль “Віртуоз – 77” виступав з 

лекціями-концертами та концертами перед учнями  сільських шкіл.  

Таким чином, необхідно зазначити, що викладачі музично-педагогічних 

факультетів намагалися залучити студентів до підготовки та проведення 

лекцій-концертів та бесід-концертів, матеріали яких вони могли 

використовувати в майбутньому під час проходження педагогічної практики та 

в подальшій роботі з учнями середніх та старших  класів. 

У 60-х роках викладачі новоутворених музично-педагогічних 

факультетів перебували в пошуку нових форм концертно-виконавської та 

музично-просвітницької діяльності. Набуття досвіду студентами старших 

курсів в оволодінні музичним інструментом та голосом сприяло проводити 

звітні концерти викладачам свого класу. Їхні учасники збирали репертуар, 

здобували навички сценічної майстерності, відповідальності за високохудожнє 

та якісне виконання музичних творів. Такі заходи стали традиційною формою 

концертно-виконавської та музично-просвітницької діяльності. 

За період існування музично-педагогічних факультетів на фахових 

кафедрах формувалися традиції проведення звітних концертів викладачів та 

кращих студентів за наслідками поточного навчального року. Так, 1966 – 1967 

н.р. в актовому залі ЛДПІ ім. Т.Шевченка пройшли звітні концерти студентів, 

які навчалися у викладачів О.Я.Баришникової та С.Я.Іоффе. З успіхом пройшов 

концерт, присвячений творчості П.І.Чайковського.  

20 травня 1969 року на музично-педагогічному факультеті І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника відбувся звітний концерт чоловічої хорової капели “Явір”, 

створеної з ініціативи В.Е.Їжака. Це був своєрідний художній колектив, 

виступи якого характеризувалися тембровим забарвленням, насиченістю 

звучання, своєрідною манерою виконання та індивідуальністю відтворення 

стилю хорового твору. До репертуару капели увійшли чоловічі хори з опер 

західноєвропейських та радянських композиторів, хорова музика написана для 
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чоловічого складу хору. У травні  цього ж року відбувся звітний концерт у двох 

відділеннях мішаного хору студентів факультету [47,6]. 

В актовому залі КДПІ ім. О.М.Горького 1969 року з концертом у два 

відділення  виступив  студент В.Лебедєв (клас О.А.Гавелі). У програмі звучали 

твори, написані як для баяна, так і в перекладі. Багато з них було виконано на 

готово-виборній системі. Й.Бах, М.Глінка, Н.Паганіні, М.Мусоргський, Ф.Ліст, 

Л.Бетховен, Г.Гендель, К.Сен-Санс – такою різноманітною була програма 

виступу. Прозвучав концерт для баяна з оркестром К.Мяскова з трьох частин 

(концертмейстер –  О.С.Глінкіна), Прелюдія і фуга Й.Баха, “Пассакалія”  

Г.Генделя, “Старий замок” М.Мусоргського, інтродукція до опери “Алеко” 

С.Рахманінова та інші твори світової класики [137,2]. 

Звітні концерти викладачів та студентів проходили не тільки в інституті, 

а також у трудових колективах міста. Так, у травні 1969 року відбувся концерт 

викладачів  та студентів музично-педагогічного факультету КДПІ ім. 

О.М.Горького на заводі “Будшляхмаш”. Робітники із захопленням слухали 

виступ Г.Тарнавського, який виконав на бандурі під власний супровід 

українські народні пісні “Там, де Ятрань круто в’ється” та “Хата моя, 

рубленая”. Сподобався слухачам дует студенток Л.Світко та Т.Ярової, у 

виконанні яких прозвучали пісні “Я люблю”   Д.Кабалевського та “Ластівка” 

О.Білаша [277,2].  

1969 – 1970 н.р. проходили звітні концерти викладачів кафедри музики і 

співів ЛДПІ ім. Т.Шевченка. У цих заходах брали участь обдаровані студенти, 

які займалися в класах Є.В.Коротинської, К.П.Староскольцева, Ю.І.Шубіна, 

Т.В.Багіної, В.Є.Полякова. Це були звітні концерти, на яких студенти 

демонстрували рівень інструментальної та вокальної підготовки. Було виконано 

ряд творів, які вони вивчили та опрацювали самостійно.  

Насичений концертними заходами, які проводили викладачі фахових 

кафедр, став 1971 – 1972 н.р. Два звітних концерти провели викладачі КДПІ ім. 

О.М.Горького Т.С.Петрицька та  С.І.Науменко. Пройшли звітні концерти 
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викладачів кафедри методики музичного виховання, співів та хорового 

диригування народної артистки УРСР  Е.Томм та заслуженої артистки УРСР 

Г.С.Шоліної. Мішаний хор музично-педагогічного факультету виступив з 

концертною програмою по республіканському радіо. 

Концертно-виконавська діяльність уважалася ефективним засобом 

підвищення професійного рівня викладачів музично-педагогічних факультетів. 

Виходячи з цього, викладачі ЗДПІ О.С.Дудник, А.Ф.Бабанкін, М.К.Ігнатова, 

Н.Т.Бергард-Ващенко виступали зі звітними концертами перед студентами, 

учнями, громадськістю міста. Тільки хорові колективи дали  1971 – 1972 н.р. 

близько 60 концертів. 

18 студентів-баяністів класів К.А.Федотова та М.І.Фатюка музично-

педагогічного факультету НДПІ ім. М.Гоголя взяли участь у звітних концертах, 

які проходили  у святкові дні в інституті та в м.Ніжині.  

На високому професійному рівні пройшли звітні концерти викладачів 

НДПІ ім. М.Гоголя В.А.Розен, Н.Д.Даньшиної, М.М.Борща, Р.М.Борщ, 

О.Г.Гроздовської, В.М.Курсона.  У концертах брали участь найбільш 

обдаровані студенти-інструменталісти та вокалісти. У їхньому репертуарі були 

музичні твори, які вони підготували з викладачами та в процесі самостійного 

індивідуального опрацювання. 

Три сольних концерти дала викладач кафедри музики та співів КДПІ ім. 

О.С.Пушкіна Р.Н.Феоктистова. У сольних концертах Л.О.Манжос брали участь 

художні колективи факультету, з якими вона виступала  як солістка. Ці 

концерти стали зразком формування професійних якостей майбутніх учителів 

[194]. 

Традиційними були звіти майстрів мистецтв та художніх колективів 

областей України в Києві. У таких заходах брали участь кращі художні 

колективи та солісти-виконавці  музично-педагогічних факультетів. Так, 1973 

року викладачі та студенти музично-педагогічного факультету КДПІ ім. 

О.С.Пушкіна  виступили на головній сцені України, Палацу культури 
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“Україна”, у звітному концерті майстрів мистецтв та художніх колективів 

Кіровоградської області. Участь викладачів і студентів у цьому концерті була 

відповідальним  випробуванням у професійному становленні та перспективою 

подальшого творчого вдосконалення. 

Викладачі та студенти музично-педагогічних факультетів брали участь у 

концертах, які засвідчували рівень музичної культури та окремих її жанрів 

певних регіонів та областей України. Художні колективи І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника взяли участь у звітному концерті Івано-Франківської області, 

присвяченому ХХV з’їзду КПУ. Після вдалих виступів на сцені Палацу 

культури “Україна” вокальний ансамбль “Росинка” виступив у таких 

телевізійних передачах, як “Товариш пісня” та “Пісня далека та близька”. 

Вокальний квартет “Легінь” зі звітними концертами презентував українське 

мистецтво в Білорусії, знайомив студентів педагогічного інституту з 

фольклором Західної України та українськими народними піснями [64,8]. 

Слід звернути увагу на те, що кінець 70-х  років увійшов в історію 

музично-педагогічної освіти як період активної концертно-виконавської та 

музично-просвітницької діяльності викладачів і студентів музично-

педагогічних факультетів. Тільки  за останній рік на музично-педагогічному 

факультеті ВДПІ ім. М.Островського було проведено 25 звітних академічних 

концертів. У них брали участь студенти, які навчалися в класах викладачів 

В.М.Сініцина, Г.М.Шкільнюк, Т.П.Плесніної, А.В.Кащенко, Г.В.Куркова, 

В.Ф.Поліщука. У складі ансамблю пісні і танцю “Веснянка” студенти  

виступали перед трудівниками с.Станіславчики Немирівського району, 

виїздили з концертами в села Сосонка Вінницького району та Вернигородок 

Козятинського району. За період 1979 – 1980 н.р. Н.Н.Прушковською,  

А.Ф.Кречковським, Н.П.Ісаєвою та В.Л.Бриліною проведено 15  звітних 

концертів [79,10]. 

Таким чином, звітні концерти стали логічною формою розвитку 

музично-педагогічної освіти в 60-х – 70-х роках. Звіти викладачів та студентів, 



 405 

хорових й оркестрових колективів, ансамблів різних форм, які проводилися 

перед судентами та учнями різних навчальних закладах, у трудових колективах 

і перед громадськістю міста, стали ефективним засобом підвищення 

професійного рівня, виконавської майстерності, перспективою подальшого 

творчого зростання. 

Цікавою, з погляду нашого дослідження була така форма  музично-

просвітницької діяльності, як шефські концерти викладачів та студентів 

музично-педагогічних факультетів у дитячих будинках, санаторно-лікувальних 

закладах, будинках малят і для учнів середніх шкіл.  

Кафедра теорії, історії музики та гри на музичних інструментах КДПІ ім. 

О.М.Горького протягом багатьох років вела шефство над Боярським дитячим 

кістково-туберкульозним санаторієм. На базі санаторію працювала середня 

школа, де навчалися діти, які перебували на лікуванні. При зустрічі з учнями 

викладач кафедри С.М.Королькова розповідала, як потрібно слухати музику, 

В.П.Лапченко разом зі студентами підготував концертну програму. 

Інструментальні твори виконав оркестр народних інструментів.  Студенти 

О.Баранов,  Ю.Головченко, В.Коптєв, Т.Клименко, Л.Макаренкова, В.Міщенко 

виступили дуетами й тріо. Діти почули українські народні та сучасні пісні, 

ознайомилися з музичними інструментами та складом народного оркестру, 

відчули темброве забарвлення українських та російських інструментів [30,3]. 

З шефськими концертами  в середніх школах та Прилуцькому 

педагогічному училищі виступав мішаний хор музично-педагогічного 

факультету НДПІ ім. М.Гоголя, у репертуарі якого налічувалося понад 30 

творів. 

Аналіз досвіду концертно-виконавської та музично-просвітницької 

діяльності викладачів і студентів музично-педагогічних факультетів дає змогу  

констатувати, що студенти, які мали здібності й нахил  до музично-

просвітницької діяльності були ініціаторами організації агітбригад, які в 70-х 

роках ХХ століття відігравали важливу роль у формуванні духовної культури 
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широких верств населення. З ініціативи викладачів музично-педагогічних 

факультетів створювалися агітбригади на інших факультетах інститутів, до них 

входила талановита молодь та окремі викладачі, які мали музичні здібності. 

17 виїзних концертів дала агітбригада, яку очолив студент ІІ курсу 

М.Бєлоусенко. Учасниками міських концертів, концертів, присвячених дню 

Радянської Армії, Дню Перемоги, були хорові колективи та ансамбль скрипалів 

КДПІ. Студенти-баяністи  старших курсів організували агітбригади та 

виступали з концертами, які готували з гуртками художньої самодіяльності 

фізико-математичного та природничого факультетів. 

Вивчення архівної документації засвідчує, що такі агатбригади були 

організовані також на музично-педагогічному факультеті ВДПІ 

ім.М.Островського. Вони виступали перед учнями, їхніми батьками та 

вчителями шкіл Брацлава та Вороновиці.  

Шефські концерти вважалися однією з форм проходження виконавської 

практики студентами. Вони сприяли розвитку організаторських здібностей 

студентів та набуттю досвіду музично-просвітницької діяльності. 

У 70-х роках з’явилася нова форма концертно-виконавської діяльності 

викладачів та студентів музично-педагогічних факультетів – афішовані 

концерти. Ініціаторами проведення таких заходів стали досвідчені викладачі, 

які займалися виконавською практикою та концертувальні викладачі-виконавці. 

Афішовані концерти проводилися за затвердженою програмою, в основу якої 

було покладено певні принципи побудови. 

Велику кількість афішованих концертів підготували та провели  

викладачі ЗДПІ І.С.Крупеня-Слітинська, Н.Є.Федорова, Т.В.Безбородова. На 

честь 50-річчя піонерської організації у середніх школах виступили 

О.М.Векслер та Н.Є.Федотова. В афішованих концертах узяв участь оркестр 

народних інструментів під керівництвом В.М.Овода, оркестр народних 

інструментів студентів І курсу, який очолював В.О.Соломаха та ансамбль 

баяністів під орудою В.М.Овода. 
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Активну участь у проведенні афішованих концертів брав колектив 

викладачів та студентів музично-педагогічного факультету КДПІ. Мішаний  

хор   під керівництвом М.О.Стрельникової успішно виступав на концертних 

майданчиках Кривого Рогу. У його виконанні виразно звучали твори 

радянських композиторів, обробки народних пісень, а також пісні та хори 

видатних майстрів минулого й сучасних композиторів, серед яких “Серенада” 

Р.Шумана, “Від’їзд партизан” А.Новикова, “Море” К.Проснака, “Повернулася 

дівчина з  прогулянки” Я.Сібеліуса, “По небу підкрадається місяць” 

Б.Лятошинського [180,12]. 

           У вересні 1978 року відбувся  афішований концерт присвячений 70-річчю 

Олександра Юрієвича Петровського, який 25 років викладав диригування та 

читання хорових партитур на музично-педагогічному факультеті КДПІ ім. 

О.М.Горького, працював головним диригентом заслуженої академічної капели 

УРСР “Думка”, головним хормейстером та диригентом оперної студії Київської 

консерваторії, керівником та диригентом хору Всесоюзного радіо, головним 

хормейстером Київського театру  опери та балету ім. Т.Г.Шевченка.  

О.Ю.Петровський був засновником (вересень 1959 рік) хорової капели 

інституту, яка виступала в Москві, Вільнюсі, Тбілісі, Шауляї. На запрошення 

Всесоюзного товариства “Знання”  1961 року капела виступила в МДПІ, в 

університеті Дружби народів ім. П.Лумумби. Особливо зворушливо прозвучала 

у виконанні капели “Поема про Україну” О.Олександрова, де соло виконував 

народний артист Молдавської РСР В.Курін [147,2]. 

Новою формою концертно-виконавської та музично-просвітницької 

діяльності стали авторські концерти викладачів музично-педагогічних 

факультетів, які займалися композиторською діяльністю. У ці роки на музично-

педагогічних факультетах працювали професійні композитори, які були 

членами Спілки композиторів України, а також самодіяльні композитори, які 

писали музику в різних жанрах. Як  свідчать спостереження та досвід роботи, ці 

викладачі позитивно впливали на створення творчої атмосфери  на кафедрах та 
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в студентських колективах. Вони створювали та очолювали художні колективи, 

писали для них музику. Так, у січні  1979 року пройшов авторський концерт 

завідуючого кафедрою теорії, історії музики та спеціального інструмента 

Ю.М.Бая, який писав музику для баяна та акордеона. Його твори виконував 

оркестр народних інструментів, яким керував В.М.Овод [229]. 

Отже, афішовані та авторські концерти засвідчували рівень виконавської 

майстерності колективів та виконавців, уважалися формою звітності викладачів 

та студентів, сприяли розвитку музично-педагогічної освіти в Україні. 

Основою творчого вдосконалення залишалися концертні виступи. 

Вокально-інструментальний ансамбль “Опришки” виступив з концертами на ІІІ 

Республіканському фестивалі молоді України в Харкові. Слухачі із 

задоволенням сприймали солістів ансамблю С.Гнатюк та Ю.Санькова. 

Колектив неодноразово виступав із концертами перед трудівниками сіл та міст 

Івано-Франківської області [69,9].  

З великим задоволенням слухачі сприймали виступи вокального 

квартету “Легінь” та його соліста М.Ю.Сливоцького. Колектив уважався 

взірцем професійної майстерності для студентів факультету та викладачів 

інституту. 1977 року ансамбль “Усмішка” та соліст квартету “Легінь”  

М.Ю.Сливоцький були учасниками Днів української літератури та мистецтва 

на ВДНГ СРСР у Москві, брали участь у програмі ЦТ “Ширше коло”. Це було 

великим досягненням учасників колективів і стимулом подальшого творчого 

зростання.  

Таким чином, художні колективи та солісти-виконавці факультету  

провели значну музично-просвітницьку роботу з пропаганди кращих зразків 

світового та вітчизняного музичного мистецтва, формування в слухачів 

духовної культури  та розширення музичного кругозору. Підсумковим заходом 

навчального року, який демонстрував досягнення викладачів та студентів 

музично-педагогічного факультету ВДПІ ім. М.Островського за короткий час 

свого існування, став творчий звіт художніх колективів на концертних 
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майданчиках та участь у заключному концерті Днів мистецтв та літератури 

України в Липецькій області [71,12]. 

Вокально-інструментальний ансамбль “Опришки” І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника виступив з концертами на ІІІ Республіканському фестивалі 

молоді України в Харкові. Слухачі із задоволенням сприймали солістів 

ансамблю С.Гнатюк та Ю.Санькова. Колектив неодноразово виступав із 

концертами перед трудівниками сіл та міст Івано-Франківської області [69,9].  

Таким чином, художні колективи та солісти-виконавці музично-

педагогічних факультетів брали участь у відповідальних мистецьких заходах, 

проводили значну музично-просвітницьку роботу з пропаганди кращих зразків 

світового та вітчизняного музичного мистецтва, формування в слухачів 

духовної культури  та розширення музичного кругозору. 

Високий рівень концертно-виконавської майстерності художніх 

колективів та солістів-виконавців музично-педагогічних факультетів сприяв 

тому, що їх почали запрошувати для участі в музично-просвітницьких заходах, 

які проводилися за межами колишнього Радянського Союзу. Це були перші 

художні колективи музично-педагогічних факультетів, які презентували  

народну музику за кордоном. 

1977 – 1978 н.р. був надзвичайно насиченим для художніх колективів І-

ФДПІ ім. В.С.Стефаника. Вокальний ансамбль “Росинка” виступив з 

концертами в Баку на фестивалі румуно-радянської дружби та в Ленінграді на 

фестивалі болгаро-радянської дружби. Він неодноразово  брав участь у 

концертах УТ та в програмі “Естрадні мелодії”. Вокальний ансамбль 

“Гуцулочки” знайомив слухачів Японії з багатонаціональним мистецтвом 

СРСР.  Колектив перебував у цій країні на запрошення товариства Японія – 

СРСР з нагоди святкування 60-річчя Жовтневої революції. 24 концерти 

вокальний ансамбль дав  у 12 містах Японії. На концерті в Токіо були присутні 

члени радянського посольства [69,8]. 
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У травні цього ж року вокально-інструментальний ансамбль 

“Гуцулочки” в складі делегації ЦК ВЛКСМ презентував своє мистецтво в 

Польській Народній Республіці. Студенти виступили перед молоддю 

навчальних закладів Польщі, познойомилися з культурним надбанням та 

музичними традиціями поляків. Всесоюзна фірма грамзапису “Мелодія” 

випустила дві платівки із записами пісень у виконанні ансамблю. 

Викладачами музично-педагогічного факультету І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника були проведені святкові заходи, присвячені  325-річчю 

возз’єднання  України з Росією. У концертах брали участь провідні художні 

колективи кафедр та викладачі Ю.С.Фейда, Ю.Д.Курило, М.З.Ортинська. Із 

сольною програмою виступив оркестр народних інструментів, з яким 

працювали В.Ф.Орлов та М.В.Вовк, унісон скрипалів та камерний оркестр.  

У святкових заходах, присвячених  325-річчю возз’єднання  України з 

Росією виступив ансамбль “Опришки”, який 1979 року очолив студент 

музично-педагогічного факультету В.Ратушняк. На цей час колектив мав досвід 

виступу на Українському телебаченні. Всесоюзна фірма грамзапису “Мелодія” 

випустила п’ять платівок із записами колективу. Ансамбль був популярним в 

Україні, виступав в Угорщині та Німеччині. 

Учасником святкових концертів, присвячених 325-річчю возз’єднання 

України з Росією, був відомий у місті та за його межами вокальний ансамбль 

“Росинка”. 1978 року колективу присвоєно почесне звання народного. Він тричі 

демонстрував своє мистецтво в Румунії. Всесоюзна фірма “Мелодія” випустила  

дві платівки з піснями у виконанні ансамблю.  

Тематичні програми з творів українських та російських композиторів   

підготували ансамблі “Усмішка” та “Легінь” І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника, які 

1979 року в складі молодіжної делегації СРСР презентували музичне мистецтво 

Закарпаття в Народній Республіці Конго та Румунії. Неодноразово ансамбль 

“Усмішка” та соліст Ю.М.Сливоцький представляли радянське мистецтво в 

США. Зарубіжні виступи стимулювали  творче зростання колективів, 
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спонукали до пошуку нового репертуару, підвищували рівень виконавської 

культури [160,96]. 

Таким чином, на базі  музично-педагогічного факультету І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника працювали високопрофесійні художні колективи, які 

презентували своє мистецтво на міжнародному рівні, пропагували українську 

музичну культуру, сприяли утворенню творчих стосунків між навчальними 

закладами інших країн світу, переконливо демонстрували рівень національної 

хорової, вокальної та інструментальної шкіл, рівень розвитку музично-

педагогічної освіти в Україні. 

Підсумовуючи сказане, необхідно зазначити, що на новоутворених 

музично-педагогічних факультетах працювали різні за формами та складом 

художні колективи, керівниками яких були високопрофесійними майстрами 

музичного мистецтва. Завдяки їхній відданості та наполегливості в 60-х – 70-х 

роках склалися стійкі форми концертно-виконавської та музично-

просвітницької діяльності. Викладачі та студенти активно пропагували  кращі 

зразки світового музичного мистецтва серед студентської молоді й учнів 

загальноосвітніх шкіл. У цей період на музично-педагогічних факультетах була 

створена потужна база для подальшого розвитку концертно-виконавської та 

музично-просвітницької діяльності. 
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8.2. Особливості концертно-виконавської та музично-просвітницької 

діяльності у 80-х роках 

           

Зміни в суспільно-політичному житті 80-х років ХХ століття вимагали 

нових підходів до розв’язання проблем професійного становлення вчителів 

музики. Викладачі та студенти музично-педагогічних факультетів педагогічних 

інститутів формували традиції у концертно-виконавській та музично-

просвітницькій діяльності, які склалися через творчі надбання попередніх 

поколінь. Спільно з учителями музики вони перебували в пошуку нових форм 

організації позакласної роботи з музично-естетичного виховання школярів.  

На підвищення ефективності та вдосконалення форм діяльності 

вплинуло створення Д.Б.Кабалевським нової концепції музично-естетичного 

виховання підростаючого покоління, яка вимагала принципово нових підходів 

до формування професійно-педагогічних якостей майбутніх учителів музики. 

Серед масових форм музично-просвітницької діяльності  чільне місце 

займав “Тиждень музики для дітей та юнацтва”, який проводився в різних 

регіонах України в дні весняних канікул школярів. Протягом тижня на різних 

концертних майданчиках проводилися такі музично-просвітницькі заходи, як:   

 звіти учнів дитячих музичних шкіл;  

 виставки дитячих малюнків;  

 творчі звіти дитячих хореографічних колективів;  

 презентація дитячої літератури;  

 виступи зразкових дитячих художніх колективів;  

 ретроспективний перегляд дитячих фільмів; 

 виступи художніх колективів та ансамблів навчально-виховних закладів. 

За тематичною побудовою музично-просвітницькі заходи були 

спрямовані на поглиблення знань школярів у контексті нової програми 

“Музика”, яка на початку 80-х років проходила апробацію у всіх регіонах 
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України. Активну участь у проведенні цих заходів приймали викладачі та 

студенти музично-педагогічних факультетів.  

Так, у березні 1980 року викладачі та студенти музично-педагогічного 

факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна в пошуках оновлення змісту музично-

просвітницької діяльності взяли участь у проведенні  першого на 

Кіровоградщині “Тижня музики для дітей та юнацтва”. Беручи активну участь в 

експериментальній роботі  з адаптації нової програми з „Музики”, було 

розроблено зміст заходів, спрямованих на поглиблення знань школярів про 

виникнення та вдосконалення народних музичних інструментів. Враховуючи 

вікові особливості учнів 3 – 4 класів та досвід їхніх музичних уподобань 

студентка ІІІ курсу В.Маслова підготувала та розповіла дітям про склад 

оркестру народних інструментів, учасники якого під керівництвом І.В.Заруби 

виконали інструментальні твори та супроводи вокалістам. 

З досвідом роботи тематика музично-просвітницьких заходів 

поглиблювалася та розширювалася. 1986 – 1987 н.р. в проведенні “Тижня 

музики для дітей та юнацтва” на Кіровоградщині викладачами та студентами 

музично-педагогічного факультету  були підготовлені лекції-концерти 

“В.В.Андреєв – організатор оркестру народних інструментів” (І.В.Заруба), 

“Традиційний джаз” (В.І.Дряпіка), “Інструментальні твори радянських 

композиторів” (Л.П.Пєтухова), “Баян та сучасні баяністи” (В.А.Молчанов) 

[200]. 

