
ПРОБЛЕМНО-ДІАЛОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ В 
ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
Олена Г О Р Б Е Н К О  (К іровоград)
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процесі інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики, 
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Постановка проблеми. Компетентнісно спрямована парадигма 
освіти виходить із того, що інтенсивний і динамічний розвиток 
особистості відбувається продуктивно, якщо створені умови для 
задоволення її базових потреб, зокрема потреби в самоорганізації і 
реалізації свого творчого та життєвого потенціалу й потреби в пізнанні 
відповідно до індивідуального способу освіти, що детермінує 
індивідуальні когнітивні стратегії.

Розкриваючи залежність розвитку особистості від соціальних умов, 
психологи (Л.Виготський, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн та ін.) 
підкреслюють, що людина як унікальна система особистісних смислів, 
індивідуально своєрідних способів упорядкування зовнішніх вражень і 
внутрішніх переживань є не пасивним об'єктом впливу навколишнього 
середовища, а активним суб'єктом діяльності. Тому формування 
особистісних якостей відбувається через активну діяльність суб’єкта, 
котра у свою чергу вимагає виявлення високого рівня креативності, 
творчості, самостійності й детермінується певними педагогічними 
умовами. Розвивальною, стверджують дослідники, є тільки та діяльність, 
зміст і характер якої спрямовується на формування емоційно- 
мотиваційної сфери, а способи її виконання ставлять студента в позицію 
активного суб’єкта навчальної діяльності. Саме проблемно-діалогічне 
спілкування передбачає суб'єкт-суб'єктну взаємодію всіх учасників 
процесу художнього спілкування, формує емпатійний стиль стосунків,
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забезпечує духовно-емоційну насиченість процесу художнього 
спілкування.

Мета статті: розкрити значення проблемно-діалогічного
спілкування в процесі інструментально-виконавської підготовки 
майбутнього вчителя музики.

Основний зміст статті. Відомо, що діяльність учителя є творчою 
діяльністю. У мистецькому навчально-виховному процесі педагогічна 
діяльність відзначається своєю специфічністю, оскільки в її основі 
лежить емоційно-художня сфера, що вимагає від учителя особливого 
творчого підходу, поєднання таланту й натхнення [3]. Цього навчити 
неможливо, але навчити творчо працювати, виявляти творчу ініціативу 
на грунті реалізації «власної системи цінностей» (І.Зязюн), творчо 
використовувати набуті предметні й міжпредметні компетенції, 
художньо-інтерпретаційні вміння є головним чинником успіху 
формування музично-виконавської компетентності майбутніх учителів 
музичного мистецтва.

Особистісно-зорієнтований підхід, котрий грунтується на 
сприйнятті індивідуальності, самоцінності особистості як носія 
суб'єктивного досвіду, у процесі музично-виконавської підготовки 
набуває особливої значущості, оскільки зумовлюється самим змістом 
музично-виконавської діяльності, що будується на активно діалоговій 
природі розуміння мистецтва, суб’єкт-суб’єктних стосунках, творчої 
співучасті, що спричиняє здатність особистості підводитися до широких 
творчих узагальнень, ініціює духовну суверенність [6] і передбачає таку 
організацію інструментально-виконавської діяльності, у якій 
інтегруються та виявляються особистісні якості студента.

Теоретичні концепції особистісно зорієнтованого підходу 
формулюються у наукових працях В. Андрєєва, Г.Балла, І. Беха,
І. Кона,А. Петровського, О. Пєхоти, І. Підласого, В. Радула, О. Савченко, 
В. Семиченко, В. Сєрікова, І. Якиманської та ін. Особистісно 
зорієнтований підхід, який, ґрунтується на технології співпраці, 
передбачає ставлення до студента як до суб’єкта педагогічного 
спілкування, врахування його індивідуально-типологічних особливостей, 
формування цілісної особистості, що усвідомлює свою гідність, 
відповідає за свої вчинки, розуміє й поважає інших людей (О.Савченко).

Метою особистісно-орієнтованих технологій є розвиток особистості, 
задоволення її запитів, розвиненість, розкріпачення власного «Я», 
самопізнання, самовизначення, самостійність, незалежність думок, 
створення умов для самореалізації, підкреслюючи тим самим тісний 
зв’язок з компетентністним підходом, що орієнтується на 
результативність процесу навчання, на вміння студента самостійно 
мислити, реалізовувати набуті знання, вміння та навички в практичній
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діяльності, творчо та нестандартно розв’язувати професійні завдання й 
передбачає перехід від знання навчального предмета як мети навчання до 
навчального предмета як засобу професійного становлення особистості; 
від пріоритету вузькоспеціалізованих завдань до цілісного розвитку 
особистості майбутнього вчителя; від субпідрядних стосунків у системі 
“викладач-студент” до педагогічної взаємодії і творчого діалогу.