Значну роботу з  організації “Тижня музики для дітей та юнацтва” 1983 

– 1984 н.р проводили викладачі та студенти музично-педагогічного факультету 

НДПІ ім. М.Гоголя. Перед учнями шкіл міста виступив хор, оркестр народних 

інструментів, ансамбль бандуристів, окремі виконавці. Викладачами 

факультету було підготовлено та прочитано 12 лекцій про життя й творчість 

відомих композиторів. В.А.Розен, О.Г.Гроздовська та Н.М.Палаєва разом зі 

студентами своїх класів провели лекції-концерти для учнів загальноосвітніх 

шкіл та ПТУ № 11 і 35. На факультеті діяв клуб “Ліра” та “Художня вітальня”, 
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де  проводилися художні вечори, лекції-концерти, бесіди з різних проблем 

музичного мистецтва [198]. 

1985 – 1986 н.р. викладачі та студенти-випускники перебували в пошуку 

нових форм роботи що  відповідають  перебудові діяльності вищої школи. 

Збільшилася кількість учасників  музичного клубу “Ліра”, було оновлено зміст 

заходів “Тижня музики для дітей та юнацтва”. У школах проходили художні 

вечори, лекції-концерти, бесіди. Перед учнями міста виступили ансамбль 

бандуристів, виконавці на фортепіано, баяні, акордеоні, скрипці, духових 

інструментах. 

Ефективні форми музично-просвітницької діяльністі пропонували 

викладачі музично-педагогічного факультету ОДПІ ім. К.Д.Ушинського. У 

проведенні  щорічного “Тижня музики для дітей та юнацтва” перед учнями 

загальноосвітніх шкіл виступали хорові та оркестрові колективи, солісти-

виконавці. Секція фортепіано організувала та провела лекції-концерти 

присвячені творчості В.А.Моцарта, М.В.Лисенка, К.Дебюссі.  

Таким чином, “Тиждень музики для дітей та юнацтва” не тільки 

відігравав певну роль в організації дозвілля школярів та розширення їхнього 

кругозору засобами мистецтва, а також став новою формою проходження 

виконавської практики  студентами музично-педагогічних факультетів. 

Готуючи концерти, вечори, бесіди, лекції-концерти, студенти набували досвіду 

організаційної, лекторсько-виконавської та музично-просвітницької діяльності. 

Демократизація різних гілок влади у 80-х роках сприяла тому, що 

суспільство стало більше уваги приділяти духовному розвитку підростаючого 

покоління. Робота з адаптації нової концепції музично-естетичного виховання, 

яка впроваджувалася  у різних регіонах України, вимагала від викладачів 

музично-педагогічних факультетів конкретизації змісту уроків музики та  

методичних розробок щодо організації позакласної роботи. Виходячи з цього, 

викладачі фахових кафедр  проводили  музично-просвітницьку роботу в 

музичних лекторіях, запроваджували заходи з розвитку культури сприймання 
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музики, формування творчої індивідуальності, певних умінь та навичок у 

конкретних видах діяльності. Активну участь у розв’язанні цих проблем брали 

також студенти музично-педагогічних факультетів. 

Дитячий музичний лекторій для школярів та юнацтва було організовано 

на базі Будинку органної музики м.Вінниці. Викладачі та студенти музично-

педагогічного факультету проводили там лекції-концерти, на яких виступав хор 

шкільної пісні, жіноча хорова капела, вокальний ансамбль “Кантилена”.  

Л.М.Ставінська зі студентами свого класу провели лекцію-концерт  для учнів 7 

– 8 класів ЗОШ № 6 на тему “Жанри вокальної музики”. Е.В.Шапошникова для 

учнів 9 – 10 класів ЗОШ № 2 організувала лекцію-концерт на тему “Нові течії у 

сучасній музиці”. Бесіду “Про виникнення бандури” провела В.І.Третяк для 

учнів 7 класу  Соколецької загальноосвітньої школи . 

На кафедрі хорового диригування та методики музичного виховання  

КДПІ ім. О.С.Пушкіна  проводили роботу музичні лекторії, які очолювали  

В.П.Паюхіна та Л.А.Дерев’янко. Викладачі та студенти намагалися прищепити 

дітям інтерес до вокальної музики. Основною метою діяльності музичних  

лекторіїв була пропаганда вокальних творів, передбачених новою програмою 

серед учнів загальноосвітніх шкіл. Викладачами кафедри прочитано й 

проведено 35 лекцій і лекцій-концертів у школах міста та області [181]. 

1986 – 1987 н.р вдосконалюються форми та методи роботи, 

відкриваються нові музичні лекторії. Для учнів базових шкіл м.Кіровограда № 

5, 25, 34, школи-інтернату № 2, СПТУ № 2, Будинку піонерів Кіровського 

району силами викладачів кафедри історії, теорії музики та гри на музичних 

інструментах КДПІ ім. О.С.Пушкіна було створено музичний лекторій “Музика 

і ти”. Перші два засідання присвячувалися пісенній творчості радянських 

композиторів. Викладачі Л.Г.Трофимова та А.С.Прасол зі студентами своїх 

класів виконали популярні пісні відомих композиторів. 

На кафедрі теорії, історії музики та гри на музичних інструментах І-

ФДПІ ім. В.С.Стефаника працював музичний лекторій “Апассіоната”. Для 
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учнів загальноосвітніх шкіл були проведені лекції-концерти “Фортепіанна 

творчість С.Рахманінова”, “Пісенна творчість О.Пахмутової”, “Музика народів 

СРСР”. 

На кафедрі методики музичного виховання, співів та хорового 

диригування КДПІ було створено концертну групу “Вербиченько”, солістка 

якої В.В.Кулько  виконувала народні пісні. Вокально-хорова музика займала 

провідне місце в перспективних планах “Музичної вітальні”. Силами 

викладачів кафедри та студентів факультету було проведено сім засідань, на 

яких  слухачі знайомилися з вокально-хоровою творчістю композиторів-

класиків П.І.Чайковського, М.І.Глинки, М.В.Лисенка [114,22]. 

Отже, музичні лекторії відігравали значну роль у залученні молоді до 

музично-просвітницької діяльності. Студенти самостійно готували сценарії, 

підбирали  іллюстративний матеріал, відпрацьовували зміст заходів. За 

тематичною побудовою та змістом матеріалу на заняттях музичних лекторіїв 

учні поглиблювали свої знання з основних тем шкільної програми “Музика”. 

Залежно  від визначеної тематики в роботі музичного лекторію брали участь 

колективи, ансамблі та солісти-виконавці. Ця форма музично-просвітницької 

діяльності відігравала важливу роль у формуванні в студентів навичок 

організації позакласної роботи, професійному становленні майбутніх учителів.  

Вивчення та аналіз наукової літератури  досліджуваної проблеми 

доводить, що популярність  хорового жанру в Україні обумовлена особливістю 

національної  музичної культури  та співучістю українського народу. Виходячи 

з цього, у 80-х роках хорові колективи музично-педагогічних факультетів брали 

активну участь у святах хорової музики, які проходили в різних культурних та 

історичних центрах колишнього СРСР. Так, у травні 1988 року  народна хорова 

капела ВДПІ ім. М.Островського взяла участь у концерті,  який відбувся на 

співацькому полі в м.Литіні. Колектив успішно виступив перед слухачами, 

отримав позитивні відгуки та почесні нагороди. 
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У святах хорової музики брав участь мішаний хор музично-

педагогічного факультету КДПІ. Ці заходи мали значний вплив на виховання 

студентської молоді регіону Криворізького басейну. Мішаний хор провів ряд 

концертів із симфонічним оркестром Дніпропетровської обласної філармонії, 

які відвідали викладачі та студенти інституту, робітники об’єднання 

“Криворіжсталь”.  

1983 році відновила свою роботу оперна студія при кафедрі методики 

музичного виховання, співів та хорового диригування ВДПІ ім. 

М.Островського і в травні цього року була поставлена літературно-музична 

композиція “Євгеній Онегін” муз. П.Чайковського, сл. О.Пушкіна. У її 

постановці брали участь найбільш обдаровані студенти,  які набували досвід 

сценічної майстерності та виконавської практики [89,4 – 5]. 

У 80-х роках серед масових форм роботи перевага надавалася 

проведенню лекцій-концертів, які  виконували не тільки  виховну та 

пізнавальну функції, а також були формами проходження студентами 

виконавської практики. При підготовці лекцій-концертів студенти на практиці 

перевіряли теоретичні та методичні знання. Вони самостійно опрацьовували 

джерельний матеріал, виготовляли наочність, писали сценарії, готували 

ілюстративний матеріал. 

Так, під керівництвом Л.М.Жербіної разом зі студентами музично-

педагогічного факультету КДПІ ім. О.М.Горького та слухачами ФПК  у березні 

1986 року в актовому залі інституту були організовані та проведені лекції-

концерти, на яких звучала класична й сучасна музика. 

У школі-інтернаті викладач ОДПІ ім. К.Д.Ушинського Н.К.Білова 

провела лекцію-концерт фортепіанної музики, на якому прозвучали твори 

П.І.Чайковського, С.В.Рахманінова, Ф.Шопена, І.Н.Шамо, Р.М.Глієра. У 

березні в ЗОШ № 5 звітувала концертною програмою фортепіанна секція.  

23 лютого 1989 року викладач кафедри історії, теорії музики та гри на 

музичних інструментах КДПІ ім. О.С.Пушкіна Л.Г.Трофимова в ЗОШ № 13 та 
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25 провела лекцію-концерт “Пісні, опалені війною”. У дитячому кінотеатрі 

“Мир” О.Д.Ляшенко підготувала лекцію-концерт “Казка в музиці”. 

Л.О.Кушнірова зі студентами свого класу організувала лекцію-концерт “Рок 

музика та класична музика”. У січні 1990 року відбулася лекція-концерт з 

участю студентів та викладачів музично-педагогічного факультету, присвячена 

творчості П.І.Чайковського. У концерті прозвучала вокальна та 

інструментальна музика великого російського композитора [202].  

Понад 30 лекцій-концерті з питань популярної сучасної музики провів 

Б.А.Брилін. За велику концертну діяльність, пропаганду самодіяльного 

мистецтва та за високу майстерність колективу присвоєно звання “народного” 

[94,12]. 

Вісім лекцій-концертів на тему “Пісня в солдатській шинелі” пройшли в 

студентських гуртожитках № 1 та 2 м.Ніжина. Це були лекції-концерти для 

студентів казахів І курсу філологічного факультету та учнів міських 

загальноосвітніх шкіл № 1, 4, 10. Двічі студенти виступали перед робітниками 

заводу “Сільмаш”, службовцями та ветеранами районної мережі зв’язку. 

Таким чином, лекції-концерти підготовлені студентами під 

керівництвом викладачів, сприяли:  

 розширенню світоглядних уявлень студентів;  

 пошуку нових форм та методів ознайомлення слухачів з концертною 

програмою;  

 розвитку творчої ініціативи студентів;  

 формуванню комунікативних навичок;  

 удосконаленню виконавської майстерності;  

 набуттю досвіду сценічних виступів. 

Традиційною формою концертно-виконавської та музично-

просвітницької діяльності залишалися творчі звіти викладачів і студентів 

музично-педагогічних факультетів, на яких вони демонстрували рівень  

професійного зростання та виконавської майстерності.  У досліджуваний період 
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у концертно-виконавській діяльності пріоритет  надавався вокально-хоровому 

жанру. Хоровими колективами на музично-педагогічних факультетах керували 

справжні майстри хорового мистецтва, які були ознайомлені зі світовою та 

вітчизняною  хоровою літературою, мали досвід вокально-хорової роботи й 

чудово володіли технікою диригування. 

Концерти хорової музики мали великий вплив  на духовний світ 

студентської молоді. 1980 – 1981 н.р. були проведені звітні концерти 

академічного хору ЗДПІ  під керівництвом Л.І.Скориченко, хорової капели під 

орудою Л.І.Пшеничної, жіночого хору  під керівництвом І.І.Філатової.  

У наступному навчальному році до програми звітних концертів 

викладачів ЗДПІ І.І.Філатової, Л.І.Скориченко, Л.І.Пшеничної, Л.Г.Беркової-

Житомирської, С.М.Кошеленко були введені виступи студентів з вокальними 

творами передбаченими для прослуховування на уроках “Музики”. На 

високому професійному рівні провели три тематичні концерти викладачі 

кафедри методики музичного виховання, диригування і співів. Особливо 

цікавим був “Вечір російського романсу” з творів О.О.Аляб’єва та 

О.Е.Варламова. 

Звітні концерти студентів своїх класів провели викладачі музично-

педагогічного факультету В.П.Клименко та А.Г.Будьонний. Визначною подією 

у культурному житті Запоріжжя стала трансляція звітного концерту оркестру 

народних інструментів  під керівництвом В.М.Овода на центральному 

телебаченні. Колектив виступив з новою  програмою. Уперше  слухачі 

ознайомилися із “Російською фантазією”, написаною композитором Ю.М.Баєм 

[80,1 – 2]. 

У травні 1980 року відбувся творчий звіт студентки КДПІ ім. 

О.М.Горького Н.Линдіної (клас Є.С.Войти). Прозвучали вокальні твори 

радянських та зарубіжних композиторів. Інструментальний супровід майстерно 

виконували Т.М.Завадськf (фортепіано), О.П.Должик (скрипка), А.Остапенко 
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(флейта). У звітному концерті  студента С.Кулінич прозвучали твори великого 

німецького композитора Л.Бетховена. 

Активну участь у проведенні звітних концертів брали студенти музично-

педагогічного факультету ім. М.Гоголя. З новою програмою перед слухачами 

виступив ансамбль бандуристів під керівництвом Р.М.Борща, квартет баяністів, 

з яким працював О.Г.Сіренко, вокальний ансамбль „Мозаїка”, котрий 

очолювала В.Г.Поторочі. Крім участі у творчих колективах, вісім студентів 

підготували власні творчі звіти перед студентською молоддю факультету. Це 

була нова форма виконавської практики, до якої увійшли самостійно 

підготовлені студентами твори інструментального жанру [234,9]. 

1982 – 1983 н.р. викладачами та студентами музично-педагогічного 

факультету ВДПІ ім. М.Островського було проведено 16  різних за тематикою 

звітних концертів. Викладачі секції постановки голосу В.Л.Бриліна та 

Е.Г.Самойлова провели звітні концерти студентів своїх класів на інших 

факультетах інституту. У дитячій музичній школі № 2 м.Вінниці зі звітним 

концертом виступили студенти В.М.Сініцина, у загальноосвітній школі № 4 –  

студенти Л.М.Ставинської. Під керівництвом завідуючого секцією народних 

інструментів Б.А.Бриліна було проведено вечір, на якому студенти-баяністи 

виконували свої власні обробки народних пісень, імпровізації та переклади 

оригінальних музичних творів. Звітні концерти провели інші викладачі кафедри 

теорії, історії музики та гри на музичних інструментах.  

Жіноча хорова капела факультету виступила зі звітними концертами в 

ЗОШ № 17 та 32 м.Вінниці. Активну участь у концертному житті інституту та 

міста брав жіночий вокальний ансамбль “Кантилена”, який очолювала 

О.В.Шапошникова. До його репертуару входили твори, написані студентами 

факультету. Ансамбль виступив на вечорі “Авторської пісні”, який було 

проведено з ініціативи студентського клубу [115,4]. 

Як показало вивчення звітної документації, 1983 – 1984 н.р. творчі 

колективи ВДПІ ім. М.Островського під керівництвом В.І.Газинського, 
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Н.В.Плашкевича,  В.Л.Гуменюка, Г.М. Шкільнюк  дали близько 60 концертів, 

серед них 25 звітних [94,12].  

Концертно-виконавська діяльність займала значне місце в навчально-

виховному процесі викладачів та студентів КДПІ ім. О.С.Пушкіна. Так, у 

березні 1986 року фортепіанна секція запропонувала звітний концерт, у якому 

взяли участь студенти усіх викладачів. Було також проведено вечір, 

присвячений 175-річчю з дня народження Ф.Шопена під назвою “Шопеніана”. 

В.П.Паюхіна, К.П.Дьомін та Л.П.Пєтухова організували та провели концерт, 

присвячений зустрічі із випускниками факультету різних років [199].  

Музично-просвітницьку роботу серед населення міста, трудівників 

промислових підприємств, учнів базових шкіл активно проводили викладачі 

музично-педагогічного факультету І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника 

М.Ю.Сливоцький, В.Ф.Орлов, В.Я.Кващук. Вони виступали із сольними 

концертами та в складі художніх колективів. 

1988 – 1989 н.р.  хорові колективи КДПІ, якими керували А.О.Балабан, 

Т.Д.Фурдак, В.Г.Любимова, В.М.Сєргєєва, стали учасниками 15 концертів,  

заключним з яких був концерт хорової музики для студентів інституту.    

Викладачі КДПІ А.А.Семешко, Е.Т.Ричко, О.О.Волкова, 

Т.В.Нестеренко, Л.П.Политицька, Г.О.Білоненко провели звітні концерти 

студентів своїх класів. 14 концертів дав оркестр народних інструментів під 

керівництвом А.В.Нечитайло, у  7 концертах  з програмою виступило 

інструментальне тріо, з яким працював Г.О.Білоненко [101,10 – 11].   

1990 – 1991 н.р. успішно пройшли звітні концерти  викладачів  

А.М.Шульженко, Т.Й.Рейзенкінд, І.В.Могілей, Р.С.Гридіної, Л.І.Корнієнко, 

Л.В.Фролової, Е.Т.Юзленко. Тривала практика проведення  звітних концертів у 

ЗОШ № 21 та 103 м.Кривого Рогу, суворовському училищі, у підшефній школі 

с.Червоний Шахтар [121,2]. 

Цього ж року на музично-педагогічному факультеті ДДПІ ім. І.Франка 

було створено фортепіанний дует у складі викладачів О.М.Німелович та 
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У.Б.Молчко. Це було творче поєднання двох талановитих піаністів, яке мало 

великі перспективи. У кінці навчального року відбувся перший звітний 

концерт, на якому прозвучали інструментальні твори українських та 

зарубіжних композиторів.  

Таким чином, дослідження визначеної проблеми дає усі підстави для 

того,  щоб констатувати, що у 80-х роках ХХ століття  традиційною формою 

концертно-виконавської та музично-просвітницької діяльності стала  практика 

проведення звітних концертів викладачів та студентів музично-педагогічних 

факультетів. Звітні концерти відігравали важливу роль у професійному 

становленні студентів та розв’язували наступні завдання:  

 стимулювали розвиток виконавської майстерності викладачів;  

 були показником якості фахової підготовки студентів;  

 засобом формування сценічної майстерності викладачів та студентів;  

 формою проходження виконавської практики студентів;  

 формою музично-просвітницької роботи викладачів та студентів.  

Дослідження процесу розвитку музично-педагогічної освіти засвідчує, 

що на музично-педагогічних факультетах працювали відомі в Україні та за її 

межами професійні й самодіяльні композитори, які  свій талант і творче 

натхнення передавали студентам, залучали їх до активної композиторської,  

творчої та концертно-виконавської діяльності. Одним із показників 

композиторської діяльності вважалося проведення авторських концертів. Так, у 

червні 1987 року  відбувся авторський концерт з нагоди 50-річчя самодіяльного 

композитора, викладача музично-педагогічного факультету КДПІ 

ім.М.О.Горького М.І.Корецького. Концерт проходив у Центральному 

Першотравневому парку Києва. Привітали композитора оркестр народних 

інструментів Будинку культури ім. М.Фрунзе  під керівництвом Л.Г.Титаренко, 

дитячий хор “Зірниця” Палацу піонерів Залізничого району. Хор очолював 

заслужений учитель УРСР П.В.Мережин, вокальний ансамбль музично-

педагогічного факультету під орудою М.Л.Гуральника, солісти-
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інструменталісти І.Кучера  С.Фінко, Л.Дубовик, Ю.Євлах. У концерті виступив 

народний артист Молдавської республіки В.Курін. Із захопленням слухачі 

сприйняли нову пісню  М.Корецького на слова В. Козлова “Випускний вальс” 

[25,2]. 

Комітети з телебачення та радіомовлення  створювали спеціальні 

програми, які знайомили громадськість з спільними проектами, у яких брали 

участь відомі  композитори та виконавці, а також викладачі й студенти 

музично-педагогічних факультетів. 

Так, на запрошення ректорату КДПІ київський композитор І.Н.Шамо, 

перебуваючи в Кривому Розі, зустрівся з викладачами та студентами музично-

педагогічного факультету. В авторському концерті прозвучали хорові твори, 

пісні та інструментальна музика, написана  композитором у різні роки.  

До репертуару художніх колективів почали вводити твори  молодих 

місцевих композиторів, пропагувати їхню  творчість на концертних виступах та 

виступах по радіо та телебаченню. Так, протягом 1982 – 1983 н.р. ансамбль 

“Лілея” КДПІ дав 12 концертів для мешканців міста й трудящих заводу 

“Криворіжсталь”. У його репертуарі були твори криворізьких композиторів, 

такі, як: “Колискова” та “Гуси-лебеді” А.Семки, “Калитка” А.Обухова, 

“Синьока Росіяночка” Ю.Щекотова [91,17]. 

Таким чином, студенти музично-педагогічних факультетів, які брали 

активну участь в авторських концертах та концертах, присвячених творчості 

відомих діячів у галузі мистецтва, культури та освіти, набували досвіду 

музично-просвітницької роботи; збагачували та розширювали репертуар; 

набували навички сценічної майстерності; у них формувалися вокально-хорові 

навички  та навички гри з оркестровим колективом; відповідальність за 

розкриття ідейно-художнього змісту виконуваних творів; студенти оволодівали 

методикою організації та проведення цих заходів. 

Викладачі музично-педагогічних факультетів, які займался 

виконавською діяльністю, звітували афішованими концертами. Так, два 
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афішованих концерти провела викладач ЗДПІ Л.Г.Беркова-Житомирська. 

М.К.Ігнатова та С.М.Кошеленко виступили з афішованими концертами перед  

слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів музики [80,1]. 

Викладачі вокальної секції КДПІ Г.О.Котова, В.В.Кулько, Л.С.Кравцова 

підготували та провели афішовані концерти, присвячені знаменним датам, 

серед яких 90-річчю з дня народження А.Й.Кос-Анатольського, 250-річчю  з 

дня народження П.І.Чайковського, вечори старовинного романсу [114,31]. 

Отже, афішовані концерти вважалися однією із форм творчого звіту 

викладачів, необхідною умовою самореалізації, удосконалення виконавської 

майстерності, а також:  сприяли утворенню творчої атмосфери на факультеті; у 

їхньому проведенні брали участь художні колективи та солісти-виконавці як 

викладачі, так і студенти; залучали талановину молодь до виконавської 

діяльності; демонстрували творчі досягнення викладачів у галузі виконавської 

діяльності; сприяли формуванню духовної культури слухачів. 

Характерною тенденцією перебудови діяльності  музично-педагогічних 

факультетів у 80-х роках ХХ століття стало оновлення змісту концертно-

виконавської та музично-просвітницької у загальноосвітніх школах. 

З’являються нові форми роботи, зміцнюються та стають найбільш ефективними 

зв’язки фахових кафедр зі школами, створюється потужна система музично-

естетичного виховання, у розробці якої брали участь провідні фахівці музично-

педагогічної освіти України. 

Розв’язуючи проблеми комплексного виховання учнів загальноосвітніх 

шкіл, викладачі музично-педагогічних факультетів розробляли перспективні 

плани музично-просвітницьких заходів, основне завдання яких полягало в 

тому, щоб сприяти духовному розвитку школярів, формуванню їхнього 

світогляду  та морально-естетичному вихованню підростаючого покоління 

Так, протягом 1980 – 1981 н.р. викладачами та студентами музично-

педагогічного факультету КДПІ ім. О.М.Горького в підшефних 

загальноосвітніх школах м.Києва проводилися лекції-концерти, присвячені 
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творчості відомих композиторів. Із ЗОШ № 57 студенти музично-педагогічного 

факультету підтримували творчі зв’язки, проводили музично-просвітницькі 

заходи під час проходження педагогічної практики. Так, учні 2 – 3 класів 

знайомилися з творами К.Г.Стеценка та  М.Д.Леонтовича, студенти О.Борис та 

Л.Панченко у формі лекції-концерту розповіли про історію їхнього створення, 

запропонували прослухати у власному виконанні. З учнями 4-5 класів вони 

проводили  музичні бесіди. Студенти Є.Мушкетик та І.Бурлака підготували та 

провели лекцію-концерт на тему “Композитори – члени “Могучої кучки”. Учні 

дізналися про творчу співпрацю російських композиторів кінця 50-х – початку 

60-х років ХІХ століття про те, що тематика творчості М.О.Балакірєва, 

О.П.Бородіна, М.П.Мусоргського, Ц.А.Кюї та М.А.Римського-Корсакова 

пов’язана з історичним минулим, образами народного життя, з народним 

епосом, казками та обрядами  [143,1].  

Спостереження та проведення анкетування  студентами-дипломниками 

серед учнів засвідчили, що така форма концертно-виконавської та музично-

просвітницької діяльності викладачів і студентів сприяла вихованню у  

школярів почуття прекрасного, збагатила їхні уявлення про творчу спадщину 

відомих композиторів, стимулювала потребу до самовдосконалення.  

Музично-просвітницька робота займала провідне місце в 

життєдіяльності викладачів та студентів музично-педагогічного факультету 

ВДПІ ім. М.Островського. Аналіз тематики проведених заходів засвідчує, що за 

своєю спрямованістю вони формували в слухачів почуття патріотизму та 

інтернаціоналізму, були суто гуманістичного спрямування. Для учнів 

загальноосвітніх шкіл студентська хорова капела та вокальне тріо підготували 

концерт, до якого ввійшли класичні та сучасні твори радянських композиторів. 

У ЗОШ № 6 виступив жіночий хор музично-педагогічного факультету. Пісні та 

хорові твори патріотичної тематики прозвучали у виконанні дитячого хору 

ЗОШ № 6, яким керувала випускниця факультету І.Я.Солдатова. 
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1981 – 1982 н.р. жіночий хор музично-педагогічного факультету ВДПІ 

ім.М.Островського під керівництвом Г.М.Шкільнюк  та ансамбль баяністів, з 

яким працював А.В.Береза, виступали перед учнями базових ЗОШ № 6, 17, 21 

м.Вінниці. Зі звітними концертами в загальноосвітніх школах виступили 

студенти викладачів В.К.Лебедєва, Г.В.Куркова, Г.Г.Філімонова, В.М.Сініцина. 

Учні ознайомилися з тембровим забарвленням баяна та акордеона,  уперше  

дізналися про технічні та виконавські можливості готово-виборної системи 

[79,10]. 

Викладачі Н.П.Ісаєва, Ю.А.Синюк, В.І.Третяк провели серію концертів 

для учнів різних вікових груп  ЗОШ № 17, 29, 32, 33. У листопаді та грудні 1988 

року в ЗОШ № 29 пройшли два концерти, у яких узяли участь народна жіноча 

хорова капела під керівництвом Г.М.Шкільнюк, хор шкільної пісні під орудою 

Л.Н.Семенової, а також викладачі О.М.Обревко, В.П.Варшавський, 

Н.Е.Кравцова,  О.В.Шапошникова [115,5]. 

Наприкінці 80-х років спостерігається оновлення тематичного змісту 

музично-просвітницької роботи викладачів та студентів музично-педагогічних 

факультетів. Так, викладач  ВДПІ ім. М.Островського Т.О.Казакова  провела 

бесіду-концерт у ЗОШ № 18 на тему “Пісні українських композиторів”. 

Л.М.Семенова  в ЗОШ № 12  підготувала бесіду на тему “Відродження 

українських традицій”. Н.Е.Кравцова разом зі студентами свого класу в ЗОШ № 

29 організувала та провела лекцію-концерт на тему “Сторінки українського 

старовинного класичного романсу”. У ЗОШ № 17, 32, 33 викладачі Ю.О.Сінюк, 

В.І.Третяк, І.Б.Сиротюк, М.О.Кузик виступили перед учнями середніх та 

старших класів зі звітними концертами, в основі репертуару яких були твори 

українських композиторів [120,4]. 

Викладачі та студенти музично-педагогічних факультетів спрямовували 

музично-просвітницьку роботу на формування в молоді морально-естетичних 

якостей та розвиток їхньої духовної культури. Активну роботу з пропаганди 

музично-естетичних знань серед школярів та учнів професійно-технічних 
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училищ Одеси  проводили хорові колективи музично-педагогічного факультету 

ОДПІ ім. К.Д.Ушинського. Мішаний хор під керівництвом Т.А.Первушиної 

неодноразово виступав з концертом перед учнями професійно-технічного 

училища № 13 [162,14].  

1983 року пройшло декілька виступів мішаного хору музично-

педагогічного факультету ОДПІ ім. К.Д.Ушинського з концертами в базовій 

ЗОШ № 78 м.Одеси та Ренійській загальноосвітній школі  Одеської області. 12 

грудня на музично-педагогічному факультеті відбувся літературний вечір 

“Пам’яті загиблих будьте достойні”. Студенти читали вірші поетів, які у своїй 

творчості зверталися до тематики Великої Вітчизняної війни. Емоційний вплив 

на слухачів посилили вірші Муси Джаліля, Давида Самойлова, Сергія Орлова, 

Костянтина Симонова. Прозвучали пісні “Журавлі”, “Гарячий сніг”, “З чого 

починається Батьківщина”. 

Планом виховних  заходів музично-педагогічних факультетів щорічно 

передбачалося проведення музично-просвітницької роботи з дітьми та 

підлітками, які перебували на вихованні в державних навчальних закладах. З 

концертною програмою перед дітьми Брацлавського дитячого будинку 

виступив студентський хор шкільної пісні під керівництвом  Л.Н.Семенової. 

Викладачі В.Т.Бородулін, Л.Н.Семенова, концертмейстери Л.І.Іванишина,  

Л.А.Гаврилюк та  Л.А.Степанчук виступали перед школярами з концертами, 

присвяченими Перемозі радянського народу у Великій Вітчизняній війні 

[110,11]. 

Отже, творча співпраця  викладачів фахових кафедр та вчителів музики 

загальноосвітніх шкіл,  спрямована на співробітництво,  сприяла піднесенню на 

новий рівень музично-просвітницьку роботу з музично-естетичного виховання 

школярів. Основними критеріями педагогіки співробітництва стали:  

 необхідність перебудови змісту музично-естетичного виховання  в 

загальноосвітній школі відповідно до вимог суспільства;  
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 пошуки ефективних форм та методів впливу на емоційну сферу школярів 

з використанням різних жанрів музичного мистецтва;  

 тематична спрямованість  різних заходів  музично-просвітницької 

діяльності відповідно до нової концепції музично-естетичного виховання;  

 тенденція оновлення змісту музично-естетичного виховання на основі 

національного компонента. 

Необхідно зазначити, що важливе місце в розвитку та становленні 

музично-педагогічної освіти займало творче співробітництво та обмін досвідом 

організації навчально-виховного процесу між ВНЗ колишніх республік СРСР. 

Узагальнювалися принципи формування репертуарної політики художніх 

колективів,  методика викладання окремих фахових дисциплін, перспективи 

проходження педагогічної, фольклорної та виконавчої практики. 

Виявлені тенденції творчого співробітництва  викладачів та студентів 

музично-педагогічних факультетів можна класифікувати наступними 

показниками:  

 основним принципом співробітництва вважалися спільні наукові інтереси 

та перспективи подальшого розвитку;  

 ініціаторами співробітництва були керівники фахових кафедр та окремі 

викладачі, які творчо співпрацювали з викладачами інших навчальних закладів;   

 конкурентоспроможність, яка характеризується  рівнем виконавської 

майстерності художніх колективів різних навчальних закладів;  

 перевага віддавалася масовим жанрам музичного мистецтва, насамперед 

хоровим та оркестровим колективам;  

 пошуки нових форм та методів удосконалення вокально-хорової 

майстерності;  

 розвиток у студентів почуття колективізму та відповідальності за успіхи 

колективу в концертних виступах;  

 узагальнення досвіду аранжування та оркестровки навчального 

репертуару керівників різних творчих колективів;  
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 пошуки нових форм удосконалення фахової підготовки студентів  з 

позакласної роботи. 

Так, 1981 – 1982 н.р. кращі художні колективи та окремі виконавці 

музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.М.Горького виступили у 

творчому звіті перед студентами Мінського державного педагогічного 

інституту. Відбувся обмін творчим досвідом, репертуаром, було затверджено 

перспективний план спільних заходів між двома навчальними закладами. 

З відповідним візитом викладачі та студенти Мінського державного 

педагогічного інституту побували в Києві. Вони ознайомилися з досвідом 

організації музично-просвітницької роботи з музично-естетичного виховання 

учнівської молоді накопиченого викладачами та студентами музично-

педагогічного факультету. Основна увага зосереджувалася на співпраці з 

педагогічним колективом Київської ЗОШ № 57. Останнім часом  тут для учнів 

5-6 класів студенти Н.Бляшина, Л.Коростеліна, Н.Долбілова та І.Машенко 

підготували та провели декілька лекцій-концертів. Методичну допомогу 

студентам надавали викладачі фахових кафедр. Значний внесок у розвиток 

музично-просвітницької діяльності, закрема в проведенні лекцій-концертів,  

зроблено О.П.Рудницькою. Вона провела  зі студентами близько  40 лекцій-

концертів, присвячених творчості й життєдіяльності представників 

фортепіанної школи [249,2]. 

У квітні 1982 року студенти музично-педагогічного факультету ВДПІ ім. 

М.Островського  підготували та виступили з концертом перед іноземними 

студентами Вінницького державного медичного інституту. Студенти з Нігерії, 

Сирії, Нікарагуа, Шрі-Ланки ознайомилися з українськими народними піснями 

у виконанні вокальних ансамблів факультету. З великим успіхом пройшов 

концерт народної хорової капели  під керівництвом В.І.Газинського в ОДК ім. 

А.В.Нежданової.  

Надзвичайно насиченими в контексті досліджуваної проблеми стали 80-

ті роки для викладачів та студентів ОДПІ ім. К.Д.Ушинського. 1981 року  
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мішаний хор  музично-педагогічного факультету звітував із сольною 

програмою перед студентами МДПІ. Творчий звіт перед московськими 

студентами став відповідальним для учасників хорового колективу, який 

приїхав до Москви з новою програмою, до репертуару якої увійшли складні 

твори композиторів-класиків та обробки українських народних пісень, 

здійснені М.Д.Леонтовичем, О.А.Кошицем, К.Г.Стеценком, В.І.Зарембою, 

А.К.Вахнянином та іншими відомими митцями хорового жанру. Хором 

керувала послідовниця та учениця Ж.Х.Косинського Т.А.Первушина [162,14]. 

1982 року колектив дав декілька концертів у м.Талліні, виступив перед 

студентами Таллінського державного педагогічного інституту. Естонська преса 

високо оцінила досягнення та рівень виконавської майстерності українських 

студентів. Цього ж року мішаний хор виступив також перед студентами КДПІ 

ім. О.М.Горького. Це був творчий звіт одеських студентів, демонстрація рівня 

досягнень колективу, обмін досвідом роботи художніх керівників [162,10]. 

1983 року мішаний хор студентів ОДПІ ім. К.Д.Ушинського виступив 

перед студентами ВДПІ ім. М.Островського та громадськістю міста. Оркестр 

баяністів та акордеоністів  під керівництвом С.Т.Калмикова презентував своє 

мистецтво перед викладачами та студентами МДПІ й учнями загальноосвітніх 

шкіл м.Миколаєва. У концерті прозвучали інструментальні твори композиторів 

ХІХ – ХХ століття, фортепіанні концерти П.І.Чайковського та С.В.Рахманінова 

[162,11]. 

1986 року мішаний хор під керівництвом  Т.А.Первушеної здійснив 

концертну поїздку до  м.Мінська. Успішно пройшли концерти, на яких 

колектив представив нову програму для студентів педагогічного інституту та 

учнів загальноосвітніх шкіл.  

1987 року жіночий хор під керівництвом В.Б.Кагаловської та 

Л.С.Степанової виступив перед викладачами та студентами ДДПІ ім. І.Франка. 

У програмі концерту звучала класична та духовна музика, твори зарубіжних та 

сучасних композиторів. Відбулося засідання круглого столу, пройшов обмін 
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досвідом організації навчально-виховного процесу та концертно-виконавської 

роботи на факультетах.  

1988 року мішаний хор студентів ОДПІ ім. К.Д.Ушинського успішно 

виступав перед студентами та молоддю ВНЗ Москви. У репертуарі колективу 

було багато нових  творів українських композиторів-класиків та обробок 

народних пісень. Виступи хору отримали позитивні відгуки та високу оцінку 

московських фахівців [162,10]. 

Оркестр баяністів та акордеоністів  під керівництвом С.Т.Калмикова 

виступив з концертами в МДПІ. У супроводі оркестру прозвучали фортепіанні 

концерти К.Сен-Санса, П.І.Чайковського, С.В.Рахманінова у виконанні відомих 

піаністів С.Терентьєва, В.Дашковського, С.Висоцького. Участь студентів у 

спільних концертах з відомими виконавцями значною мірою  стимулювала 

навчальну діяльність, бажання досягти успіхів в оволодінні музичним 

інструментом, збагатити свої знання з музично-теоретичних дисциплін, здобути 

навички сценічної майстерності.  

Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що у 80-х роках 

концертно-виконавська діяльність стимулювала розвиток музично-педагогічної 

освіти. Звіти студентських творчих колективів перед викладачами та 

студентами інших навчальних закладів демонстрували не тільки  виконавський 

рівень, а також рівень підготовки фахівців  на тому чи іншому музично-

педагогічному факультеті. 

Творче співробітництво  викладачів та студентів різних навчальних 

закладів також сприяло: демократизації музично-педагогічної освіти; 

формуванню активної морально-естетичної позиції студентів; 

інтернаціональному вихованню студентів музично-педагогічних факультетів;  

розвитку вокально-хорового та оркестрового жанру в структурі музично-

педагогічної освіти; створенню спільних творчих проектів розвитку концертно-

виконавської діяльності. 
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Засобом популяризації  творчих досягненень художніх колективів, 

ансамблів та окремих виконавців  музично-педагогічних факультетів стало 

радіомовлення  та телебачення. У телевізійному турнірі “Сонячні кларнети” 

1980 року двічі виступала народна хорова капела ВДПІ ім. М.Островського. За 

успішний виступ у програмі республіканського телебачення капела 

нагороджена спеціальним призом Українського радіо та телебачення, грамотою 

Республіканського комітету з телебачення та радіомовлення.  

Активно займалися популяризацією музичного мистецтва та музично-

просвітницькою діяльністю засобами радіо й телебачення  викладачі та 

студенти І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника.   Учасники інструментального  квартету 

“Легінь” Ю.С.Фейда, Ю.Д.Курило, М.П.Павлюк, Г.В.Котик і тріо баяністів у 

складі Г.І.Політико, І.В.Батюженко, В.П.Поліщук пропагували кращі зразки 

музичного мистецтва серед громадськості міста та області, виступали в 

спеціальних програмах  радіомовлення та телебачення. В.М.Лужний проводив 

музично-просвітницьку роботу з пропаганди музичного мистецтва на каналі 

обласного радіомовлення.  

Така активна концертно-виконавська та музично-просвітницька 

діяльність сприяла формуванню масової музичної культури, стимулювала 

творчу ініціативу викладачів та студентів, які створювали художні колективи, 

піднімали рівень духовної культури різних регіонів України. 

Слід звернути увагу на те,  що в досліджуваний період працювали 

університети культури, які підпорядковувалися партійним органам. Разом з тим 

вони відігравали важливу виховну роль  у музично-просвітницькій діяльності  

та духовному збагаченню суспільства. Так, у міському університеті культури 

м.Івано-Франківська працювали викладачі М.Ю.Сливоцький, Х.О.Михайлюк, 

О.В.Ничай, Г.Г.Величко, Ю.М.Серганюк, В.Я.Кващук. Вони також виступали з 

лекціями-концертами перед молоддю технікумів, училищ, загальноосвітніх 

шкіл, робітниками фабрик та заводів. У музично-просвітницькій роботі брали 



 433 

участь курсові хорові колективи та інструментальні й вокальні ансамблі 

фахових кафедр [87,12 – 13]. 

Процес перебудови діяльності вищої школи значною мірою вплинув на 

зміст й організацію концертно-виконавської та музично-просвітницької 

діяльності викладачів і студентів музично-педагогічних факультетів. 

Формувалися традиції, з’явилися нові форми організації концертно-

виконавської  та музично-просвітницької діяльності. Передусім, це були 

концертні заходи, присвячені ювілейним датам з дня заснування навчальних 

закладів або окремих факультетів. Діяла практика  проведення концертів, 

присвячених творчості відомих діячів у галузі мистецтва, культури, освіти. 

Так, у концертній програмі з нагоди 60-річчя КДПІ ім. О.М.Горького 

взяли участь ансамблі “Чарівниця” та “Троїсті музики”. Поряд з художніми 

колективами та виконавцями, такими, як Д.Гнатюк, Н.Матвієнко, 

А.Паламаренко, ансамблю пісні і танцю ім. П.Вірського, виступили художні 

колективи та виконавці музично-педагогічного факультету. 

Нові колективи взяли участь у концерті З0 жовтня 1990 року в Палаці 

культури “Україна”, де відбулося урочисте святкування 70  річчя КДПУ ім. 

О.М.Горького.  У концертній програмі виступив ансамбль скрипалів під 

керівництвом В.І.Федоришина, який виконав “Баркаролу” М.Лисенка. 

Ансамбль “Червона калина” презентував хореографічну  композицію, а 

викладач музично-педагогічного факультету підготувала з ансамблем баяністів 

дефектологічного факультету акомпанемент народної пісні, яку виконала 

Л.Войноровська. Окрасою концерту стали виступи народних артистів УРСР 

Дмитра Гнатюка та Діани Петриненко, Анатолія Паламаренка та хору студентів 

музично-педагогічного факультету під керівництвом А.Т.Авдієвського. 

Велику кількість концертних та музично-просвітницьких заходів,  

присвячених вшануванню видатних діячів культури і мистецтва, готували та 

проводили  викладачі й студенти музично-педагогічних факультетів усіх 

регіонів України. 
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Так, українське суспільство щорічно вшановувало пам’ять поета 

Т.Г.Шевченка. На його слова писали музику відомі композитори. Його поезія 

надихала на боротьбу проти колоніального пригноблення українського народу 

багатьох художників та виконавців. Активну участь у вшануванні пам’яті 

великого Кобзаря брали  також викладачі та студенти музично-педагогічного 

факультету КДПІ ім. О.М.Горького. 9 березня 1980 року, у день народження 

Т.Г.Шевченка, студенти факультету влаштували тематичний концерт “Поезія 

Т.Шевченка в музичних творах”, який відбувся в актовому залі інституту. 

Літературну частину концерту та коментарі до музичних творів підготувала та 

вдало представила студентка Л.Джулай. На початку прозвучав “Прелюд пам’яті 

Т.Шевченка” Я.Степового у виконанні Є.В.Куришева. Заслужений артист 

УРСР, лауреат Всесоюзного конкурсу співаків ім. М.Глинки, О.О.Чулак-Заграй 

виконав відомі пісні на вірші Т.Шевченка, серед яких “Така її доля”, “Од села 

до села”, “Думи мої, думи”, “Зацвіла в долині” , “Із-за гори сонце сходить”, “За 

думою дума”, “Три шляхи”, “Сонце заходить” [287,2]. 

Слід звернути увагу на те, що з кожним роком  збільшувалася кількість 

учасників шевченківських концертів, урізноманітнювалася концертна 

програма. 13 березня 1989 року в актовому залі гуманітарного корпусу КДПІ 

ім. О.М.Горького відбулося тематичне свято до 175-річчя від дня народження 

Т.Г.Шевченка. У програмі  прозвучали “Заповіт” та “Реве та стогне Дніпр 

широкий” у виконанні академічного хору студентів музично-педагогічного 

факультету під керівництвом П.А.Ковалика. У тематичному святі учасники 

фольклорно-етнографічного ансамблю “Червона калина”, з якими працювали 

заслужений артист УРСР І.А.Мельниченко та М.П.Авдієвська, презентували 

свої нові роботи: фрагменти з балади  Т.Г.Шевченка “Причинна” та вокально-

хореографічну  композицію “Веснянки” [258,2].  

Музично-просвітницькі заходи, присвячені вшануванню роковин 

Кобзаря, були найбільш визначною, центральною подією у культурному житті  
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кіровоградських студентів. Вони віддавали шану його поетичному генію, який 

першим указав шлях до здійснення прагнень українського народу. 

Учасники хорової капели, народного танцювального колективу 

“Юність”, духового оркестру, камерного хору КДПІ ім. О.С.Пушкіна 

підготували концертну програму, до якої увійшли нові твори, досі не 

виконувані в Кіровограді. Хорові колективи виступили по республіканському 

та обласному телебаченні. Викладачі та студенти працювали із зазначеної 

тематики в музичних лекторіях, вони неодноразово виступали з лекціями-

концертами як в обласному центрі, так і в містах області з пропаганди хорових 

та вокальних творів, написаних на слова великого Кобзаря [181]. 

1987 – 1988 н.р. у святкових концертах, присвячених ювілеям 

Т.Г.Шевченка та М.Д.Леонтовича, взяли участь викладачі та студенти музично-

педагогічного факультету ВДПІ ім. М.Островського. Перед слухачами 

виступили народна хорова капела під орудою В.І.Газінського, жіноча хорова 

капела, яку очолювали Г.М.Шкільнюк та Н.П.Ісаєва, викладачі В.І.Третяк, 

О.М.Обревко, В.П.Варшавський, Ю.А.Синюк, Н.Е.Кравцова, концертмейстери 

Л.П.Гаврилюк, Л.Н.Маніта, Л.В.Марченко [111,7]. 

Особливістю святкування роковин Кобзаря 1989 року в Приазов’ї стало 

те, що програма мішаного хору МДПІ, яким керував А.К.Мартинюк, виключно 

складалася тільки з творів українських поетів та композиторів. Хор брав участь 

у концерті  товариства української культури та мови ім. Т.Г.Шевченка в 

Запоріжжі, дав благодійний концерт на рахунок Дитячого фонду СРСР [116,2]. 

Участь у шевченківських святах брав також оркестр народних 

інструментів, яким керував В.М.Овод. Колектив  мав велику популярність у 

Запорізькій області, виконував складні твори зарубіжних та радянських 

композиторів, твори місцевих авторів, супровід солістам, у репертуарі яких 

були твори, написані на слова Т.Г.Шевченка. Він став творчою лабораторією, 

де набували навичок організації та методики роботи з оркестровим колективом 

майбутні вчителі музики [116,3]. 
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Ансамбль бандуристів музично-педагогічного факультету ЗДПІ брав 

участь у святкуванні Днів Т.Шевченка в Києві, виступав у концерті об’єднаного 

пленуму українського музичного товариства та Спілки композиторів України, 

був учасником Днів дружби українського та грузинського народів, котрі 

проводилися в Тбілісі. Визначною подією на факультеті стала постановка  

А.Е.Чабановою у сучасній інтерпретації зі студентами старших курсів 

“Українських вечорниць” [112,3 – 4]. 

Таким чином, слід зазначити, що концертні заходи з вшанування пам’яті 

Кобзаря  за участю викладачів та студентів музично-педагогічних факультетів 

проводилися у всіх регіона України, транслювалися по каналам радіомовлення і 

телебачення. Вони розв’язували  важливі завдання патріотичного та морального 

виховання. Щорічно в їхньому проведенні брало участь усе більше нових 

колективів та виконавців. Це були хори та оркестри, вокальні та 

інструментальні ансамблі, солісти-виконавці. Програми концертних заходів 

містили нові твори, написані на слова Т.Г.Шевченка, і твори про його роль в 

історичному  розвитку  українського народу.  

Художні колективи та солісти-виконавці музично-педагогічних 

факультетів брали активну участь у концертних заходах, які проводилися для 

учасників Міжнародних, Всеукраїнських та обласних науково-практичних 

конференцій. Ці заходи були демонстрацією рівня підготовки та виконавської 

майстерності учасників концерту, показником художньо-естетичного 

виховання молоді. 

Програми концертів будувалися за певними принципами, які 

характеризувалися наступними показниками: у концерті повинні бути 

представлені різні жанри музичного мистецтва; участь хорових та оркестрових 

колективів, ансамблів різних форм, солістів-виконавців; наявність кульмінації у 

кожному блоку програми; у фінальній сцені брали участь усі учасники 

концерта; кульмінацією концерту повинні бути останні номери програми.  
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Так, 1 червня 1988 року силами викладачів та студентів музично-

педагогічного факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна в обласному музично-

драматичному театрі ім. М.Кропивницького було дано концерт для учасників  

Всесоюзної науково-практичної конференції з проблем естетичного виховання 

підростаючого покоління, яку проводили співробітники НДІ художнього 

виховання АПН СРСР спільно з КДПІ ім. О.С.Пушкіна.  У концерті взяли 

участь диксиленд “Традиція” під керівництвом В.І.Дряпіки, народна 

самодіяльна хорова капела під орудою В.І.Воловенка, народний оркестр 

ансамблю “Юність”, який очолював Г.Л.Бродський [202]. 

Із сольною програмою  в Одеській обласній філармонії для гостей 

Республіканської науково-практичної конференції, яка проходила на базі 

музично-педагогічного факультету, виступив оркестр народних інструментів 

під керівництвом С.Т.Калмикова.  Прозвучали інструментальні твори та 

переклади для оркестру творів зарубіжних композиторів. У концерті взяли 

участь солісти факультету. 

Таким чином, слід визнати, що у 80-х роках концертно-виконавська та 

музично-просвітницька діяльність викладачів і студентів  музично-

педагогічних факультетів була на досить високому рівні. ВНЗ виконували 

важливу роль  в естетичному вихованні студентської молоді, розвитку творчих 

здібностей  майбутніх учителів. 

Українське суспільство завжди з повагою ставилося до свого 

історичного минулого. Ще з кінця ІХ століття Київ став центром політичного 

життя Київської Русі. Ювілейні заходи, спрямовані на підготовку програм, 

присвячених 1500-річчю Києва, було передбачено планом роботи деканату й 

фахових кафедр музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.М.Горького. 

Художні керівники творчо підійшли до підбору репертуару та підготовки 

колективів. Відбулися виступи на концертних майданчиках серед студентів та 

різних верств населення міста.  
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На етапі, що досліджується, концертно-виконавська та музично-

просвітницька діяльність мала суто ідеологічну спрямованість.  Художні 

колективи та солісти-виконавці брали участь у заходах, які  за своєю тематикою 

відповідали вимогам, підпорядкованих  партійним органам. Так, викладачі та 

студенти музично-педагогічного факультету КДПІ  брали активну участь  у 

міських та районних заходах, виступали перед трудівниками та мешканцями 

міста з концертами ідеологічного спрямування. Жіночий хор під керівництвом  

Н.В.Мухіної, мішаний хор під орудою А.О.Балабана та вокальний ансамбль 

“Лілея”, який очолював Л.М.Ворона, демонстрували свою майстерність у 

міському театрі на концерті, присвяченому 60-річчю утворення СРСР.  

Мішаний хор, вокальний ансамбль “Лілея” взяли участь у концертах,  

присвячених відкриттю пленуму  Музичного товариства УРСР, Дню вчителя, 

Дню Конституції та виступили на коксохімічному заводі. Окрасою святкових 

концертів завжди були оркестр народних інструментів та оркестр баяністів 

факультету. У їхній роботі активну участь рали викладачі А.В.Нечитайло, 

Л.М.Ракітянська, В.В.Белікова, Н.В.Алєксєєва, Л.В.Бакулина, С.М.Бреус. У 

концертних програмах із  сольними номерами виступали викладачі 

Г.О.Білоненко та Т.В.Нестеренко [90,30].  

Аналіз та узагальнення архівних матеріалів свідчить,  що тематична 

спрямованість музично-просвітницьких заходів 1984 – 1985 н.р. 

зосереджувалася навколо тематики Перемоги радянського народу  у Великій 

Вітчизняній війні. Це були виступи хорових колективів, лекції-концерти, сольні 

концерти. На особливу увагу заслуговують концерти студентських агітбригад, 

де їхні учасники виявляли ініціативу та самостійність у підборі та підготовкі 

репертуару. Участь студентів у таких заходах мала велике виховне значення.  

Так, мішаний хор музично-педагогічного факультету КДПІ взяв участь в 

обласних та міських концертах, присвячених 40-річчю звільнення Кривбасу від 

німецьких загарбників. На базі ЗОШ № 70 та 109 були проведені хорові 

концерти з участю жіночого хору під орудою Н.В.Мухіної. Із сольним 
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концертом “Пісні радянських композиторів”  виступила в ЗОШ № 2 

Інгулецького района викладач Г.О.Котова.  

Студенти старших курсів підготували та провели лекцію-концерт у ПТУ  

№ 32 та в ЗОШ № 70 на тему “Музика на фронтах Великої Вітчизняної війни”. 

Студенти ІІ – ІІІ курсів створили концертні бригади.  В основу репертуару цих 

бригад покладені музичні твори, які вони вивчали з основного музичного 

інструмента. Ці заходи мали тематичну спрямованість та були присвячені 

творчості композиторів, які у своїх творах розкривали події Великої 

Вітчизняної війни. 

У концертних заходах, присвячених Перемозі у Великій Вітчизняній 

війні, було задіяно значну кількість учасників. Усвідомлюючи своє ставлення 

до історичних подій минулого, вони намагалися відтворити засобами 

музичного мистецтва героїчні сторінки історії. У квітні 1985 року викладачі та 

студенти музично-педагогічного факультету ВДПІ ім. М.Островського провели 

цикл концертів, присвячених 40-річчю Перемоги. Концерти пройшли на різних 

факультетах інституту, у медичному інституті, у музичному училищі, 

Уманському педагогічному училищі, ЗОШ № 2, 17, 30, 32 м.Вінниці. 

Викладачами В.І.Газинським, Г.М.Шкільнюк, Н.П.Ісаєвою,  Л.П.Василевською, 

В.П.Варшавським, О.М.Обревко були прочитані лекції “Творчість радянських 

композиторів у роки Великої Вітчизняної війни”, “Як слухати та розуміти 

музику”, “Антивійськова тематика у творах радянських композиторів”, 

“Розвиток сучасної дитячої музики” [95,7]. 

Викладачі та студенти музично-педагогічного факультету ВДПІ ім. 

М.Островського  також проводили музично-просвітницьку роботу  в госпіталі 

інвалідів Великої Вітчизняної війни. З концертами тут виступили викладачі 

О.М.Обревко, В.І.Третяк, Ю.А.Синюк, концертмейстери Л.Н.Маніта й 

Л.В.Марченко. Воєнній тематиці було присвячено більш як 120 бесід, лекцій-

концертів для студентів і громадськості міста та області. В.П.Варшавський та 

О.М.Обревко виступили з концертом “Пісня, опалена війною” у медичному 
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інституті,  у ЗОШ № 6 та 33 із лекцією “Пісні Великої Вітчизняної війни”.  

В.Л.Бриліна та концертмейстер Л.В.Марченко  зі студентами І – ІІІ курсів 

провели  лекції-концерти в медичному інституті та в будівельному технікумі 

[96,11]. 

Разом зі студентами музично-педагогічного факультету ВДПІ ім. 

М.Островського Б.А.Брилін, який був лектором обласного товариства “Знання”, 

проводив лекції-концерти, присвячені 40-річчю Перемоги радянського народу у 

Великій Вітчизняній війні.  За активну музично-просвітницьку діяльність 

учасники лекцій-концертів отримали подяку товариства “Знання”, а Б.А.Брилін 

був нагороджений медаллю Радянського Фонду Миру. Гонорар від проведених 

концертів студенти перераховували в Радянський Фонд Миру. 

Вшанування пам’яті загиблих воїнів відбулося у місті-герої Одесі. З 

новою програмою,  основу якої становили твори, присвячені 40-річчя Перемоги 

радянського народу у Великій Вітчизняній війні, виступили художні колективи 

ОДПІ ім. К.Д.Ушинського.   Героїчні сторінки історії радянського народу, 

відтворені в хоровому жанрі, презентував 1984 року жіночий хор під 

керівництвом В.Б.Кагаловської студентам ВДПІ ім. М.Островського. Колектив 

виступив перед громадськістю міста, викладачами та студентами медичного 

інституту.  

Мішаний хор також брав участь у культурних заходах, які проходили в 

інституті. Студенти ІІ – ІІІ курсів виступили з концертною програмою за 

творами Булата Окуджави серед учнів ПТУ. Напередодні відкриття в Москві 

ХХVІ з’їзду КПРС пройшли святкові концерти, присвячені цій події у 

гуртожитках № 1 та 2 [162,10]. 

Музично-педагогічний факультет НДПІ ім.М.Гоголя був організатором 

культурного життя в місті й районі. Викладачі та студенти брали активну 

участь у проведенні заходів до 40-річчя визволення м.Ніжина від німецько-

фашистських загарбників. Мішаний хор, оркестр народних інструментів, 

ансамблі, окремі виконавці виступили у святкових концертах, були проведені 
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уроки мужності та зустрічі з учасниками боїв за Ніжин, які приїхали з Москви, 

Ленінграда, Ташкента.  

Отже, тема Великої Вітчизняної війни займала значне місце у репертуарі 

художніх колективів музично-педагогічних факультетів. Концертні заходи, 

присвячені героїчним сторінкам історії радянського народу, проводилися у всіх 

навчальних закладах, на підприємствах та в трудових колективах. Основна мета 

їх полягала у вшануванні пам’яті загиблих воїнів та патріотичному вихованні 

підростаючого покоління.  

Нові форми музично-просвітницької роботи впроваджували викладачі 

фахових кафедр КДПІ серед молоді різних навчальних закладів Кривого Рогу. 

Так, Г.О.Котова та В.В.Кулько брали участь у концерті, присвяченому 50-річчю 

літературного об’єднання “Рудана”, виступили з концертами для студентів 

інституту та працівників БК “Металург”  на тему “Романсова творчість 

М.Глинки”. До ювілею Г.В.Свиридова було проведено літературно-музичний 

вечір “Наш сучасник”. Мішаний хор музично-педагогічного факультету взяв 

участь в обласній партійній конференції, яка проходила в м.Дніпропетровську, 

виступив на радіо та телебаченні [101,23].  

У звітах завідуючих фаховими кафедрами наголошувалося, що 

концерти, присвячені черговому з’їзду партії за участю художніх колективів та 

солістів-виконавців музично-педагогічних факультетів, пройшли у всіх 

педагогічних ВНЗ. Викладачі фахових кафедр КДПІ ім. О.М.Горького 

запланували та провели концерти, присвячені відкриттю в Москві з’їзду партії. 

Виступили кращі художні колективи, серед яких –   академічний хор студентів І 

– V курсів під керівництвом народного артиста СРСР А.Т.Авдієвського, 

ансамбль скрипалів  під орудою О.М.Івченка, оркестр народної музики, який 

очолював  П.І.Терпелюк, духовий оркестр  під керівництвом М.П.Рудченка 

[178,1]. 

Традиційним стало починати навчальний рік зі святкового концерту до 

“Дня знань”. У проведенні цього заходу брали участь кращі художні колективи 
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та солісти-виконавці музично-педагогічних факультетів. Так, викладачі та 

студенти музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.М.Горького щорічно 

святкували “День Знань”,   який проводився у Палаці культури “Україна”. У 

концерті брали участь народний артист УРСР Анатолій Паламаренка та 

заслужений артист УРСР Яків Щербаков. Наступного року студентів вітали 

народні артисти УРСР В.Грицюк та А.Паламаренко, заслужений артист УРСР 

В.Тіткін, заслужений діяч мистецтв України, композитор Олександр Осадчий,  

викладачі факультету  П.А.Ковалик, Л.І.Володченко, Л.Г.Титаренко, 

Т.А.Бондаренко, В.І.Федоришин,  ансамбль скрипалів та оркестр  народних 

інструментів, фольклорний ансамбль. 

Традиційними стали концерти та музично-просвітницькі заходи до 

вшанування історичних подій, які відіграли певну роль у розвитку суспільства. 

Художні колективи І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника “Росинка”, “Усмішка”, “Легінь” 

підготували нові тематичні твори, присвячені 70-річчю Жовтневої революції. 

Ансамблем “Росинка”  створено композицію “Червона гвоздика”  на теми 

революційних пісень, пісень громадянської війни, сучасних пісень. Ю.С.Фейда 

разом з студентом ІV курсу Л.Богославцем підготували фантазію на теми 

революційних пісень. Квартет “Легінь”  увів у репертуар пісні “Слухай”, 

“В’язень”, “Варшав’янка”. Ці колективи брали участь у звіті Івано-

Франківської області на ВДНГ, у святковому концерті в м.Києві. Прозвітували 

студенти також перед воїнами Одеського військового округу та працівниками 

Чорнобильської АЕС [113,22]. 

З новою програмою, у якій відтворена музична культура народів СРСР. 

виступив у концерті, присвяченому ХVІ з’їзду профспілок у Києві ансамбль 

“Гуцулочки” І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника. Високий рівень виконавської 

майстерності колективу та витончена інтерпретація музичних композицій 

сприяла популярності ансамблю, набуттю практичного досвіду його 

учасниками, які після закінчення навчання в інституті створювали аналогічні 

художні колективи на базі загальноосвітніх шкіл [82,18]. 
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Тематична спрямованість та ідеологічна направленість програм 

художніх колективів відповідала вимогам часу, вони виконували важливу 

виховну функцію, вважалися основним засобом морально-естетичного 

виховання молоді. Так, у Приазов’ї мав популярність духовий оркестр музично-

педагогічного факультету, яким керував В.І.Плетніченко. Колектив творчо 

працював над програмними творами, брав участь у концертах до Дня вчителя, 

Дня конституції, Дня Перемоги, виступав на відкритому майданчику парку ім. 

О.Горького. 

Значних успіхів у пропаганді радянського хорового мистецтва досяг 

мішаний хор МДПІ, керівником якого став А.К.Мартинюк. У репертуар були 

уведені оригінальні твори  композиторів-класиків, духовна музика та сучасна 

хорова музика. Колектив запрошували для участі у відповідальних концертах. 

Так, у виступі на пленумі самодіяльних композиторів Запоріжжя, у його 

виконанні прозвучали твори місцевих авторів. Відповідальні концерти пройшли 

в Будинку культури ім. Т.Шевченка та клубі МІМСХ [112,3].  

Оркестр народних інструментів ВДПІ ім. М.Островського під 

керівництвом В.Л.Гуменюка виступив на заводі ГПЗ – 18, електротехнічному 

виробничому об’єднанні “Жовтень”, технікумі залізничного транспорту, у  

с.Сосонка Вінницького району. Цього навчального року оркестром народних 

інструментів було дано 6 концертів. 

Багато років  у КДПІ ім.О.М.Горького працював хор викладачів,  

керівниками якого  були А.Г.Болгарський та О.В.Комісаров. Створений на базі 

музично-педагогічного факультету колектив став взірцем  ставлення до 

хорового мистецтва для студентів інституту, брав участь у відповідальних 

концертах. 

Узагальнюючи концертно-виконавську та музично-просвітницьку 

діяльність колективів викладачів та студентів музично-педагогічних 

факультетів,  присвячену знаменним подіям у житті суспільства, необхідно 

зосередити увагу на тому, що ці заходи:  
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 мали ідеологічну спрямованість та виконували певну виховну функцію;  

 формували в студентів почуття патріотизму, колективізму, гордість за 

історичне минули свого народу;  

 підготовка до їхнього проведення вимагала від студентів організованості 

та знання репертуару, володіння виконавськими вміннями та навичками;  

 студенти спостерігали та усвідомлювали послідовність основних етапів 

підготовки та проведення цих заходів;   

 сприяли формуванню почуття співробітництва всіх структур 

відповідальних за проведення концертів.  

У 80-х роках на музично-педагогічних факультетах України на повну 

силу працювали та утворювалися нові художні колективи, до яких входили 

викладачі та студенти. Високий рівень виконавської майстерності цих 

колективів, оригінальність  репертуару та своєрідна манера виконання сприяла 

тому, що вони стали відомими в Україні та за її межами. 

Високий виконавський рівень художніх колективів музично-педагогічних 

факультетів сприяв тому, що вони  успішно демонстрували своє мистецтво за 

кордоном. Так, студенти музично-педагогічного факультету КДПІ ім. 

О.М.Горького брали активну участь у роботі вокально-етнографічного 

ансамблю “Червона калина”, який  очолював заслужений артист УРСР  

І.А.Мельниченко. Колектив активно пропагував українську народну та сучасну 

радянську музику,  виступав з концертами в різних аудиторіях як в інституті, 

так і за його межами, у містах та селах України, Росії, Кавказу, Прибалтики, 

виїжджав у складі республіканських творчих делегацій за кордон – до НДР, 

Чехословаччини, Румунії. Ансамбль “Червона калина” брав участь та 

виборював звання лауреату в міських та республіканських конкурсах художньої 

самодіяльності,  був лауреатом І всесоюзного фестивалю, присвяченого 40-

річчю Великої Перемоги [178,1]. 

Вокально-етнографічний ансамбль “Червона калина” неодноразово брав 

участь у спільних міжнародних культурних проектах. Колектив успішно 
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виступав у Німеччині.  1989 року оркестр народної музики ансамблю “Червона 

калина” брав участь у концертах фольклорної музики в Чехословаччині [258,2]. 

Жіночий хор під керівництвом Л.А.Байди  демонстрував свою  

майстерність у ЧСФР, ряд концертів пройшло в місті Зволені. Колектив 

виступив з програмою, до якої увійшли кращі зразки світової хорової 

літератури та українська народна музика. 

Виступи художніх колективів за кордоном сприяли підвищенню статусу 

музично-педагогічної освіти на міжнародному рівні, пропаганді української 

національної культури та музичного мистецтва. 

Таким чином, аналізуючи особливості концертно-виконавської та 

музично-просвітницької діяльності  викладачів і студентів музично-

педагогічних факультетів  у  80-х роках ХХ століття, необхідно зазначити, що: 

було запроваджено нову форму музично-естетичного виховання школярів 

“Тиждень музики для дітей та юнацтва”; удосконалювали методи роботи вже 

наявні та утворювалися нові музичні лекторії; з ініціативи хорового товариства 

УРСР почали проводитися свята хорової музики, у яких брали участь хорові 

колективи музично-педагогічних факультетів; найбільш поширеною формою  

музично-просвітницької діяльності залишалися лекцій-концерти, проведення 

яких вимагало теоретичної, методичної та фахової підготовки; нового змісту 

набула практика проведення звітних концертів, у яких виступали викладачі та 

студенти; показником діяльності викладачів були авторські та афішовані 

концерти, які сприяли творчому самоутвердженню викладачів та розвитку 

музично-творчих здібностей студентів; відбулося оновлення змісту та форм 

музично-просвітницької роботи в загальноосвітніх школах; для формування 

музичної культури школярів проводилися шефські концерти в дитячих 

будинках; на новий рівень виходить творче співробітництво між навчальними 

закладами колишнього СРСР, відбувається обмін досвідом роботи за участю 

художніх колективів; засобом музично-просвітницької діяльності ставало радіо 

й телебачення, які пропагували діяльність художніх колективів, виступи 
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солістів-виконавців; працювали університети культури, які сприяли розвитку 

духовної надбання суспільства; викладачі та студенти брали участь у святкових 

концертах, присвячених заснуванню навчальних закладів та окремих 

факультетів; щорічно проводилися концерти, присвячені вшануванню пам’яті 

Т.Г.Шевченка, у яких брали участь кращі художні колективи та солісти-

виконавці музично-педагогічних факультетів; навчальні заклади влаштовували 

концерти для гостей та учасників різних рівнів наукових конференцій; щорічно 

проводилися концерти, присвячені Перемозі радянського народу  у Великій 

Вітчизняній війні, які впливали на патріотичне виховання молоді; 

традиційними стали концерти до Дня знань, присвячені історичним подіям у 

житті суспільства; утворювалися нові й  діяли відомі художні колективи в 

міжнародних проектах, пропагували радянську музичну культуру за кордоном. 

Отже, високий рівень розвитку концертно-виконавської та музично-

просвітницької діяльності викладачів та студентів музично-педагогічних 

факультетів у 60-х – 80-х роках ХХ століття сприяв пропаганді музичної 

культури та професійно-педагогічному становленню майбутніх учителів 

музики,  формуванню традицій у діяльності музично-педагогічних факультетів, 

розвитку музично-педагогічної освіти в Україні.  
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РОЗДІЛ ІХ. РОЗВИТОК МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ  

                                             В УКРАЇНІ 

 

9.1.Формування музично-педагогічної думки в 60-х – 80-х роках    

                                                        ХХ століття 

 

          Хронологічні межі цього параграфа охоплюють розвиток музично-

педагогічної думки, починаючи з 1962 року й закінчуючи 1991 роком, коли 

було прийнято Акт проголошення незалежності та створення самостійної 

Української держави. Музично-педагогічна думка в Україні цього періоду 

формувалася під впливом радянської філософської думки, теорії та практики 

музично-естетичного виховання, активної діяльності співробітників лабораторії 

естетичного виховання НДІ педагогіки України, колективів науковців, які 

починали працювати на новоутворених  музично-педагогічних факультетах 

педагогічних інститутів. 

У 60–70-ті роки ХХ століття пріоритети у формуванні музично-

педагогічної думки належали колективу лабораторії естетичного виховання 

НДІ педагогіки, який очолювала кандидат педагогічних наук Тамара Іванівна 

Цвелих. Дослідження співробітників лабораторії були спрямовані  на музично-

естетичне та морально-естетичне виховання школярів. З’ясовуючи мету й 

завдання морально-естетичного виховання учнів молодшого та середнього 

шкільного віку, Т.І.Цвелих визначає форми та методи, які зумовлюють процес 

морально-естетичного   виховання. Серед методів виховання автор виділяє 

методи роз’яснення  етичних норм, методи організації життя і діяльності й 

використання прикладу в моральному вихованні. “Особливістю морального 
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розвитку людини, у тому числі й дітей, – наголошувала Т.І.Цвелих, – є тісний 

зв’язок етичних знань з моральними почуттями” [275,23]. 

Формування музично-педагогічної думки цього періоду проходило під 

впливом відомих українських науковців та методистів, співробітників 

лабораторії естетичного виховання О.Г.Раввінова та Л.О.Хлєбникової.                      

Олександр Григорович Раввінов досконало вивчав, розробляв та перевіряв на 

практиці методику музичного виховання  учнів молодшого та середнього 

шкільного віку, організацію позакласної роботи з учнями старших класів. 

Методичні розробки змісту уроків співів,  підготовлені О.Г.Раввіновим 

використовувалися під час проходження педагогічної практики студентами  

музично-педагогічних факультетів. Календарні плани уроків, в основу яких  

покладені три основних види діяльності (вокально-хорова робота, музична 

грамота, слухання музики), будувалися на послідовному викладенні 

навчального матеріалу. З урахуванням вікових можливостей дітей О.Г.Раввінов 

пропонував вокальні вправи на розвиток дикції, чистоти інтонування, 

розширення діапазону, звукоутворення, розвиток кантиленни звучання тощо. 

Дослідження в галузі музично-хорового виховання проведені 

О.Г.Раввіновим  покладені в основу наукових досліджень багатьох учених 

колишнього Радянського Союзу. На їхніх засадах розроблялася концепція 

вокально-хорового виховання, створювалися нові програми, на яких  

виховувалося нове покоління молоді. 

Загальні питання хорової роботи в школі, значення музично-хорового 

виховання, його завдання і зміст, форми музично-хорової роботи, організаційні 

питання О.Г.Раввінов досліджує у навчально-методичному посібнику “Масова 

хорова робота в школі”. У ньому автор узагальнив досвід організації шкільних 

хорових колективів вінницьких й київських середніх шкіл, розробив 

рекомендації щодо перевірки дитячих голосів, наголошуючи, що “При 

перевірці керівник повинен з’ясувати вид голосу, якість, стан, манеру 
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користування голосом, рівень музичного  розвитку (смак, слух, пам’ять, 

ритмічне почуття), виконавські навички учнів та ін.” [206,27]. 

Досліджуючи питання добору та планування хорового репертуару,  

О.Г.Раввінов  зосереджував увагу на його ідейно-художній цінності, 

пропонував учителям ураховувати ступінь складності хорових творів, прийоми 

та принципи розучування. Позакласну роботу автор розглядав як важливий 

компонент формування духовної культури та пов’язував з проведенням 

виховних годин на музичні теми, з організацією музичних вечорів,  пісенних 

свят. 

Для забезпечення навчально-виховного процесу на новоутворених 

музично-педагогічних факультетах наукові співробітники лабораторії 

естетичного виховання спрямовували свою діяльність на підготовку 

підручників та методичних посібників для  вчителів музики і співів та 

студентів. Так, Людмила Олександрівна Хлєбникова опублікувала навчальний 

посібник “Позакласна робота з музики та співів у школі”, у якому музичні 

вечори, конкурси, свята пісні подані в контексті масової музично-хорової 

роботи. На конкретних прикладах музичних та художніх творів автором 

запропоновано зміст роботи з музично-естетичного виховання школярів. 

Окремо розкривається зміст методики роботи із шкільними хорами, оркестрами 

та ансамблями, гуртками й товариствами любителів музики. 

Форми та методи  музичної роботи з підлітками Л.О.Хлєбникова 

узагальнила  в навчально-методичному посібнику  “Музичне виховання в 

піонерській дружині”. Пропонуються пісні, які в 60-ті роки мали великий 

виховний вплив на формування світогляду школярів. Аналізуючи зміст та 

організацію масового співу, діяльність шкільних хорових колективів, 

Л.О.Хлєбникова зосереджує увагу на взаємозв’язку музики з іншими видами 

мистецтв та використанні можливостей  комплексного впливу творів мистецтва 

на формування музичної культури школярів. “Якщо є можливість, доцільно 
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використовувати близькі їй за змістом твори художньої літератури, картини, 

малюнки тощо” [270,15]. 

Для студентів музично-педагогічних факультетів, котрі проходили 

педагогічну практику в середніх класах, Л.О.Хлєбникова  пропонує методичні 

поради щодо вивчення історії виникнення та написання пісень, а також 

приклади інсценування пісень, які автор використовувала в роботі з учнями 

Тарасівської восьмирічної школи. 

1964 року було опубліковано ще один навчальний посібник 

Л.О.Хлєбникової “Хорова художня самодіяльність у школі як засіб естетичного 

виховання учнів”. У ньому з’ясовується місце художньої самодіяльності в 

естетичному вихованні, наголошується, що “Участь у хоровій самодіяльності 

значно збагачує знання з музичного мистецтва, що, у свою чергу, сприяє 

розвитку пізнавальних можливостей і здібностей в освоєнні прекрасного, адже 

хорове мистецтво тісно пов’язане з усіма іншими видами мистецтва – музикою, 

театром, кіно” [271,9]. 

Досліджуючи історію розвитку дитячої самодіяльності в Україні,  

Л.О.Хлєбникова знайомить з внеском у музичне виховання дітей, який зробили 

такі відомі діячі музичної культури кінця ХІХ початок ХХ століття, як:  

М.В.Лисенко, К.Г.Стеценко, М.Д.Леонтович, Е.Т.Козак, П.О.Козицький,   

М.І.Вереківський,  А.Я.Штогаренко, В.М.Верховинець, А.Й.Кос-Анатольський. 

У своєму дослідженні Л.О.Хлєбникова відзначає, що масового характеру 

дитяча хорова самодіяльність набула у 20 – 30-ті роки ХХ століття. У цей час 

проводилися огляди художньої самодіяльності, олімпіади, декади, у які було 

введено різні види мистецтв – музику, хореографію, театр. У другій половині 

40-х та в 50-ті роки художня самодіяльність школярів України 

характеризується  масовістю, яскравістю та різноманітністю жанрів. “Яскраво 

продемонстрували величезні успіхи в справі самодіяльного мистецтва України 

огляди 1956, 1957 та 1958 років” [271,30]. 
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Аналізуючи форми й методи роботи в галузі хорової дитячої 

самодіяльності, Л.О.Хлєбникова дає класифікацію шкільним хорам, методичні 

рекомендації щодо виховання вокально-хорових навичок у хористів, розглядає 

проблеми інтонування, строю, ансамблю. На основі масової хорової роботи 

досліджено діяльність інших форм вокально-хорової роботи: вокальних 

ансамблів, ансамблів пісні і танцю, шкільних оперних театрів. Науковий 

інтерес має дитячий пісенний репертуар, засобами якого розв’язувалися складні 

питання морально-естетичного, художнього та музичного виховання школярів. 

З іменем Л.О.Хлєбникової пов’язані перші дослідження позакласних 

форм організації навчально-виховного процесу. У науковій праці “Музичне 

виховання жовтенят” автором запропоновані музично-літературні композиції 

свята врожаю, проводів букваря, новорічної ялинки, 8 Березня, свята птахів, а 

також різні за змістом музичні ігри. Л.О.Хлєбникова вивчає організацію та 

роботу хорового колективу, методику навчання хорового співу, пісенний 

репертуар дитячого хору.  

1969 року з’являється нове монографічне дослідження Л.О.Хлєбникової 

“Опера в школі”. Цим науковим доробком автор порушує питання естетичного 

виховання у школі засобами оперного мистецтва, ознайомлення учнів з 

особливостями оперного жанру, видами оперних творів окремих виконавських 

груп, слухання уривків з опер на уроках, у музичних лекторіях, на тематичних 

вечорах, відвідування учнями вистав оперного театру та їхнього обговорення.  

Досліджуючи становлення та розвиток оперного театру Тарасівської 

восьмирічної школи Києво-Святошинського району Київської області  

Л.О.Хлєбникова пише: “Потяг дитини до театру, природне явище. Вона 

тягнеться до творчості, до дії, і цю дитячу схильність важливо вчасно помітити 

і  сприяти її розвитку”[272,159]. 

У межах нашого дослідження науковий інтерес має розділ “Постановки 

дитячих опер у школі”, у якому Л.О.Хлєбнікова дає методичні поради та 

знайомить з досвідом постановки дитячих опер учнями одеських, київських, 
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житомирських та кіровоградських середніх шкіл. “Постановка дитячих опер 

пробуджує ініціативу школярів, любов до мистецтва, наголошує 

Л.О.Хлєбникова. Вони охоче читають книги про композиторів, цікавляться 

режисурою, освітлюванням сцени тощо” [272,163]. Автор знайомить з історією 

створення та особливостями постановки дитячих опер “Коза-дереза” та “Пан-

Коцький”  М.Лисенка, “Лисичка, котик  і півник” К.Стеценка, “Пісенька в лісі” 

Р.Бойка. 

Таким чином, наукові дослідження проведені Л.О.Хлєбниковою у 60-х 

роках, стали базою для подальшого вивчення і розробки методологічних основ 

теорії та практики музично-естетичного виховання підростаючого покоління, 

суттєво вплинули на формування музично-педагогічної думки та розвиток 

музично-педагогічної освіти України. 

Вагомий внесок у розвиток музично-педагогічної думки досліджуваного 

періоду зробили викладачі КДПІ ім. О.М.Горького Л.Й.Височинська та 

В.А.Уманець. Для студентів музично-педагогічних факультетів та вчителів 

музики  вони опублікували навчальні посібники “Музика і співи” для І – VІІ 

класів. У цих посібниках були запропоновані вправи для розспівування і 

тональної настройки з урахуванням  вікових особливостей дітей. Студенти-

практиканти могли  використовувати матеріал з теорії музики  та сольфеджіо. 

Для проведення уроків музики і співів підібрані пісні та надані методичні 

поради для їхнього розучування. Найбільш цінними були методичні розробки 

фрагментів уроку із слухання музики. 

Більш досконалими з методичного погляду стали посібники   “Методика 

навчання співів у І – ІV” та  “Методика навчання співів у V – VІІІ класах”, 

авторами яких були О.З.Пастушенко та Р.А.Скалецький. У них подані 

методичні розробки уроків співів  та основні принципи вивчення дидактичного 

матеріалу з кожного розділу програми. 

Отже,  аналіз першоджерел уможливлює стверджувати, що це були перші 

підручники, які використовували вчителі та студенти для проведення уроків 
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музики і співів, спрямовані на формування музичної культури школярів. Вони 

впливали на подальший розвиток методики музичного виховання та науково-

педагогічної думки. 

Розвиток музично-педагогічної думки в Україні в 60-х роках ХХ століття 

пов’язано з ім’ям методиста й дослідника, викладача  ЗДПІ Людмили 

Михайлівни Кузнецової. Маючи значний досвід роботи із школярами та 

студентами Л.М.Кузнецова досліджувала проблему вивчення української 

класичної музики на уроках співів у середніх школах. “Одним з перших і 

важливих розділів ознайомлення з музичною літературою є українська 

класична музика” [140,5], –наголошує автор навчального посібника 

“Українська класична музика в школі”. 

Л.М.Кузнецова вперше розробила методику вивчення української 

класичної музики в середній школі, з’ясувала освітні та виховні завдання з 

ознайомлення учнів з  музичними творами українських композиторів. У 

методичних порадах до вивчення  біографії композиторів вона пропонує 

фрагменти уроків, де визначено тему та план, форми й методи організації 

навчально-виховного процесу. Серед найпоширеніших методів автор 

застосовує методи розповіді “про життя і творчість композитора, історію 

написання якого-небудь твору, аналізуючи засоби музичної виразності” [140,8]. 

Для більш грунтовного, послідовного викладення теми та всебічного її 

висвітлення використовується метод лекції-бесіди.  “Синтез двох методів – 

лекції і бесіди – створює умови для активності класу під час  проведення 

уроку” [140,11]. Серед словесних методів під час знайомства з музичною  

літературою Л.М.Кузнецова радить використовувати методи пояснення, бесіди, 

демонстрації, повторення. 

Студентам музично-педагогічних факультетів Л.М.Кузнецова пропонує 

розробки уроків з вивчення творчості С.С.Гулака-Артемовського,  

П.І.Ніщинського, М.В.Лисенка, М.Д.Леонтовича, К.Г.Стеценка,  

Я.С.Степового. Педагогічні погляди та методичні поради Л.М.Кузнецової були 
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значною мірою використані дослідниками вивчення творчості українських 

композиторів та вивчення впливу української класичної музики на формування 

свідомості школярів і студентів вищих навчальних закладів. 

Українські вчені та методисти досліджували урок музики і  співів як 

основну форму організації навчально-виховного процесу. Результатом таких 

пошуків став опублікований 1967 року методичний посібник “Методика 

навчання співів у V – VІІІ класах”, авторами якого були О.З.Пастушенко та 

Р.А.Скалецький. У посібнику викладені основні вимоги до проведення уроку, 

його специфіка, наявні типи та побудова, розглянуті основні методичні 

принципи викладу дидактичного матеріалу, форми позакласної роботи, облік 

вивчення програмного матеріалу та облік успішності, наведені зразки уроків 

музики і співів. 

1969 року О.Г.Раввіновим опубліковано “Методику хорового співу в 

школі”. Приділяючи велике значення естетичному вихованню, він наголошує, 

що “Естетичне виховання  треба розуміти як виховання здібності сприймати, 

розуміти, переживати, цінити прекрасне в житті, природі та мистецтві, брати 

активну участь у його створенні” [206,3]. Науковий інтерес має характеристика 

голосів учнів ІV – VІІ класів,  таблиця діапазонів голосів, методика виховання 

вокально-хорових навичок.  

У методичному посібнику О.Г.Раввінов пропонує принципи добору 

хорового репертуару в школі, методику розучування пісенно-хорового 

репертуару, методику викладання музичної грамоти у  4 – 7 класах та форми й 

методи навчання музичної грамоти. 

Таким чином, у 60-ті роки ХХ століття з відкриттям музично-

педагогічних факультетів проводилися дослідження, в основу яких покладені 

розробки змісту уроків музики і співів та позакласних заходів. Були 

опубліковані перші підручники, написані згідно з програмою, розробленою НДІ 

художнього виховання АПН СРСР. 
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Характерною особливістю 70-х років було те, що науковці та вчителі-

практики почали розробляти методичні рекомендації щодо планування та  

проведення уроків музики і співів.  1974 року  Л.О.Хлєбниковою була 

опублікована “Методика викладання музики в 7 класі”. У передмові 

говориться: “Методику написано відповідно до посібника, зміст якого 

узгоджено з програмою, побудованою за системою, що забезпечує планомірне 

й послідовне засвоєння матеріалу учнями” [273,3]. Практичну значущість має 

планування матеріалу на кожну навчальну чверть. Автором розкрито зміст 

виховної роботи на уроках музики, особливості вокально-хорової роботи, зміст 

роботи над хоровим репертуаром,  вивчення музичної грамоти, проведення 

слухання музики. 

З розвитком науково-технічного прогресу в 70-ті роки в Україні 

активізується процес розвитку музично-педагогічної думки. Молоді вчені на 

якісно новому рівні  вивчали музично-естетичне виховання дітей на уроках та в 

позаурочний час. З’являються наукові дослідження, пов’язані з професійно-

педагогічною підготовкою майбутніх учителів музики і співів на музично-

педагогічних факультетах ВНЗ України. 

           Першим фаховим виданням, у якому висвітлювалися  питання теорії, 

методики та практики музично-естетичного виховання у школі, а також 

проблеми підготовки вчителів музики і співів у педагогічних інститутах 

України, були збірники статей “Музика в школі”, які виходили у видавництві 

“Музична Україна”. З ініціативи провідних українських учених з 1972 по 1987 

роки було опубліковано одинадцять випусків, укладачами яких були  

О.Г.Раввінов,  Л.О.Хлєбникова, Ю.Є.Юцевич, Г.М.Падалка, А.Р.Верещагіна. 

Перший випуск серії “Музика в школі” відкривається науковою статтею 

відомого в Радянському Союзі ученого, педагога та музиканта Валентини 

Миколаївни Шацької. У цій статті В.М.Шацька ділиться досвідом музично-

естетичного виховання дітей, починаючи з роботи  дослідної станції “Бадьоре 

життя” й закінчуючи 1972 роком. 
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 Досвід В.М.Шацької мав великий вплив на становлення та розвиток 

музично-педагогічної освіти та підготовку науковців в Україні. До НДІ 

художнього виховання, який вона очолювала, отримували направлення на 

навчання в аспірантурі та захистили кандидатські дисертації перші викладачі 

музично-педагогічних факультетів України, серед яких:  З.С.Квасниця, 

Ж.М.Дебела, Г.В.Васильєва, Б.В.Притула,  П.М.Ніколаєнко,  С.Г.Мельничук, 

Г.Г.Голик, В.Д.Шульгіна, А.Г.Болгарський, Т.П.Плесніна,  Б.А.Брилін та багато 

інших. 

На сторінках цього видання науковими пошуками ділиться 

Л.О.Хлєбникова; організаційно-педагогічні проблеми вокальної підготовки 

вчителів музики на музично-педагогічних факультетах педагогічних інститутів 

досліджує Ю.Є.Юцевич; досвідом підвищення ефективності занять з 

диригування  в процесі підготовки вчителів музики на музично-педагогічних 

факультетах ділиться Г.М.Сагайдак; зміст уроку музики, його структуру, 

розвиток почуття ритму першокласниками вивчає В.А.Уманець; розвиток 

музично-виконавської творчості школярів, формування музичних смаків 

учителя, вимоги до його професійної підготовки досліджує Г.М.Падалка; про 

роль вокально-хорового репертуару та хоровий спів у загальноосвітній школі 

пише П.М.Ніколаєнко; сучасними вимогами до уроків музики та проблемами 

формування особистості в процесі музичної діяльності в школах з поглибленим 

вивченням музики ділиться А.Р.Верещагіна; слухання музики як засобу 

розвитку  музичного смаку школярів  розглядає Т.П.Плесніна; про значення 

фортепіано в роботі вчителя музики пише З.С.Квасниця; досвідом викладання 

музики в початкових класах загальноосвітньої школи методом ладової 

сольмізації ділиться З.З.Жофчак; досвід формування оціночного ставлення до 

музики описує О.П.Рудницька; вивчення шкільного пісенного репертуару в 

інструментальних класах у процесі підготовки вчителя музики досліджує  

О.П.Щолокова; педагогічну ситуацію сприймання музики школярами вивчає 

О.Я.Ростовський; організацію продуктивної музичної діяльності молодших 
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школярів у групах продовженого дня описує В.Д.Шульгіна; музично-естетичне 

виховання школярів-підлітків на заняттях у вокально-інструментальному 

ансамблі досліджує А.Г.Болгарський. 

Пошуки науковців, результати яких публікувалися у виданні “Музика в 

школі” відіграли значну роль у формуванні музично-педагогічної думки та 

розвитку української музичної педагогіки, підготовки вчителів до практичної 

діяльності з музично-естетичного виховання молоді. 

Розвиток загальної та спеціальної музично-педагогічної освіти й музично-

педагогічної думки в досліджувальний період пов’язано з науковими пошуками 

Г.Г.Голика, Н.К.Бєлової, Б.А.Бриліна, О.І.Замощиної, М.В.Вовк, С.Процик, 

Ж.М.Дебелої, С.Н.Гладкої, Г.В.Ананченко, А.І.Паламарчук,  В.І.Дряпіки, 

Л.Г.Коваль, Н.Ф.Вишнякової, А.В.Козир. 

Комплексний підхід до висвітлення стану розвитку музично-педагогічної 

думки в Україні у 80-х роках ХХ століття ми пов’язуємо з 

загальнокультурними процесами досліджуваного періоду та діяльністю 

провідних науковців, які працювали в галузі музично-педагогічної освіти й 

вплинули на розвиток музично-педагогічної думки. 

1981 року відомий в Україні композитор, педагог і методист, викладач 

КДПІ ім. О.М.Горького М.І.Корецький став співавтором навчально-

репертуарних збірників “Баян” для учнів І – ІІІ класів музичних шкіл. Його 

підручники та методичні посібники для музичних шкіл, педагогічних училищ 

та ВНЗ перевидавалися 18 разів. Покоління музикантів 80 – 90-х років у  

республіках колишнього Радянського Союзу виховувалися на його творах, 

серед яких обробки народних пісень, оригінальні твори для баяна, твори для 

різного складу баянних ансамблів. 

В.А.Уманець обробляв та публікував українські народні пісні, 

гармонізував пісні на слова Т.Г.Шевченка, створював власні хорові та вокальні 

твори. І.О.Зеленецька уклала декілька збірників пісень для шкільного хору, 

серед них: “Струн золотих наспів”, “Сонячна доріжка”, “Весела луна”, “Дороге 



 458 

імя”. М.І.Різоль обробив, переклав та впорядкував концертні твори для 

квартету баяністів. На основі досвіду роботи квартету баяністів Київської 

національної філармонії опублікував монографію “Нариси  про роботу в 

ансамблі баянистов” (1986). 

Поряд з навчально-методичною літературою з’являються  грунтовні 

наукові дослідження молодих учених, присвячені перебудові музично-

педагогічної освіти у зв’язку зі створення нової концепції музично-естетичного 

виховання, автором якої був відомий радянський композитор, диригент, учений 

та громадський діяч Дмитро Борисович Кабалевський. Поява нової програми з 

“Музики” для учнів загальноосвітніх шкіл  вимагала перебудови змісту фахової 

підготовки студентів на музично-педагогічних факультетах педагогічних 

інститутів, забезпеченості їх необхідною науково-методичною літературою, 

розробки нових підходів до впровадження шкільної програми. 

У зв’язку з цим з’являються наукові дослідження з різних напрямів 

музичної педагогіки та методики музичного виховання, фахової підготовки 

студентів до роботи в школі. Досвід роботи В.М. та  С.Т.Шацьких у  дитячій 

колонії “Бадьоре життя”, активізація художньо-образного мислення учнів на 

уроках музики стали предметом дослідження  Т.В.Ковалюк. С.С.Горбенко 

опубліковано ряд статей, присвячених морально-естетичному вихованню 

підлітків засобами народної художньої творчості на уроках та в позакласній 

роботі. Виховання емоційно-оціночного ставлення до музики вивчала 

Р.А.Єгорова. 

Суттєвий внесок у розвиток музично-педагогічної думки досліджуваного 

періоду зробили викладачі КДПІ ім. О.М.Горького. Так, О.В.Комісаровим було 

опубліковано ряд наукових статей, приурочених дослідженню фонетичного 

методу у формуванні вокально-артикуляційних навичок в учнів молодших 

класів. Проблемам естетичної оцінки в музично-педагогічній діяльності 

присвячені дослідження, які проводилися в 80-х роках  О.П.Рудницькою. 

Способи вдосконалення підготовки вчителів музики та формування естетичних 
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ідеалів і смаків майбутніх учителів музики вивчала Г.М.Падалка. Формування 

виконавських навичок студентів музично-педагогічних факультетів 

досліджував Є.В.Куришев. Вплив інструментальної музики на естетичне 

виховання підлітків став предметом наукового пошуку  А.Г.Болгарського. 

Питання формування стилю педагогічного керівництва хоровим колективом 

присвячені наукові праці А.В.Козир. Зміст музичної діяльності молодших 

школярів у групах продовженого дня та методичні основи підготовки вчителів 

музики гри на фортепіано розробляє та запроваджує на музично-педагогічних 

факультетів В.Д.Шульгіна. 

Викладачі КДПІ ім. О.М.Горького активно розробляли та 

запроваджували в практику актуальні проблеми методики музичного 

виховання, були ініціаторами формування музично-педагогічної думки в 

Україні.  

Для студентів музично-педагогічних факультетів та вчителів музики 

загальноосвітніх шкіл Г.М.Падалкою  1982 року було опубліковано посібник 

“Учитель, музика, діти”. Маючи великий досвід роботи з дітьми та молоддю, 

Г.М.Падалка з позицій ученого-педагога ділиться досвідом у галузі масового 

музичного виховання та підготовки висококваліфікованих учителів музики. 

Аналізуючи діяльність відомих педагогів у галузі масового музичного 

виховання, таких, як  В.М.Шацька, О.Г.Раввінов, Д.Б.Кабалевський, автор 

монографії на конкретних прикладах переконує читача у високому призначенні 

професії вчителя музики. “Самовідданість та ентузіазм, переконаність у 

необмеженості виховних можливостей величного мистецтва музики, палке 

бажання і вміння зробити її необхідною всім людям, педагогічна майстерність і 

творче натхнення – на таких засадах грунтується професія вчителя музики” 

[176,14 – 15]. 

Досліджуючи готовність студентів музично-педагогічних факультетів до 

проходження педагогічної практики, Г.М.Падалка звертає увагу на творчість, 

інтуіцію та натхнення під час проведення уроків і спілкування вчителя з дітьми, 
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умови та методи опосередкованого впливу на розвиток творчих здібностей 

майбутніх учителів. “Треба завжди пам’ятати про необхідність індивідуального 

підходу, чуйного ставлення до найменших проявів творчості в студентів та 

обережно,  враховуючи риси, притаманні кожній особистості, плекати їх” 

[176,49]. 

Слід підкреслити, що Г.М.Падалка наголошує на взаємозв’язок уроків 

музики з іншими предметами навчального плану загальноосвітньої школи, 

зокрема хімії, фізики, літератури, іноземної мови, історії та інших дисциплін. 

“Пісні країн, мову якої вивчають учні, – необхідний додатковий матеріал на 

уроках з іноземної мови. Вони допомагають ближче й глибше ознайомитися з 

історією народу, його літературно-музичними традиціями” [176,115]. 

Удосконалення системи масового музичного виховання автор убачає у 

визначенні змісту й методики освіти школярів та в пошуках способів 

підготовки тих, хто несе освіту в маси. 

Розвиток у слухачів здатності цінувати прекрасне у музиці розглядає  

О.П.Рудницька в опублікованому  1983 року посібнику “Вчись цінувати 

прекрасне”. “В естетичних оцінках концентрується весь запас духовної 

культури людини, найповніше виявляються її світоглядні позиції” [250,5], – 

наголошує  О.П.Рудницька. У розділі “Оціночна діяльність  і вміння цінувати 

прекрасне” автором зроблена спроба вивчити проблему педагогічного 

керування естетичною оціночною діяльністю майбутніх учителів музики – 

студентів  музично-педагогічних факультетів, розкривається природа 

естетичної оцінки та специфіка визначення естетичної цінності музичного 

твору. Автор пропонує методику керівництва формуванням естетичних оцінок. 

“Серед них – збагачення асоціативного фонду підлітків музичними 

враженнями; нагромадження знань про музику різних жанрів, творчих стилів 

композиторів; систематизація знань про елементи  музичної мови тощо. 

Формування естетичних оцінок може здійснюватися на уроках музики в школі, 

в умовах організації лекцій-концертів про музику, проведення вікторин та 
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дискотек, роботи клубу аматорів музики при школах,  слухання музики в сімї і 

т.д.” [250,42 – 43]. 

Розкриваючи зміст рівня розвитку вміння цінувати прекрасне  

О.П.Рудницька визначає ціннісні орієнтації студентів у галузі музики, критерії 

та зміст естетичних оцінок студентів. Узагальнюючи експериментальні дані, у 

яких показано ставлення до камерної (інструментальної) музики, симфонічної, 

вокальної та хорової музики, оперної, балетної та естрадної музики, 

О.П.Рудницька приходить до висновку, “…що слухацький досвід студентів 

обмежується переважно творами композиторів-класиків, сучасну музику вони 

знають значно менше” [250,47]. Розкриваючи зміст естетичної оцінки музичних 

творів як педагогічної проблеми, автор визначає умови та методи педагогічного 

керівництва оціночною діяльністю. Ураховуючи те, що студенти музично-

педагогічних факультетів вивчають загальносуспільні, психолого-педагогічні, 

музично-теоретичні та фахові дисципліни, у них формується необхідний обсяг 

загальноестетичних та спеціальних знань. “У цьому зв’язку основне завдання  

методики формування естетичних оцінок полягає не в розширенні цих знань, а 

в систематизації у повну інформаційну структуру, спрямовану на розвиток 

оціночного ставлення до музики” [250,80]. 

У формуванні естетичних оцінок О.П.Рудницькою виділено три етапи. 

Така методика формування здатності до естетичної оціночної діяльності 

уможливлює стверджувати можливість виховання у студентів уміння цінувати 

прекрасне. “Створення строго організованої інформаційної системи, яка 

підводить до правильного і глибокого засвоєння  логіки аналізу твору, 

використання набутих знань у розв’язанні конкретних практичних завдань, 

розвиває у студентів усвідомлене ставлення до музики і вміння аргументовано 

визначати її естетичні достоїнства” [250,108]. 

Результати наукових пошуків викладачів музично-педагогічного 

факультету опубліковані в науковому збірнику “Взаємодія педагогічного вузу і 
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школи в музично-естетичному вихованні” (1984) та в збірнику “Вдосконалення 

професійної підготовки вчителів музики в умовах реформи школи” (1988). 

Для вчителів музики і співів загальноосвітніх шкіл  1984 року 

Н.І.Грицюк,  О.С.Зинкевич, К.В.Майбурова, Н.С.Шурова опублікували 

посібник “Слухання музики в 4 – 5 класах загальноосвітньої школи”. У ньому 

подані твори, передбачені шкільною програмою з розділу “Слухання музики”. 

Окремими темами виділені народні пісні й танці, казка в музиці, народна пісня 

– джерело професійної музики, зв’язок музики з іншими видами мистецтва, 

камерна музика українських композиторів. 

Визначне місце серед українських діячів у галузі музично-педагогічної 

освіти та розвитку музично-педагогічної думки в Україні в другій половині ХХ 

століття посідає Лариса Григорівна Коваль. У 80-х роках  виходять праці, які 

свідчать про глибокі наукові переконання молодого ученого. У посібнику 

“Виховання почуття прекрасного” розглядаються особливості  оціночної 

діяльності молодших школярів та підлітків у галузі мистецтва, аналізуються 

компоненти естетичної оцінки, етапи формування здатності оцінювати твори 

літератури, музики та образотворчого мистецтва, розкриваються критерії 

сформованості естетичної оцінки  в молодшому та середньому шкільному віці. 

Автор наголошує, що установки на естетичну функцію впливають на характер 

оціночної діяльності та певною мірою позначаються на її розвитку. 

Враховуючи те, що оціночна діяльність учнів І – ІІІ класів проходить певні 

етапи, Л.Г.Коваль підкреслює, що “Кожному етапу відповідає коло 

теоретичних знань, умінь і  навичок  оцінювання, можливостей використання 

методів і прийомів аналізу, синтезу, порівняння, контрасту” [135,30]. 

Естетична оцінка  підлітків залежить від багатьох чинників, пов’язана з 

набуттям досвіду спілкування з музичним мистецтвом, розвитком 

термінологічного запасу, за допомогою якого підлітки можуть 

охарактеризувати  музичний образ та вміння сприймати й оцінювати емоційну 

спрямованість музики різних жанрів. “Керування сприйманням і розумінням 
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музичних творів підлітками з боку вчителя полягає в нагромадженні в учнів 

фонду музичних вражень для розуміння емоційної спрямованості музики; у 

формуванні словникового запасу і засвоєнні спеціальної музичної й естетичної 

термінології; у виробленні естетичної оцінки музичних творів за допомогою 

методу музичних аналогій, особливостю якого є поступовий розвиток в учнів 

музичних уявлень, уміння використовувати набуті навички аналізу простих 

музичних творів при оцінці складних музичних образів” [135,97]. 

Проведене Л.Г.Коваль дослідження свідчить про те, що естетична оцінка 

змінюється  залежно від вікових особливостей школярів, залежить від рівня 

їхньої вихованості та формується за умов цілеспрямованого педагогічного  

керівництва. Відсутність досвіду оціночної діяльності  певною мірою 

позначиться на сприйманні і розумінні підлітками ідейно-художнього змісту 

творів музичного  мистецтва. Естетичну оцінку Л.Г.Коваль убачає “як процес 

поступового оволодіння художньо-естетичним змістом творів мистецтва на 

основі розширення естетичного досвіду учнів, поглиблення їх художніх знань, 

умінь і навичок оціночної діяльності, переходу на вищий рівень художньо-

естетичного розвитку” [135,119]. 

Свої погляди на розвиток музично-педагогічної освіти й естетичне 

виховання підростаючого покоління Л.Г.Коваль  виклала в опублікованій 1984 

року праці “Естетичне виховання учнів”, у якій доводить, що естетичний 

розвиток залежить від знайомства дітей з різними видами мистецтва: музикою, 

літературою, образотворчим мистецтвом. Наголошуючи на тому, що в шкільні 

роки в дітей закладаються основи естетичного світосприймання, формуються 

художні смаки, оцінки та ідеали, Л.Г.Коваль узагальнює досвід естетичного 

виховання в окремих загальноосвітніх школах міст Києва, Херсона, Черкас та 

Івано-Франківська. Збагачення фонду музичних асоціацій учнів проходить за 

допомогою методів наведення, спостереження та генералізації. Автор аналізує 

досягнення естетичного виховання школярів в Україні на початку 80-х років, 

коли в гуртках естетичного профілю брало участь 63,7% школярів. Свої 
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здібності й таланти учні розвивали в хорових гуртках, музичних та 

драматичних гуртках, хореографічних колективах. 

Засновником нового напряму в професійно-педагогічній підготовці 

вчителів музики та художньої культури стала О.П.Щолокова. Нею розроблено 

курси “Історії художньої культури”, “Теорії і методики викладання художньої 

культури”, опубліковано підручник для студентів педагогічних університетів 

“Методика викладання світової художньої культури” [286]. Основними 

напрямами  наукового дослідження О.П.Щолокової стали культурологічна 

спрямованість мистецької освіти, дослідження особливостей художньо-

естетичної підготовки майбутніх учителів, наукове обґрунтування форм і 

методів  організації процесу художньої освіти учнівської молоді засобами 

мистецтва. 

Формування музично-педагогічної думки в Україні у 80-х роках ХХ 

століття проходило під впливом активної діяльності вчителів-новаторів над 

адаптацією  програми “Музика” для загальноосвітніх шкіл. Авторська група на 

чолі з  О.Я.Ростовським  почала роботу над створенням українського варіанта 

нової програми з музики, в основу якої покладені традиції української музичної 

культури. Таким чином, були створені програми та поурочні методичні 

розробки для загальноосвітніх шкіл, розраховані  на учнів 1 – 4 та 5 – 8 класів. 

Розглядаючи особливості програми “Музика”, необхідно звернути увагу 

на те, що в основу її покладено дитячий фольклор та безпосередньо дитячу 

творчість (колискові пісні, лічилки, ігрові пісні, пестушки, забавлянки, 

скоромовки тощо). Ураховуючи національні традиції й досвід 

інструментального музикування, до змісту уроків уведено навчання гри на 

сопілці, що виховує навички ансамблевої гри, розвиває музичний слух, готує до 

двоголосного співу. Програма пропонує учителю поурочні методичні розробки, 

які є орієнтиром у розкритті різноманітних граней тем чверті. Тематизм 

програми дає змогу залучити дітей до різноманітної музичної діяльності. 
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Формування музично-педагогічної думки в Україні в другій половині ХХ 

століття пов’язано з іменем талановитого музиканта й педагога, заслуженого 

учителя України Золтана Золтановича Жофчака. 1975 року  З.З.Жофчаком була 

створена програма з поглибленим вивченням музики. Експериментальна робота 

проводилася на базі ЗОШ № 2 м.Ужгорода.  1991 року на  базі школи було 

створено авторський навчально-виховний комплекс художньо-естетичного 

спрямування, у якому музичне навчання поєднувалося з вивченням 

образотворчого мистецтва, літератури та історії. Пізніше в навчально-виховний 

комплекс увійшли театральна та екологічна студії, народні мистецтва та 

народні промисли, було уведено хореографію, відкрито дошкільне відділення. 

Концепція музичного виховання З.З.Жофчака ґрунтується на домінуючій 

ролі хорового співу, в основу якого покладений метод релятиву.  Вокально-

хорове виховання дітей дошкільного та шкільного віку будується на 

народнопісенному музичному матеріалі, вивченні основ нотної грамоти, 

застосуванням класичних методик музичного виховання Золтана Кодая, Карла 

Орфа, Шинічі Судзукі та Дмитра Кабалевського. Педагогічний колектив, який 

очолює Золтан Жофчак, творчо використовує інтегрований підхід до вивчення 

мистецьких дисциплін,  іноземної мови, природознавства, економіки, хімії, 

математики та інших навчальних дисциплін. Головну мету автор концепції 

вбачає у морально-естетичному  формуванні особистості, розвитку внутрішніх 

духовних можливостей, творчих здібностей учнів та формування інтелекту. 

Таким чином, формування музично-педагогічної думки в 60-х – 80-х 

роках ХХ століття зосереджувалося навколо основних проблем  музичної 

педагогіки та методики  музичного виховання і розвивалося в наступних 

напрямах: дослідження проблем музично-естетичного та морально-естетичного 

виховання школярів (Т.І.Цвелих); вокально-хорове виховання учнів молодших 

та середніх класів (О,Г.Раввінов); урок та позакласні форми організації 

навчально-виховного процесу (Л.О.Хлєбникова); створення посібників з 

методики навчання співів (Л.Й.Височинська, В.А.Уманець, О.З.Пастушенко, 
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Р.А.Скалецький, Л.М.Кузнецова, Л.О.Хлєбникова); дослідження вітчизняними 

науковцями проблем теорії, методики й практики  музично-естетичного 

виховання у школі та підготовки вчителів музики і співів на музично-

педагогічних факультетах на стоінках серії збірників “Музика в школі”; 

естетична оцінка в музично-педагогічній діяльності (О.П.Рудницька); 

формування естетичних ідеалів та підготовка кваліфікованих учителів музики 

(Г.М.Падалка); оціночна діяльність у процесі естетичного виховання 

(Л.Г.Коваль); професійно-педагогічна підготовка вчителів музики та художньої 

культури (О.П.Щолокова); адаптація програми “Музика” для шкіл України 

(О.Я.Ростовський); поглиблене вивчення музики (З.З.Жофчак). 

Ураховуючи те, що методологічною основою нашого дослідження є 

принцип історизму, тенденції розвитку музично-педагогічної думки в контексті 

колективних та індивідуальних наукових досліджень викладачів музично-

педагогічних факультетів, які здійснювали пошуки ефективних засобів 

розвитку музично-педагогічної думки у визначений період, ми розглянемо в 

наступному параграфі.                        
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9.2. Тенденції розвитку музично-педагогічної думки в наукових  

                          дослідженнях фахівців ВНЗ 

 

В історії  розвитку вітчизняної музично-педагогічної думки 60-х років 

ХХ століття з’являється новий напрям наукових досліджень, пов’язаний з 

підготовкою учителів музики і співів для середніх шкіл у вищих навчальних 

закладах. Тут ще не було ні достатнього досвіду, ні традицій, ні 

фундаментальних теоретичних розробок, пов’язаних з їхньою професійно-

педагогічною підготовкою.  

Виходячи з цього, у параграфі ми намагалися частково за 

хронологічним, частково за територіальним принципами  проаналізувати 

основні тенденції творчих пошуків та перспектив науково-педагогічної 

діяльності колективів викладачів музично-педагогічних факультетів ВНЗ 

України. Спрямовані на забезпечення  науково-методичного рівня 

викладання фахових дисциплін у ВНЗ та підготовку вчителів музики 

загальноосвітніх шкіл, ці дослідження тією чи іншою мірою відіграли певну 

роль у розвитку музично-педагогічної думки в Україні. 

У 60-ті роки ХХ століття на новоутворених кафедрах музично-

педагогічних факультетів Дрогобича, Києва, Ніжина, Вінниці, Кіровограда, 

Одеси, Запоріжжя, Івано-Франківська, Кривого-Рогу, Ворошиловграда 

почали працювати науково-методичні семінари, основ мета яких полягала в 

тому, щоб навчити викладачів фахових дисциплін основам науково-дослідної 

роботи, методології та організації педагогічного дослідження. Так, на кафедрі 

музики КДПІ ім. О.М.Горького таким семінаром керував С.В.Литвинов. 

Перші наукові дослідження викладачів були пов’язані із створенням 1965 

року на базі початкових класів 166-ї середньої школи Залізничого району 

м.Києва оркестру народних інструментів. У цій школі В.П.Лапченко зі 

студентами свого класу розпочав науково-педагогічний експеримент, 

пов’язаний із залученням учнів молодших класів до колективного 

музикування [256,2]. 
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Паралельно з експериментом, який проводив В.П.Лапченко, 1972 року 

викладачі кафедри методики музичного виховання, співу та хорового 

диригування КДПІ ім. О.М.Горького разом зі студентами ІІІ – ІV курсів 

проводили експериментальну роботу із запровадження нової програми з 

“Музики і співів” у початкових класах Калинівської СШ Васильківського 

району Київської області. Було розроблено зміст уроків музики і співів з 

використанням нового шкільного репертуару та запропоновані методичні 

розробки фрагментів музичних творів, передбачених  для прослуховування в 

молодших класах [138,2]. 

Суттєвий внесок у розвиток музично-педагогічної думки 

досліджуваного періоду зробили викладачі музично-педагогічного 

факультету І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника В.М.Лужний, А.Г.Коломієць, 

В.Е.Їжак, Л.Ю.Баландін, В.Й.Антонович. 1968 року  В.М.Лужний 

опублікував згідно з вимогами шкільної програми для учнів молодших класів  

“Нотну грамоту в таблицях”, які допомагали свідомому засвоєнню основ 

музичної грамоти, проведенню вокально-хорової роботи з класом [46,1].   

А.Г.Коломієць один із перших в Україні уклав для студентів 

педагогічних інститутів та педагогічних училищ “Хрестоматію з хорового 

диригування”, на змісті якої протягом  сорока років виховувалися майбутні  

диригенти. Окрім творів українських композиторів, до хрестоматії увійшли 

обробки народних пісень та переклади хорових творів, зроблені укладачем.  

А.Г.Коломієць разом зі студентами старших курсів досліджував принципи  

відбору репертуару, виходячи з його ідейно-художнього змісту. Він розробив 

та запропонував власну методику вивчення двохголосних пісень учнями ІV – 

V класів середньої школи [45,4 – 5].   

Принципам відбору хорового репертуару та методиці вокально-хорової 

роботи надавав велике значення В.Е.Їжак. Відчуваючи потребу вчителів у 

шкільному репертуарі, він опублікував “Хрестоматію хорового співу для 

середньої школи”. Викладач музично-педагогічного факультету 

В.Й.Антонович допомагав   в організації художньої самодіяльності  СШ № 5 
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м.Івано-Франківська, читав лекції для вчителів області. Узагальнюючи досвід 

учителів музики і співів та власний досвід  роботи в школі, В.Й.Антонович 

опублікував “Методику подачі матеріалу із слухання музики в І – ІІ класах 

Калушської початкової школи” [45,4 – 5]. 

Варто зазначити, що, крім наукових досліджень з проблематики 

вдосконалення  навчально-виховного процесу з музичного виховання, у  

середніх школах викладачі кафедр займалися розробкою навчальних програм 

з фахових дисциплін,  укладанням хрестоматій та посібників для  студентів 

вищих та середніх навчальних  закладів. Так, викладачі Б.А.Антоневич та 

Є.Ф.Їжак робили все необхідне для забезпечення навчально-виховного 

процесу методичною літературою. Для студентів музично-педагогічних 

факультетів вони підготували та опублікували “Хрестоматію з вокалу”. Це 

був перший в Україні навчально-репертуарний збірник, у якому подані  

вокальні твори для різних голосів. 

Активно науково-методичною роботою займався Л.Ю.Баландін.  Він 

написав та опублікував підручник “Школа колективної гри на народних 

інструментах”, який пройшов експериментальну перевірку в СШ № 2 

м.Дзержинська Донецької області. Для керівників хорових колективів 

Л.Ю.Баландін підготував та опублікував методичні рекомендації “Хоровий 

спів як метод освіти і виховання трудящих мас”. В.Й.Антонович у 

співавторстві з О.Г.Мироненко опублікували “Хрестоматію домриста” для 

студентів педагогічних інститутів та  училищ. Це був перший навчально-

репертуарний збірник, у якому зібрані оригінальні твори та переклади для 

домри творів, написаних для інших музичних інструментів [47,4]. 

Викладачі І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника М.П.Гринишин, Л.Ю.Баландін, 

А.Г.Коломієць  активно займалися композиторською діяльністю. Так, 

М.П.Гринишин написав пісні, серед яких найбільшу популярність мали “Я 

народився на Україні” та “Мій край” на слова А.Пашка. Л.Ю.Баландін 

опублікував ряд романсів та кантату “Жовтень іде по планеті”.  
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Багато творів Л.Ю.Баландін написав для дітей, зокрема, 1968 року для учнів 

СШ № 13, яка має ім’я комсомольця Августина Євчука. Він написав “Баладу 

про Євчука”, подарував шкільному хору 11 пісень, написаних на слова 

відомих прикарпатських поетів [45,12].   

Велику увагу духовному розвитку молоді приділяв В.І.Пащенко. Його  

навчально-репертуарний збірник “Співає юнь Прикарпаття”, до якого 

увійшли хорові твори з репертуару студентського мішаного хору музично-

педагогічного факультету, витримав дві редакції [47,4]. 

У період становлення музично-педагогічних факультетів відчувалася 

відсутність навчально-методичної літератури для студентів-скрипалів. 

Виходячи з цього, Ю.Д.Крих у співавторстві з В.М.Лужним опублікував 

“Школу гри на скрипці”. Це  був перший підручник, який допомагав 

самостійно оволодіти прийомами гри та методикою роботи над скрипковим  

репертуаром студентам педагогічних інститутів [46,2]. 

Окрім композиторської діяльності, викладачі музично-педагогічних 

факультетів, які працювали з оркестровими колективами, займалися 

оркеструванням та перекладом творів для певного складу оркестрових 

колективів. Неперевершеними майстрами оркестровки були викладачі 

В.П.Лапченко, І.В.Заруба, В.М.Овод, М.К.Мельник, С.Т.Калмиков. 

Інструментальні та вокальні твори оркестровані цими митцями увійшли до 

золотого фонду української оркестрової музики, на їхніх прикладах 

виховувалося студенти, які з часом стали досвідченими вчителями  та 

відомими виконавцями. Так, М.К.Мельником були зроблені оркестровки 

таких творів, як увертюра до опери М.Лисенка “Тарас Бульба”, “Романс” 

Д.Шостаковича з кінофільму “Овод”, К.Мяскова “Світанок” та “Узбецький 

танок”. Керівник оркестру студентів І – ІІ курсів В.І.Барабанов оркестрував 

“Прелюд” Ф.Шопен та  “Данко” І.Брамса. М.К.Мельником для вчителів 

музики і співів та керівників оркестрових колективів  опубліковано збірник 

“Шкільний оркестр народних інструментів”. Це було перше видання, 
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розраховане на вчителів музики і співів, які працювали з оркестровими 

колективами, та керівників самодіяльних художніх колективів [216,2]. 

Плідно працювали на ниві музично-педагогічної освіти й розвитку 

музично-педагогічної думки викладачі ОДПІ ім. К.Д.Ушинського. Після 

проведеного на базі музично-педагогічного факультету в травні 1969 року 

Республіканського науково-практичного семінару з питань музично-

педагогічного виховання дітей та молоді, у роботі якого взяли участь знані 

учені СРСР, серед яких: дійсний член АПН СРСР, професор  В.М.Шацька, 

доктор педагогічних наук, професор  О.О.Апраксина, доктор 

мистецтвознавства, професор В.В.Остроменський, викладачі факультету 

активно почали займатися науково-дослідною діяльністю. До аспірантури 

НДІ художнього виховання АПН СРСР кожен рік отримували цільові 

направлення викладачі, які вивчали та досліджували актуальні проблеми 

методики музичного виховання та музичної педагогіки [162,5]. 

У 70-х роках викладачами ОДПІ ім. К.Д.Ушинського було 

опубліковано декілька значущих на той період часу методичних розробок. 

Серед них: навчальний посібник “Деякі питання музично-педагогічної 

підготовки вчителів музики  загальноосвітної школи”   Р.А.Верхолаз,  

методичні рекомендації “Специфіка фортепіанної підготовки вчителів 

музики загальноосвітньої школи” З.С.Квасниці та “Формування 

самостійності студентів у процесі навчання диригуванню” Ж.М.Дебелої. У 

методичних рекомендаціях “Дослідження процесу формування навичок співу 

в молодших школярів” С.Н.Гладка пропонує студентам музично-

педагогічних факультетів основні засоби формування навичок співу в 

процесі роботи з дітьми молодшого шкільного віку.  

1971 – 1972 н.р. викладачі І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника В.Е.Їжак, 

Я.М.Крушельницький та В.М.Лужний  для учнів 1-го класу опублікували 

підручник “Музика”, у якому викладені основи методики вокально-хорової 

роботи, музичної грамоти, сольфеджіо та слухання музики з урахуванням 

особливостей музично-естетичного виховання дітей. Відчуваючи потребу 
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вчителів у шкільному пісенному репертуарі, В.Е.Їжак уклав “Хрестоматію 

шкільних пісень” для учнів середніх шкіл [51,4]. 

Вивчення архівних матеріалів свідчить про те, що вплив на 

становлення музично-педагогічної думки відбувався у процесі обговорення 

та розв’язання актуальних питань з музичної педагогіки та музикознавства на 

кафедральних науково-практичних конференціях, які стали традиційними у 

ВНЗ і щорічно проводилися за участю викладачів фахових кафедр. Так, 1971 

– 1972 н.р. у звітній науково-практичній конференції узяли участь 16 

викладачів  кафедри  методики музичного виховання, співу і хорового 

диригування ВДПІ ім. М.Островського. За результатами виступів було 

опубліковано 7 статей у наукових збірниках та 2 статті в журналі “Музика”.  

1970 року  викладач НДПІ ім. М.Гоголя М.Ф.Бровченко, яка за роки 

своєї роботи підготувала  не одне покоління учителів та відомих виконавців, 

виступила з доповіддю “Клас сольного співу в художній освіті та навчанні 

студентів музично-педагогічного факультету” на Всеросійській науковій 

конференції з питань естетичного виховання у вищих та середніх 

педагогічних закладах, яка проходила в Москві. Вона поділилася з 

учасниками зібрання досвідом підбору репертуару для студентів з різними 

голосами, методикою роботи над вокальними творами та особливостями 

індивідуальної роботи зі студентами, які мають обмежені вокальні дані. 

Про особливості музичного фольклору прикарпатського регіону 

виступала з доповіддю  на наукових конференціях у Чехословаччині та 

Ужгороді викладач І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника О.Ю.Мельник. За 

результатами дослідження нею була опублікована монографія “Словацько-

українські пісенні зв’язки” [51,4]. 

1972 року на звітній науково-практичній конференції викладачів 

музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна викладачі 

П.М.Ніколаєнко, О.П.Усатюк, Ю.М.Руднєв, учитель музики і співів СШ № 

30 А.С.Бур’янський, учитель школи-інтернату № 2  м.Кіровограда  

Л.М.Швець обговорювали актуальні питання теорії та практики музичного 
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виховання, підвищення якості підготовки вчителів на музично-педагогічних 

факультетах. 

Активну участь в обговоренні питань формування творчого мислення 

студентів у хоровому класі, розвитку музичних здібностей студентів з 

методики музичного виховання, ролі педагогічної практики в підвищенні 

творчої активності майбутніх учителів узяли викладачі ЗДПІ В.М.Овод, 

В.Б.Костенко, Т.В.Гордєйчева та А.Ф.Бабанін на звітній науковій 

конференції 1972 року. О.М.Векслером  проведено вивчення механізмів 

мислення музиканта-виконавця. Творчу спадщину Д.Б.Кабалевського 

вивчала Т.В.Безбородова, проблеми хорознавства досліджував А.Ф.Бабанкін. 

Е.В.Козлова узагальнила педагогічні спостереження в статті “Використання у 

навчальному процесі технічних засобів” та презентувала досвід організації 

педагогічної практики на музично-педагогічному факультеті ЗДПІ учасникам 

Всесоюзної наради педагогічних працівників у м.Таганрозі [217,183 – 184]. 

Викладачі працювали над створенням методичних посібників для 

студентів музично-педагогічних факультетів та вчителів музики 

загальноосвітніх шкіл, здійснювали обробки народних пісень для різного 

складу хорових колективів, готували оркестровки інструментальних та 

вокальних творів для оркестрових колективів. 

1972 року науковці ДДПІ ім. І.Франка працювали над комплексною 

темою “Музика в міжпредметних зв’язках”. З теми колективного 

досліджування було узагальнено матеріали з міжпредметних зв’язків уроків 

музики з уроками історії (В.І.Орлюк), географії (Ю.М.Сеньо), української 

літератури (К.К.Сятецький), російської літератури (С.Л.Шологон) [53,5].  

Л.Г.Коцан, Л.О.Тучинська, З.П.Антонішак досліджували історичні 

аспекти музикознавства пов’язані з тенденціями розвитку хорового 

мистецтва в Галичині, життям та діяльністю М.Ф.Колесси, вивчали 

концертно-виконавську діяльність ансамблів пісні й танцю Прикарпаття. 

Збирав та впорядковував народні пісні, частина з яких опублікована в збірці  

“Співанки – хроніки” із серії “Українська народна творчість”, 
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С.І.Стельмащук. Ним була також підготовлена та надрукована в журналі 

“Музика” стаття, присвячена 70-річному ювілею композитора й педагога 

М.Ф.Колесси [53,3]. 

Досвід роботи в ансамблі пісні і танцю “Верховина”  узагальнено 

Ю.О.Корчинським у статті “Пісня єднає серця”. Він також опублікував статті   

“Славетна і незрівнянна співачка” до 100-річчя з дня народження 

С.А.Крушельницької та  статтю “Актори прийшли до учнів” [53,3]. 

А.С.Рябчун написав пісню “Золоті колосочки”, яка опублікована в 

журналі “Дошкільне виховання”, а в журналах “Радянська школа” та 

“Соціалістична культура” були надруковані статті С.М.Масного,  присвячені 

науковим дослідженням у музичній педагогіці та діяльності Стрийського 

піонерського театру. 

Науковий інтерес має дослідження викладача І-ФДПІ ім. В.С. 

Стефаника В.Е.Їжака, який зібрав та опрацював  матеріали з фольклорно-

етнографічного взаємовпливу угорських та українських народних пісень. 

Результати дослідження опубліковані в журналі “Фольклор та етнографія”.  

Тут автор знайомить читачів та дослідників з угорсько-українськими 

фольклорними зв’язками із стародавніх часів, місцем Галицької лемківщини 

та Закарпаття в угорсько-українських зв’язках та угорсько-українські 

фольклорні зв’язки в солдатських та обрядових піснях обох народів [59]. 

1974 року викладачі ДДПІ ім. І.Франка активно займалися 

композиторською діяльністю. Вийшла з друку збірка Ю.О.Корчинського 

“Українські народні пісні з Львівщини”, у якій подаються мелодії і тексти 

500 фольклорних пісень, серед яких “Ой там за Дунаєм”, “Їхав козак поза 

містом”, “Де гаївка лунала”, “Їдуть славні ковпаківці” та інші. З.П.Антонішак 

написав пісні “В братстві великому” на слова І.Нижника  та “Урочисту 

пісню” на слова М.Нагнибіди. Для дітей молодшого шкільного віку 

А.С.Рябчун опублікував пісні “Сніжок-пушок”, “Чоботята-дроботята”, 

“Пісня про коваля”, “Нові черевички”, “Червона шапочка”, “Кольорові 
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вогники” та пісню на слова А.Галепи для чоловічого хору 

“Червонопрапорний Прикарпатський” [58,2]. 

Р.П.Сов’як здійснив обробки двох українських народних пісень для 

мішаного хору “Ой із-за гори та буйний вітер віє” та “Ой ти, місяцю, зоре”. 

С.І.Стельмащук написав тричастинний чоловічий а капельний хор 

“Робітнича пісня” на слова І.Нижника та помістив у збірнику “Рекрутські та 

солдатські пісні” тридцять зразків пісенно-фольклорних записів із села 

Скородинці на Тернопільщині. Ю.М.Сеньо зроблено переклад  VІІ симфонії 

Д.Д.Шостаковича для духового оркестру [58,3 – 4]. 

Аналіз архівної документації свідчить, що формування музично-

педагогічної думки проходило в процесі обговорення актальних проблем 

науковцями на всесоюзних, міжрегіональних та міжвузівських науково-

практичних конференцій. Так, 1974 року викладачі ВДПІ ім.  

М.Островського В.В.Кангеларі,  М.М.Юхновський, В.А.Рябінін узяли участь 

та виступили з доповідями з питань музично-естетичного виховання 

студентської молоді на республіканській науковій конференції, яка відбулася 

в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка. 

А.І.Іваницький, який збирав та досліджував фольклор  Вінницької області, 

подав результати своїх досліджень на науковій конференції “Фольклор та 

сучасність” (1977), яка проходила в м.Запоріжжі. На основі зібраного 

фольклорного матеріалу  ним підготовлено низку наукових праць, укладено 

пісенні збірки загальним обсягом 190 д.а. Серед них два томи весільних 

пісень, чумацьких пісень та балад.  

Керуючись постановою Ради Міністрів СРСР “Про підвищення 

ефективності наукових досліджень та прискорення впровадження їхніх 

результатів у народне господарство”, колективи  викладачів фахових кафедр  

музично-педагогічних факультетів склали плани підвищення ефективності 

наукових досліджень та впровадження їхніх результатів у навчально-

виховний процес вищої та середньої школи.    
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Викладачі музично-педагогічного факультету І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника приділяли велику увагу вдосконаленню та якості науково-

дослідної роботи в загальноосвітніх школах. 1976 року В.М.Лужним та 

Л.А.Грековим було опубліковано навчальний посібник “Музика”  для учнів 6 

класу. Експериментальна перевірка змісту посібника проходила в міських та 

сільських школах Івано-Франківської області. У роботі брали участь 

студенти ІІІ – ІV курсів та колишні випускники факультету. Вихід з друку 

навчального посібника став визначною подією у музичному житті країни та 

стимулом подальших наукових досліджень у музичній педагогіці. 

Подальша науково-дослідна робота викладачів фахових кафедр 

музично-педагогічних факультетів планувалася відповідно до  Постанови 

Ради Міністрів СРСР “Про підвищення ефективності науково-дослідної 

роботи у вищих навчальних закладах” (1978 р.). 

Науковці І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника працювали над створенням 

шкільних підручників. В.М.Лужний у співавторстві з Л.А.Грековим 

опублікував  навчальний посібник “Музика” для учнів 4 класу 

загальноосвітніх шкіл. Підручник написано згідно з новою програмою. У 

ньому використано комплекс методів, спрямованих на активізацію  мислення 

й творчого уявлення учнів, емоційного сприймання ними музичних творів. 

До цього видання увійшли  дитячі пісні та обробки народних пісень, 

розраховані на розвиток навичок двоголосного співу. 

1978 року відбулося друге перевидання підручника “Музика”  для І 

класу, співавторами якого були В.Е.Їжак, Я.М.Крушельницький та 

В.М.Лужний. Для шкіл з російською мовою навчання було  здійснено 

видання цього підручника  російською мовою. 

Досвід роботи зі студентськими хоровими колективами І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника В.Е.Їжак та Є.Ф.Їжак узагальнили в методичному посібнику 

“Співає молодіжний хор”, видрукованому видавництвом “Музична Україна” 

1978 року. До цієї збірки увійшли оригінальні твори автора, обробки 

народних пісень, хорова музика [69,3].  
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С.І.Ярмусь досліджував хорову творчість Є.Т.Козака. У наукових 

публікаціях автор визначає місто хорової творчості Є.Т.Козака в історії 

української музики, вивчає ранній та післявоєнний періоди творчості 

композитора. Це дослідження спрямовано на підвищення якості професійно-

педагогічної підготовки вчителів музики і співів загальноосвітніх шкіл. 

1977 – 1978 н.р. колектив кафедри музики і співів ВДПІ ім. 

Т.Шевченка, намагаючись підвищити рівень духовної культури молоді, 

працював над кафедральною темою “Удосконалення форм організації 

музично-естетичного виховання школярів”. Ґрунтовне дослідження проблем 

музичного виховання дітей шестирічного віку проведено В.Г.Тришневським. 

О.Ф.Петренко вивчав психолого-педагогічні основи гри на музичних 

інструментах [68]. 

Виконуючи постанову Ради Міністрів СРСР “Про подальший розвиток 

вищої школи та підвищення якості підготовки спеціалістів” (1979 р.), усе 

більше викладачів музично-педагогічних факультетів брало участь у 

науково-дослідній роботі, поновлювалася колективна тематика й тематика 

звітних науково-практичних конференцій. Так, на науковій конференції 1979 

року на музично-педагогічному факультеті ВДПІ ім.  М.Островського було 

заслухано та обговорено 18 доповідей, серед яких: “Система  музичного 

виховання Д.Б.Кабалевського” – Т.П.Плесніна, “Методика роботи з курсовим 

хором” – А.Ф.Кречківський, “Молодь і сучасна музика” – Б.А.Брилін, 

“Використання народних інструментів у загальноосвітній школі” – 

В.К.Лебедєв [71,4]. 

Цього ж року викладачі кафедри методики музичного виховання, співу 

і хорового диригування  Т.П.Плесніна, В.В.Ткач, М.В.Маліборський 

опублікували розробки уроків музики і співів в І – ІІІ класах для 

використання студентами під час проходження педагогічної практики. Під 

редакцією  Г.Г.Голика були надруковані  методичні рекомендації для 

викладачів музично-педагогічних факультетів, учителів музики і співів та 

студентів з питань самостійної диригентської підготовки керівників хорових 
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колективів. Методичні рекомендації для студентів музично-педагогічних 

факультетів “Формування музичної пам’яті як необхідна умова 

удосконалення співацької діяльності молодших школярів” (1980), у яких 

узагальнено досвід вчителів-новаторів Вінничини та надані методичні 

поради щодо формування музичної пам’яті, розроблені викладачем 

факультету А.К.Бриль. 

 На звітній науково-практичній конференції викладачів ВДПІ  ім. 

М.Островського 1981 року обговорювалися питання самостійної роботи  

студентів із спеціального інструмента (А.В.Береза), було зроблено огляд 

новітніх досягнень у галузі музично-естетичного виховання у школах СРСР   

(Н.В.Маліборський,  Т.П.Плесніна, В.К.Лебедєв, Л.М.Ставинська), 

розв’зувалося питання вивчення передового педагогічного досвіду вчителів 

музики і співів Вінницької області  (Т.П.Плесніна) [84,6]. 

Кафедра теорії, історії музики та гри на музичних інструментах І-ФДПІ 

ім. В.С.Стефаника провела звітну науково-методичну конференцію 

“Проблеми сучасного уроку музики”, де обговорювалися актуальні проблеми 

переходу на нові програми з “Музики” для учнів загальноосвітніх шкіл. 

Досвідом  роботи із створення нових підручників та власних розробок уроків 

музики поділився В.М.Лужний [81,4]. 

Суттєвий внесок у розвиток музично-педагогічної думки робили 

викладачі кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах. 

Навчальний посібник “Музичні інструменти в початковій школі” 

опублікував М.В.Вовк. Методичний посібник для вчителів музики 

“Самодіяльне мистецтво як засіб комуністичного виховання учнів” 

підготував та видав В.Ф.Орлов [81,6]. 

Теоретичні напрацювання українських науковців були покладені в 

основу подальших наукових досліджень з професійно-педагогічної 

підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл. 1979 – 1980 н.р. викладач 

кафедри хорового диригування і методики музичного виховання КДПІ ім. 

О.С.Пушкіна П.М.Ніколаєнко в журналі “Музика” опублікувала статтю, у 
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якій запропоновані методичні рекомендації з проведення педагогічної 

практики на ІІІ – ІV курсах музично-педагогічного факультету та методика 

роботи над шкільним пісенним репертуаром. Н.Г.Рубан та  А.І.Рубан 

виступили з доповідями на обласній науково-практичній конференції з 

музично-естетичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл та дошкільних 

виховних заходів засобами музичного мистецтва. Б.В.Притула презентував  

досвід роботи викладачів музично-педагогічного факультету на ІІІ науково-

практичній республіканській конференції з музично-естетичного виховання 

дітей та молоді, яка відбулася в м.Фрунзе. 

Наукова робота викладачів кафедри методики музичного виховання та 

хорового диригування ОДПІ ім. К.Д.Ушинського здійснювалася за двома 

напрямами: теорія і методика музично-естетичного виховання школярів та 

вдосконалення професійної підготовки студентів музично-педагогічних 

факультетів. Викладачі кафедри працювали над такими проблемами, як: 

вокально-хорова робота зі школярами; морально-естетичне виховання учнів 

засобами українського фольклору; роль і можливості студентських 

вокальних ансамблів в удосконаленні хормейстерської підготовки 

майбутнього вчителя музики; удосконалення методики музичного виховання; 

формування у студентів готовності до роботи зі шкільними хоровими 

колективами; удосконалення змісту й методів організації та контролю 

педагогічної практики; формування в майбутніх учителів музики прийомів 

педагогічної техники. 

 Учителі-новатори Одеси та Одеської області спільно з викладачами 

музично-педагогічного факультету розпочали  експериментальну роботу із 

упровадження концепції Д.Б.Кабалевського в практику роботи 

загальноосвітніх шкіл. Результати цієї роботи були узагальнені в методичних 

рекомендаціях молодому вчителю з музично-естетичного виховання, які 

підготувала Р.А.Верхолаз, та в методичних рекомендаціях для роботи 

вчителя музики за програмою  Д.Б.Кабалевського”, опублікованих 

О.І.Замощеною [162]. 
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Наукові дослідження викладачів ВНЗ були спрямовані на підготовку 

студентів до педагогічної діяльності в школі, естетичного виховання дітей 

засобами музичного мистецтва. Питання методики організації та залучення 

учнів до колективного музикування в оркестровому колективі, принципи 

підбору репертуару та методика роботи з духовим оркестром викладені 

В.І.Дряпікою у методичних рекомендації “Як організувати шкільний духовий 

оркестр”. Методичні рекомендації В.П.Паюхіної з індивідуальної і групової  

роботи з вокалу в загальноосвітній школі та Н.С.Можайкіної  з виховання 

дитячого голосу в загальноосвітній школі розкривають зміст вокальної 

підготовки учнів, які брали участь  у гуртках сольного співу [85]. 

Важливим чинником формування музично-педагогічної думки у 80-х 

роках залишалися науково-практичні конференції. Питання подальшого 

розвитку вищої школи та підвищення якості підготовки спеціалістів 

обговорювалися на Всесоюзній науково-теоретичній конференції у 

Запоріжжі. Перед її учасниками виступив А.М.Шульженко, який  розповів 

про підвищення якості підготовки вчителів музики у зв’язку з переходом на 

нову програму. Науковці КДПІ  Н.Ф.Вишнякова та Л.Н.Сумашевська взяли 

участь у роботі та виступили з доповідями на Всесоюзній науково-

практичній конференції, (вона  присвячувалася  проблемам музично-

педагогічної освіти), яка відбулася в НДІ художнього виховання АПН СРСР 

у квітні 1981 року [83,3].  

А.В.Нечитайло, Л.В.Фролова, М.О.Ворона, Т.Д.Фурдак, С.М.Бреус, 

І.М.Киселевська, Н.Ф.Вишнякова, А.М.Шульженко розробляли комплексну 

тему “Формування творчої активності особистості засобами мистецтва”. 

Експериментальні дослідження проводилися на базі “Школи мистецтв” 

Кривого Рогу. Розроблялися та запроваджувалися експериментальні 

методики з формування творчої активності учнів молодших класів у процесі 

їхньої участі в хорових та оркестрових колективах за системою Карла Орфа. 

Про результати дослідження доповідалося на науково-практичній 

конференції інституту. Отримані результати викладені в статті 
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Н.Ф.Вишнякової “Розвиток творчої активності молодших школярів у  

позакласній діяльності” в журналі “Музика в школі” [83,21]. 

Викладачі кафедри методики музичного виховання, співів та хорового 

диригування І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника 1981 – 1982 н.р. розробляли 

комплексну тему “Проблема комплексного підходу в формуванні 

майбутнього вчителя музики на музично-педагогічному факультеті”. У 

результаті проведеного дослідження В.Е.Їжаком були опубліковані 

методичні рекомендації з науково-методичних основ хорового диригування 

та виявлено їхню роль у підготовці майбутнього вчителя  в процесі вивчення 

творів шкільного репертуару. О.В.Ничай опублікувала методичну розробку з 

психолого-педагогічних основ формування комплексу вокально-хорових 

знань, умінь та навичок майбутнього вчителя музики в хоровому класі 

[82,20]. 

К.Н.Василькевич виступила з доповіддю на ІІ Всесоюзній конференції 

з педагогічної психології у м.Тулі. У своєму виступі вона довела прийоми  

формування  творчої активності музичного мислення дітей під час їхнього 

самовираження в музичній творчості. Розкрито зміст, принципи побудови та 

методи проведення музичної роботи з молодшими школярами, яка є засобом 

формування музично-творчого  мислення в дітей. 

 З проблеми формування інтересу до музичної діяльності в молодших 

школярів А.І.Паламарчук було опубліковано дві статті в навчально-

методичних посібниках. Автором проведено експериментальний аналіз 

інтересів молодших школярів до різних видів музичної діяльності. У 

результаті пошукової діяльності зроблено диференціацію рівня інтересу за 

трьома групами школярів. 

Виконуючи постанову Ради Міністрів СРСР “Про підвищення 

ефективності науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах”, 

науковці музично-педагогічних факультетів оновлювали тематику 

колективних досліджень. Викладачі кафедри методики музичного виховання, 

співів та диригування В.Д.Доронюк, В.М.Вакій, Т.А.Басюк видали методичні 
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рекомендації для студентів  різних курсів з хорового диригування. Вони 

розраховані на поглиблення знань з теорії та практики диригентського 

мистецтва, підвищення самостійності й творчої ініціативи студентів у 

розв’язанні технічних завдань та інтерпретації музичних творів. 

Активно працював колектив викладачів музично-педагогічного 

факультету КДПІ над розробкою комплексної колективної тематики із 

запровадження нової концепції музично-естетичного виховання школярів.  

1982 – 1983 н.р. А.В.Нечитайло та Г.О.Белоненко опублікували методичні 

рекомендації з організації діяльності оркестру народних інструментів у 

загальноосвітній школі та з проблем творчого розвитку молодших школярів у 

класі народних інструментів. Методичні рекомендації написані на основі 

узагальнення досвіду роботи з шкільним оркестровим коллективом у “Школі 

мистецтв” Кривого Рогу. Головну увагу автори зосереджують на 

індивідуальному навчанні дітей гри на народних інструментах та методиці  

роботи над оркестровою партитурою [90,50]. 

Дослідження функцій музики  у формуванні духовного світу 

особистості в сучасних умовах проводив А.М.Шульженко. Ним опубліковані 

матеріали, у яких автор досліджує музику, як специфічний засіб ідеологічної 

боротьби в мистецтві та інтонаційно-процесуальну природу музичної 

образності та мови музики. Про результати наукових досліджень викладачів 

кафедри Н.Ф.Вишнякова доповідала на симпозіумі, організованому 

Міністерством освіти Естонії. На науково-практичній конференції у Єревані 

Н.Ф.Вишнякова виступила з доповіддю про вдосконалення системи творчого 

розвитку особистості та взаємодії колективу й особистості. Досліджуючи 

проблему креативності, автор приходить до висновку, що її формування як 

якості особистості засобами мистецтва  найбільш ефективно проходить при 

кореляції художньо-творчої діяльності  та опосередкованим управлінням 

творчим процесом у педагогічному спілкуванні в контексті музично-

естетичного виховання [90,47]. 
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Постійно в полі зору дослідників перебувала професійно-педагогічна 

підготовка студентів з профільних фахових дисциплін. Викладачі КДПІ 

А.О.Балабан, А.М.Шульженко, М.О.Ворона, Г.М.Мартьянова, 

І.Н.Киселевська, Н.І.Зоря видали методичні рекомендації з питань 

професійної підготовки учителя музики в процесі вивчення дисциплін 

диригентсько-хорового циклу. 

Викладачі ЗДПІ Л.В.Падалка, Л.І.Скориченко, В.М.Студентов,  

Л.І.Пшенична активно працювали над колективною темою “Вдосконалення 

професійної підготовки майбутнього вчителя музики”. На  звітній науковій 

конференції з питань професійно-педагогічної підготовки  студентів з 

диригування, музично-естетичного виховання школярів, значення хорового 

співу у формуванні майбутнього вчителя музики, з характеристикою методів 

роботи на уроках музики виступили О.З.Крагель, І.І.Філатова, 

Л.І.Нестеренко, С.І.Деточка. Методичні розробки опублікували М.К.Ігнатова 

та Т.Ф.Черненко. Ю.М.Бай презентував факультет на методичній Раді з 

музично-педагогічних дисциплін у Міністерстві освіти СРСР у Москві, 

виступив у м.Шауляї з проектом розвитку музично-педагогічної освіти в 

Україні [236,26]. 

Багаторічний практичний досвід роботи вчителем музики в 

загальноосвітніх школах було узагальнено викладачем І-ФДПІ ім. 

В.С.Стефаника М.Ю.Сливоцьким. Він видрукував підручник з “Музики” для 

ІІІ класу та навчальний посібник “Методика викладання співів у 2 класі”. 

Є.Ф.Їжак підготувала методичну розробку, у якій запропоновані засоби 

активізації естетичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл на основі 

міжпредметних зв’язків. Уболіваючи за розвиток музично-педагогічної 

освіти та музично-естетичного виховання школярів, В.М.Лужний проводив 

експериментальні дослідження та розробив нову програму з “Музики” для 

учнів 4 – 7 класів загальноосвітніх шкіл.  Видавництвом “Музична Україна” 

було здійснено 4-е видання його підручника  “Музика” для ІV класу.  
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У 80-х роках на формування музично-педагогічної думки в Україні 

впливали науковці музично-педагогічного факультету КДПІ ім. 

О.М.Горького. Питання музикознавства досліджувала Г.І.Побережна, 

слухання музики в 1 – 3 та 4 – 5 класах –  Н.І.Грицюк, диригентсько-хорову 

підготовку майбутніх учителів музики – О.Ю.Петровський та 

П.М.Ніколаєнко, самостійну роботу в класі постановки голосу – О.В.Іовса, 

творчість українських композиторів ХХ століття вивчала М.К.Боровик. 

Протягом 1980 – 1990 років викладачами КДПІ ім. О.М.Горького було 

підготовлено три збірники наукових статей. У збірнику “Дослідження 

проблем професійної підготовки вчителя музики” опубліковані результати 

наукових пошуків викладачів:  О.П.Рудницької, Г.М.Падалки,  

О.Ю.Петровського, В.І.Шпак, В.Д.Шульгіної, О.П.Щолокової,  

Є.В.Куришева, С.І.Науменко,  М.І.Корецького,  Л.М.Жербіної, С.С.Горбенко, 

М.М.Підтиченко. Викладачі факультету збирали архівні матеріали, 

аналізували творчу спадщину композиторів ХХ століття. Результатом 

наукових пошуків стало біографічне дослідження М.К.Боровик 

“А.Я.Штогаренко” (1984) та  біографічне дослідження “Федір Миколаєвич 

Попадич”(1987), зроблене Н.Г.Грицюк.  

Ці традиції підтримував колектив викладачів кафедри теорії, історії 

музики та гри на музичних інструментах НДПІ ім. М.Гоголя. 1982 року було 

оновлено тему колективного дослідження, основним напрямом якої став  

творчий розвиток студентів музично-педагогічного факультету в процесі 

вивчення музично-теоретичних дисциплін. Про результати творчих пошуків 

О.Я.Ростовський доповідав на Всесоюзній науково-практичній конференції у 

Баку та Могілеві. У журналі “Музика” та в інших центральних виданнях 

О.Я.Ростовським були опубліковані статті,  у яких подані загальні проблеми 

сприймання музики, результати управління процесом музичного сприймання 

школярів та особливості методу моделювання у формуванні музичного 

сприймання. 
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Методику формування музичного сприймання школярів 

О.Я.Ростовський експериментально досліджував у СШ № 1 м.Ніжина. 1984 

року за результатами проведеної роботи в журналі “Радянська школа” та 

видавництві “Педагогіка” були опубліковані дві статті: “Педагогічний аналіз 

ситуації сприймання музики старшокласниками” та “Метод художньо-

педагогічного аналізу в формуванні музичного сприйняття школярів” [239,1].  

Наступного навчального року викладачі НДПІ ім. М.Гоголя  під 

керівництвом О.Я.Ростовського розробляли методику розвитку творчих 

можливостей студентів, узагальнювали досвід кращих викладачів 

факультету. В.В.Дубравін здійснював пошукову роботу та збирання 

народних пісень Чернігівської області, узагальнював результати дослідження 

речитативного типу народного мелоса: ладові, ритмічні та структурні 

особливості, прийоми використання фольклорного матеріалу в професійній 

музиці. Про результати дослідження В.В.Дубравін доповідав на науковій 

конференції, яка проводилася Ленінградським НДІ театру, музики та 

кінематографії  1985 року [235,1 – 2]. 

Нові напрями педагогічних досліджень розробляли викладачі КДПІ. 

Перший це інструментальна підготовка студентів-баяністів. Викладач КДПІ 

А.А.Семешко активно працював над створенням та розширенням 

педагогічного репертуару студентів-баяністів та учнів дитячих музичних 

шкіл. Ним було укладено п’ять збірників педагогічного репертуару, 

розрахованого на учнів різних класів. Окремим виданням вийшли з друку 

збірники “Концертні твори українських композиторів для готово-виборного 

баяна”, “М.Кажлаєв. Дві п’єси для дуету баяністів”, “Р.Вагнер. Прелюдія для 

квартету баяністів”. Видавництвом “Музична Україна” опубліковано шість 

творів у виконавській редакції А.А.Семешка  [90,29]. 

Другий напрям – вплив творів кіномистецтва на професійно-

педагогічну підготовку вчителя музики, який досліджувала Т.Й.Рейзенкінд.  

Дослідником опубліковано ряд статей, у яких досліджено методику 

створення сценаріїв кінофрагментів та їхні використання в процесі 
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фортепіанної підготовки вчителя-музиканта, а також методику перевірки 

ефективності використання навчальних кінофільмів у класі фортепіано. 

Результати творчих пошуків викладачів музично-педагогічного 

факультету КДПІ були опубліковані в методичних рекомендаціях 

“Підвищення якості підготовки студентів музично-педагогічних факультетів 

педагогічних інститутів до роботи в школі”, у підготовці яких узяли участь 

А.О.Балабан, М.О.Ворона, Л.М.Ворона, Н.Ф.Вишнякова, А.І.Зоря, Н.І.Зоря, 

І.Н.Киселевська, Г.М.Мартьянова. Н.Ф.Вишнякова досліджувала проблему 

розвитку творчості учнів загальноосвітніх шкіл. Результати дослідження 

опубліковані в статтях, де розкриваються етапи дитячої музичної творчості й 

специфіка взаємодії вчителя з дитячим колективом у процесі творчої 

діяльності [90,35]. 

Викладач кафедри теорії, історії музики та гри на музичних 

інструментах І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника М.В.Вовк 1983 року опублікував 

методичні рекомендації з формування вмінь та навичок самостійної 

діяльності в учасників дитячих самодіяльних оркестрових колективів, у яких 

автором представлена система науково-обгрунтованих форм та методів 

роботи, використання яких забезпечує якісну підготовку  учасників дитячих 

самодіяльних оркестрових колективів. Досліджуючи етапність у музично-

ритмічному розвитку учнів 1 – 3 класів, М.В.Вовк науково обгрунтовує 

експериментально перевірену послідовність використання проблемних 

ситуацій та можливість формування умінь та навичок самостійної музичної 

діяльності молодших школярів при використанні елементарних ударно-

ритмічних інструментів. 

Викладач Н.А.Толошняк у журналі “Музика” опублікувала статтю, у 

якій розповідає про досвід роботи вчителів Івано-Франківської ДМШ № 1 з 

проведення дитячої філармонії. В іншій публікації Н.А.Толошняк  розкриває 

музично-просвітницьку діяльність  Івано-Франківського драматичного театру 

ім. І.Франка у формуванні духовної культури молоді. 
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Проблеми вищої освіти та професійної підготовки студентів 

досліджували науковці фахових кафедр музично-педагогічного факультету 

ЗДПІ. 1980 – 1985 рр. викладачі Ю.Н.Бай, О.З.Крагель, Т.Ф.Черненко,  

С.А.Коган, О.М.Векслер, Н.Л.Біла, Н.Г.Полякова працювали над 

колективною темою “Вдосконалення професійної підготовки майбутнього 

вчителя музики”. Ю.М.Бай опублікував три методичні розробки, у яких 

досліджено вплив колективного музикування на формування професійних  

якостей студентів. О.М.Векслер підготував методичну розробку 

“Семантичний підхід до змісту музичних творів”. Н.Л.Біла розробляла 

проблему активізації музичного мислення студентів-баяністів, Н.Г. Полякова 

проводила наукові дослідження в галузі семантики музичних здібностей 

студентів музично-педагогічних факультетів [237,1 – 2]. 

Проблеми професійно-педагогічного становлення вчителя музики та 

сучасні вимоги до формування музичної культури школярів досліджували 

викладачі музично-педагогічного факультету ОДПІ ім.  К.Д.Ушинського. 

1984 року з колективної та індивідуальної тематики було опубліковано ряд 

статей та методичних рекомендацій, присвячених професійній підготовці 

вчителів музики та підвищенню рівня музично-естетичного виховання учнів 

середніх загальноосвітніх шкіл. Т.А.Первушина на основі проведених 

педагогічних досліджень серед студентів музично-педагогічного факультету 

опублікувала методику діагностики рівнів готовності студентів музично-

педагогічних факультетів до керівництва хоровим колективом. Високу 

оцінку серед викладачів музики отримали статті:  В.Д.Богатирьова та 

А.К.Бриль “До питання про дослідження  особливостей запам’ятовування 

ритмічного малюнка”,  С.В.Шипа “Електронна музика, проблеми та 

перспективи”, Т.В.Дябло “Резерви уроку музики в школі” [162].  

Викладачі факультету С.Н.Гладка, В.Д.Богатирьов,  В.Б.Кагаловська, 

продовжуючи  досліджувати  позакласні форми організації музично-

естетичного виховання школярів, розробили методичні рекомендації для 

студентів з постановки дитячих опер в умовах загальноосвітньої школи. 
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Колективні форми роботи покладені у основу методичних рекомендацій по 

активізації виховної функції уроку музики, які підготувала Е.П.Печерська.   

Важливим напрямом науково-педагогічних досліджень викладачів ВНЗ 

була методична підготовка студентів до проходження педагогічної практики. 

Для забезпечення студентів необхідною літературою для проведення уроків 

музики за новою програмою, яка проходила експериментальну перевірку та 

адаптацію у  загальноосвітніх школах Одеси, Н.М.Зеленська та Н.Г.Кьон 

уклали “Хрестоматію зі слухання музики для молодших класів 

загальноосвітньої школи”. Т.В.Осадча та С.О.Ірігіна видали науково-

методичний збірник шкільних пісень з предмета “Музика”.  

Другим перспективним напрямом наукових досліджень була розробка 

нових фахових методик викладання окремих музично-теоретичних 

дисциплін. У зв’язку з цим С.В.Шипом були опубліковані методичні 

рекомендації з вивчення підголосочної поліфонії, а  1986 року видавництво 

“Музична Україна” видрукувало навчальний посібник  О.К.Вороніна “50 

двоголосних диктантів для студентів музично-педагогічних факультетів 

педагогічних інститутів” [162]. 

Викладачі кафедри теорії, історії музики та гри на музичних 

інструментах І-ФДПІ ім. І.Франка також надавали великого значення 

забезпеченню студентів методичними розробками та навчально-

методичними посібниками з методики музичного виховання. Завідуючий 

кафедрою М.Ю.Сливоцький  у співавторстві з В.М.Лужним та 

О.І.Андросовою опублікували підручник “Музика” для 2-го класу. 

Науковці продовжували пошуки нових форм та методів удосконалення 

системи музичного виховання та навчання в загальноосвітній школі. Була 

доведена можливість та доцільність впровадження у структуру уроку різних 

видів музикування, розроблені творчі завдання з вокальної, ритмічної та 

інструментальної імпровізації. На практичних заняттях з методики 

музичного виховання в студентів старших курсів формували вміння та 
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навички самостійної, пізнавальної діяльності з використання та підбору 

різних видів акомпанименту. 

Колективи фахових кафедр здійснювали наукові дослідження, 

пов’язані з проведенням експериментальної роботи з адаптації шкільної 

програми “Музика”, розробленої під керівництвом  Д.Б.Кабалевського. Так, 

викладачі музично-педагогічного факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна 

розробляли способи вдосконалення музично-естетичного виховання 

школярів. У журналі “Народное образование” В.Ф.Кривозуб опубліковав 

статтю  “Особистість формується в колективі”. Т.В.Азаровою та  

Б.В.Притулою були підготовлені методичні рекомендації “Художня 

самодіяльність як засіб формування професійно-педагогічних якостей 

студентів педагогічних інститутів”.  Викладачами кафедри хорового 

диригування і методики музичного виховання було проведено дві науково-

практичних конференції, одна з яких присвячувалася 40-річчю Перемоги 

радянського народу у Великій Вітчизняній війні [99]. 

Перспективним напрямом розвитку музично-педагогічної думки 

взагалі й музичної педагогіки, зокрема, залишалися наукові конференції, які 

стимулювали науковий пошук, прогнозували напрями подальших 

педагогічних досліджень. З доповідями на VІІ Всеросійському симпозіумі 

“Прискорення наукового прогресу та завдання естетичного виховання”, який 

проходив 1984 року в Рязані, виступили викладачі музично-педагогічних 

факультетів України. Були подані результати з формування ладового 

відчуття у студентів мішаного хору, запропоновані нові підходи до вивчення 

музично-теоретичних дисциплін, досвід організації та проведення 

виконавської практики на музично-педагогічних факультетах.  

У другій половині 80-х років викладачі КДПІ продовжували 

досліджували проблему формування творчої особистості учнів засобами 

музичного мистецтва. Мета дослідження полягала в тому, щоб визначити   

теоретичні  основи проблеми творчості, розробити методику, виявити 

комплекс оптимальних засобів, запропонувати систему формування творчої 
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особистості на всіх вікових етапах розвитку дитини. Дослідно-

експериментальна робота проводилася на базі ЗОШ № 70 та 75, школи-

інтернату № 6 м.Кривого Рогу, на лекційних та практичних заняттях з 

музично-теоретичних дисциплін та методики музичного виховання, під час 

проведення уроків музики та позакласної роботи з учнями молодших класів. 

У 80-х роках викладачі музично-педагогічних факультетів активно 

вивчали та запроваджували готово-виборну систему у фаховій підготовці 

студентів-баяністів. Необхідно було визначитися з репертуаром. Активно 

працював над перекладом творів для готово-виборного баяну А.А.Семешко. 

Він опублікував  збірник “Вибрані органні твори Д.Букешехуде в перекладі 

для готово-виборного баяна” та І випуск “Хрестоматії педагогічного 

репертуару для баяна” [101,20].  

1987 року вийшов з друку ще один збірник “Музика народів СРСР”, у 

якому опубліковані переклади інструментальних творів для готово-

виборного баяна, зроблені А.А.Семешком. Ці твори були введені до 

індивідуальних робочих програм студентів музично-педагогічних 

факультетів. На державних екзаменах з основного  музичного інструмента 

випускники виконували на готово-виборному баяні транскрипції творів 

О.Холмінова “Звуки дутара” та А.Мачаваріані “Хоруми”, які входили до 

збірки “Музика народів СРСР”.  

Музичні редакції та оркестровки творів зарубіжних та вітчизняних 

композиторів робили викладачі І.В.Шевченко, А.В.Нечитайло та 

Г.О.Белоненко. У журналі “Музичні вечори” опублікована оркестровка 

“Романсу”  з музичних ілюстрацій до повісті О.С.Пушкіна “Заметіль”. 

Викладач музично-педагогічного факультету, композитор І.В.Шевченко  

написала та опублікувала ораторію “Зодчі” для солістки та симфонічного 

оркестру на текст Д.Кедріна. 

Варто зауважити, що індивідуальна тематика наукових пошуків 

викладачів кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах 

НДПІ ім. М.Гоголя 1986 року розосереджувалася за такими напрямами: 



 491 

науково-методичні проблеми підготовки вчителя музики загальноосвітньої 

школи; науково-методичні основи музичного виховання школярів; 

народнопісенна культура України та використання фольклору в сучасній 

музиці. В.В.Дубравін збирав пісенний фольклор, аналіз якого зроблено 

автором у статтях: “У контексті часу” та “Музика “Слова…” і “Слово…” в 

музиці” (1986). 

З’ясовуючи перспективи розвитку музично-естетичного виховання 

учнів загальноосвітніх шкіл, пошуки нових способів перебудови професійної 

школи, організацію  масової та гурткової позакласної роботи з музично-

естетичного виховання школярів та готовність студентів до організації 

самостійної роботи,  Ж.М.Володченко 1986 року розроблено та опубліковано 

декілька  методичних рекомендацій, серед яких: “Актуальні питання 

перебудови загальноосвітньої та  професійної школи:  погляд вчителя”, 

“Методичні рекомендації для студентів з организації самостійної работи”, 

“Практичні поради з організації позакласної роботи з музично-естетичного 

виховання”. 

Науково-дослідна діяльність викладачів МДПІ була також пов’язана з 

позакласною роботою з музично-естетичного виховання школярів 

(Н.Ф.Андрієвська); формуванням творчої особистості засобами музично-

хорового мистецтва (А.К.Мартинюк); творчою діяльністю як засобом 

розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів (Л.М.Мимрик); 

психологією взаємостосунків диригента та хорового колективу 

(А.І.Дем’яненко).  

На засіданні опорної кафедри теорії і історії музики, яка проходила 

1986 року на базі КДПІ ім. О.М.Горького, А.І.Горемичкін виступив з 

доповіддю про перспективи використання ТЗН у викладанні теоретичних 

дисциплін.  1987 року  ним були опубліковані методичні рекомендації 

“Викладання курсу гармонії на музично-педагогічних факультетах з 

використанням ТЗН”. Пізніше була видрукувана стаття “Точка опору в 

педагогічному пошуку” та методичні рекомендації “Технічне оснащення 
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навчального процесу музично-педагогічних факультетів на сучасному етапі”, 

у яких автор окреслює перспективи розвитку музично-педагогічного освіти 

та підвищення ефективності навчально-виховного процесу на музично-

педагогічних факультетах. 

Уперше в Україні на базі музично-педагогічного факультету ОДПІ ім. 

К.Д.Ушинського 1988 року було проведено Республіканську науково-

практичну конференцію з питань використання баяна як ансамблевого та 

оркестрового інструмента в шкільній практиці. Досвідом роботи поділилися 

науковці, а також керівники оркестрових колективів та різних за складом  

ансамблів, які працювали на музично-педагогічних факультетах багатьох 

регіонів України. Для учасників конференції було дано великий концерт у 

залі Одеської обласної філармонії, на якому виступив оркестр народних 

інструментів під керівництвом С.Т.Калмикова, а також лауреат Всесоюзного 

конкурсу –  квінтет баяністів та солісти-інструменталісти.  

Плідно працювали над проблемами професійної підготовки майбутніх 

учителів музики з удосконалення їхньої професійної компетентності, творчої 

активності та самостійності викладачі фахових кафедр музично-

педагогічного факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна.  В.І.Дряпіка досліджував 

теоретичні основи розвитку естетичного смаку молоді, І.М.Сікорська  

вивчала архівні матеріали, пов’язані з перебуванням М.В.Лисенка в 

Єлисаветграді.  У центральному видавництві вийшли статті  В.П.Паюхіної 

“Музичний лекторій дітям” та  В.Ф.Кривозуба “Система перспективних ліній 

як засіб морально-естетичного виховання учнів в оркестровому колективі”. 

В.І.Дряпіка та Г.Л.Бродський узагальнили досвід роботи музичного лекторію 

у методичних рекомендаціях “Організація лекторію в школі”. На факультеті 

здійснено випуск депонованого збірника “Музично-естетичне виховання на 

уроках і в позакласній діяльності” (1989) [202]. 

Актуальні проблеми розвитку музично-педагогічної освіти й 

формування музично-педагогічної думки обговорювалися на засіданні 

опорної кафедри хорового диригування та методики музичного виховання, 



 493 

яка проходила  в Ніжині 1989 року, та на Республіканській науково-

методичній конференції, що відбулася  на базі МДПІ 1990 року. За 

результатами виступів було опубліковано науковий збірник “Вдосконалення 

форм і методів навчання на музично-педагогічних факультетах”.  

Викладачі МДПІ брали участь в оновленні змісту музично-педагогічної 

освіти через розробку нових програм, з якими знайомили викладачів 

музично-теоретичних дисциплін на курсах підвищення кваліфікації, які 

проходили на базі Леніногорського педагогічного училища Татарської АРСР. 

А.І.Горемичкін та І.В.Полібіна опублікували 1991 року методичні 

рекомендації, у яких запропонували методику викладання сольфеджіо в 

умовах лінгафонного комплексу. Активну участь у наукових дослідженнях 

брали Ю.М.Бай, І.Н.Назаренко,  О.В.Федорова, І.О.Феруз, Г.П.Панченко, 

І.Г.Стотик, Н.Ф.Андрієвська. 1991 року зроблено запис на платівку ансамблю 

народних інструментів під керівництвом С.А.Пелюка та запис на телебаченні 

циклу концертів Є.Б.Йоркіної. 

Викладачі музично-педагогічного факультету КДПІ досліджували  

проблеми психологічних аспектів сприймання школярами музичних образів, 

виховання естетичних почуттів молодших школярів, вокально-хорову роботу 

в школі, ідейно-естетичне виховання учнів засобами музики. М.О.Ворона, 

Г.О.Котова, Т.Д.Фурдак, Г.М.Мартьянова, В.Г.Любимова, Т.П.Решетнікова 

ділилися досвідом із зазначених проблем та виступали з доповідями на 

республіканських та міжвузівських наукових конференціях Москви, Києва, 

Херсона,  Рівного, Мелітополя, Ніжина [121]. 

 Новий напрям  розвитку музично-педагогічної думки був пов’язаний з 

вивченням впливу вокально-інструментальних ансамблів на формування 

музичної культури молоді. Проблемам виховання музично-естетичного 

смаку, організації дозвілля молоді присвячені численні публікації 

Б.А.Бриліна, серед яких – книга для вчителя “Вокально-інструментальні 

ансамблі школярів”. Зусиллями викладачів ВДПІ   ім. М.Островського 

Н.Е.Білої,  В.Л.Бриліної, Т.П.Плесніної,  Н.Н.Прушковської, В.В.Семенової, 
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А.В.Сидоренко, Л.М.Ставінської,  М.М.Фіголь, Г.М.Шкільнюк було 

опубліковано 1991 року науковий збірник  “Підготовка студентів музично-

педагогічних факультетів до виховної музично-творчої роботи в школі”.  

У розвитку музично-педагогічної думки 90-х років важливе місце 

відігравали наукові конференції, які проводилися різними ВНЗ та 

розв’язували важливі проблеми музичної педагогіки. Учасники зібрань 

розробляли перспективні напрями розвитку музично-педагогічної освіти, 

теорії і практики музичного виховання.  Так, на базі музично-педагогічного 

факультету НДПІ ім. М.Гоголя 1991 року було проведено Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію “Народна пісня та впровадження її у 

навчально-виховний процес в умовах відродження національної культури”, 

за матеріалами якої опубліковано науковий збірник. Вагомим внеском у 

вивчення народної музичної творчості стала збірка “Пісні Полтавщини”, 

опублікована  В.В.Дубравіним, яка вийшла у видавництві “Музична Україна” 

1991 року. 

 На всесоюзних, республіканських та регіональних науково-практичних 

конференціях 1991 року виступили 23 викладачі музично-педагогічного 

факультету КДПІ ім. О.С.Пушкіна. Тривала робота над темою кафедрального 

дослідження “Естетичне виховання молоді засобами музичного мистецтва”. 

Вивчення названої проблеми здійснювалося в трьох загальних напрямах: 

дослідження стану музично-естетичного розвитку учнів загальноосвітніх 

шкіл та музичних студій; удосконалення методики викладання фахових 

дисциплін на музично-педагогічних факультетах педагогічних вузів; 

розробка способів педагогічного керівництва процесом музично-естетичного 

розвитку учнівської молоді засобами мистецтва та художньої самодіяльності. 

Певним внесок у науково-методичну роботу було вихід платівки із 

записом ансамблю народних інструментів МДПІ під керівництвом 

С.О.Пелюка, зроблений фірмою “Мелодія”, а також блискуча перемога 

Д.Г.Юника на Міжнародному конкурсі баяністів-акордеоністів у 
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м.Клінгенталі (Німеччина), виступ якого високо оцінено й він став володарем 

“Срібної медалі”. 

Викладачі кафедри теорії, історії музики та гри на музичних 

інструментах І-ФДПІ ім. В.С.Стефаника М.В.Черепанин, Ю.С.Фейд, 

І.В.Батюженко, М.З.Ортинська, В.П.Поліщук почали працювати в новому 

напрямі педагогічного досліджування. Вони вивчали науково-теоретичні 

аспекти підготовки вчителів музики зі спеціальності “Музика і художня 

культура” в контексті відродження національної школи. Викладачем кафедри 

П.М.Чоловським опубліковано збірку пісень “Чом, чом, чом, земле моя” для 

чоловічих хорів та ансамблів. До збірки увійшли оригінальні твори, написані 

П.М.Чоловським, та хорові твори західноукраїнських композиторів. 

        Визначною подією у культурному житті Львівської області стала 

республіканська  наукова конференція, присвячена 120-річчю від дня 

народження Філарета Колесси, яка проводилася в ДДПІ ім. І.Франка 1991 

року. На конференції виступив Микола Філаретович Колесса. Він розповів 

про фольклористичну діяльність свого батька. Хор студентів-заочників 

музично-педагогічного факультету під орудою М.Бурбана вперше виконав  

Ф.Колесси “Лемківське весілля”. 

Таким чином, наукові дослідження викладачів музично-педагогічних 

факультетів відбувалися у двох напрямах: науково-методичне забезпечення 

навчально-виховного процесу на музично-педагогічних факультетах та 

методичне забезпечення вчителів музики необхідними навчально-

методичними матеріалами. Виходячи з цього, вдосконалювалися методики 

викладання фахових дисциплін, розроблялися нові педагогічні технології; 

досліджувалися проблеми комплексного підходу у формуванні майбутнього 

вчителя музики; розроблялися перспективні напрями підвищення 

ефективності наукових досліджень та відбувалося їхнє впровадження в 

навчально-виховний процес вищої та середньої школи; розроблялися та 

впроваджувалися програми з фахових дисциплін; здійснювалася розробка 

колективної та індивідуальної тематики наукових досліджень з актуальних 
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питань теорії і практики музичного виховання, проблем сучасного уроку та 

переходу на нову програму “Музика”; у контексті відродження національної 

школи вивчалися науково-теоретичні аспекти підготовки вчителів музики і 

художньої культури; досліджувалися проблеми музикознавства, викладачі 

збирали та узагальнювали фольклорно-етнографічні матеріали, вичали 

творчість відомих композиторів; результати наукових досліджень 

обговорювалися на науково-практичних конференціях різних рівнів та 

публікувалися в наукових збірниках; здійснювалася  підготовка та випуск 

хрестоматій з хорового диригування та вокалу; готувалися хрестоматії з 

хорового співу та навчально-репертуарні збірники шкільних пісень, 

підручники з “Музики” з першого по восьмий класи; викладачі, які 

працювали з оркестровими колективами, робили  музичні редакції та 

оркестровки творів зарубіжних і вітчизняних композиторів; викладачі, які 

займалися композиторською діяльністю,  укладали навчально-репертуарні 

збірники для студентських хорових колективів, здійснювали обробки 

народних пісень, писали музику для дітей; створювали збірники 

педагогічного репертуару для студентів-баяністів та учнів ДМШ із 

запровадженням готово-виборної системи. 

Отже, виважений підхід до розвитку музично-педагогічної думки в 

Україні у визначений  період дає підставу стверджувати, що науковці 

музично-педагогічних факультетів педагогічних інститутів,  розробляючи 

комплексну тематику та проводячи індивідуальні дослідження у різних 

напрямах музичної педагогіки та методики музичного виховання, відіграли 

значну роль у подальшому розвитку музично-педагогічної освіти. Їхній 

досвід став невичерпним джерелом у формуванні національної системи 

музично-педагогічної освіти в незалежній українській державі.  
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                                   ПІСЛЯМОВА 

 

Вступ України до світового освітнього простору вимагає  глибокого 

вивчення та узагальнення історичного досвіду становлення і розвитку 

музично-педагогічної освіти, основна мета якої полягає у підготовці 

висококваліфікованих  фахівців у галузі музично-естетичного виховання, 

спроможних розв’язувати багатогранні питання музично-творчого розвитку 

підростаючого покоління в умовах сучасної загальноосвітньої школи.  

Повернення до історичного минулого допоможе окреслити 

перспективи подальшого розвитку концепції мистецької освіти, в основу якої 

покладено досвід науковців, творчих колективів, окремих виконавців, які 

розробили методологічні засади музичної педагогіки та методики музичного 

виховання, сформували потужну базу української інструментальної, 

вокальної та хорової шкіл. 

Для відтворення реальної картини минулого ми використали 

документальні матеріали, які уможливили нам глибше та достовірніше 

усвідомити позитивний  досвід науковців, методистів, педагогів-виконавців, 

організаторів музично-педагогічної освіти й творчі досягнення найбільш 

талановитих та обдарованих студентів.  Аналіз діяльності колективів 

викладачів і студентів музично-педагогічних факультетів різних регіонів 

України  дозволив нам відтворити  досягнення музично-педагогічної освіти  

майже за 30 років її існування, з’ясувати й наблизити до сучасних 

дослідників передовий педагогічний досвід визначеного періоду, зразки 

педагогічної майстерності й педагогічних технологій, які формували  

методологічні засади української музичної педагогіки та вітчизняної 

методики музичного виховання. 

Вивчення й узагальнення на основі першоджерел та архівних 

матеріалів історії становлення і розвитку музично-педагогічної освіти в 

Україні з моменту заснування музично-педагогічних факультетів при 
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педагогічних інститутах і до періоду  набуття незалежності сприятливо 

позначиться на подальшому виробленні нових підходів до розвитку теорії і 

практики музично-педагогічної галузі. 

Значні зміни  в розвитку музично-педагогічної освіти відбулися в 

період розбудови незалежної України. Підготовка фахівців на музично-

педагогічних факультетах здійснювалася за подвійною спеціальністю, 

значних змін  зазнали навчальні плани, викладачами фахових кафедр 

розроблено зміст навчально-методичних комплексів з підготовки спеціалістів 

нової генерації. У зв’язку з цим постала необхідність  дослідження та 

узагальнення досвіду становлення музично-педагогічної освіти цього 

періоду. 

На зламі двох тисячоліть музично-педагогічна освіта України зазнала 

значних змін. На базі музично-педагогічних факультетів почали формуватися 

мистецькі факультети й інститути мистецтв. Тут здійснювалася підготовка 

фахівців з музичного мистецтва, хореографії та образотворчого мистецтва. 

Специфіка  організації навчально-виховного процесу, науково-дослідної та 

концертно-виконавської діяльності на новоутворених мистецьких 

комплексах потребує ретельного вивчення та узагальнення. 

Поява нової концепції мистецької освіти вимагає від майбутнього 

вчителя комплексного підходу до розв’язання проблем художнього 

виховання підростаючого покоління.  Актуальним є питання розробки змісту 

професійно-педагогічної підготовки студентів у ВНЗ, спроможних 

розв’язувати складні питання художнього виховання учнів загальноосвітніх 

шкіл. 

Комплексний підхід до вивчення досвіду організації музично-

педагогічної освіти в Україні допоможе краще уявити зміст та основні 

напрями перебудови музично-педагогічної освіти кінця ХХ – початку ХХІ 

століття й прогнозувати процес уходження галузі в світовий освітній простір.  
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