Особистісно-зорієнтований підхід, стверджують педагоги- 
музиканти, є перспективним напрямом розвитку мистецької освіти, 
оскільки спрямовується на впровадження різноманітних форм 
діалогічного і проблемно-діалогічного спілкування та партнерських 
стосунків між викладачем і студентом [5, с.263].

Принцип діалогічності мистецької освіти науковці [2, с. 265] 
трактують у таких рівнях:

1) як «її комунікативну спрямованість, утілення ідей «діалогу 
культур» у процесі навчання і виховання», як особливості процесу 
художнього пізнання; як уявний (невербальний) діалог з митцем, перетин 
просторово-часових кордонів і проникнення в «унікальний 
мікрокосмос». Такий внутрішній діалог потребує здатності до рефлексії, 
усвідомлення власного ставлення до мистецтва й у такий спосіб через 
діалогічну художню картину світу -  усвідомлення власного «Я»;

2) взаємопроникнення особистісних смислів у системі «студент- 
педагог», «студент-студент», «студент-аудиторія».

Соціальний контекст, у якому відбувається обговорення мистецьких 
творів на індивідуальних та групових заняттях, породжує особливі 
емоційно-мотиваційні імпульси, котрі допомагають студенту визначити 
координати власної художньої діяльності.

Діалогова стратегія педагогічної взаємодії ґрунтується на основі 
взаєморозуміння та взаємоповаги й зумовлюється дидактичним 
положенням про залежність ефективності навчально-виховного процесу 
від організації оптимального педагогічного спілкування, сприяє розвитку 
творчого потенціалу, забезпеченню «особистісно-формувальної функції» 
(О.Бодальов).

Використання проблемно-діалогічного принципу навчання дає 
змогу ефективно розв’язувати поставлені завдання, формувати ціннісно- 
мотиваційну сферу, викликати активність суб’єкта художньої взаємодії.

Проблемно-діалогічні ситуації в художньо-інтерпретаційній 
діяльності майбутнього вчителя музики виникають у процесі роботи над 
художнім образом й пов’язані з необхідністю усвідомити зміст 
музичного твору, розкрити художній образ, здійснити аналіз жанрово- 
стилістичних особливостей, що пов’язані із закономірностями виконання 
[1].
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Проблемно-діалогічні ситуації виникають також у процесі пошуку 
методів і способів роботи над музичним образом у процесі розв’язання 
художнього завдання, обгрунтування й виявлення теоретично- 
практичних аспектів процесу аналізу-інтерпретації. Теоретичні 
проблемні ситуації в художньо-інтерпретаційному процесі пов’язані з 
різними видами музично-теоретичного аналізу (історико-теоретичного, 
структурного, гармонічного, інтонаційного, технічного, звукового), 
виявленні інтонаційних зв’язків. Практичні проблемні ситуації 
виникають у процесі поступового пізнання-осягнення художньо- 
образного змісту, виконання окремих музичних елементів, знаходження 
тембрового забарвлення, засвоєння технічних труднощів, використання 
музично-виконавського досвіду й уміння знаходити нові способи 
відтворення і розуміння художньо-образного змісту музичного твору.

Тому в процесі інструментально-виконавської підготовки 
проблемно-діалогічне спілкування передбачає розв’язування таких 
проблемних ситуацій, що покликані цілеспрямовано регулювати 
розвиток самостійності художнього мислення студенів, заохочувати 
досвід самостійної музично-виконавської діяльності, активізувати 
асоціативно-образну сферу, стимулювати творчу самостійність у процесі 
аналізу-інтерпретації, спонукати до творчого пошуку в розв’язанні 
художніх завдань.

Спільний пошук осмислення та розв’язання інструментально- 
виконавських завдань передбачає розуміння кожного студента як 
суб’єкта процесу художнього спілкування, вміння оцінити й прийняти 
його думку, сприяє практичній реалізації його прагнення до 
саморозвитку, самоствердження й спричиняє, таким чином, 
використання у процесі формування музично-виконавської 
компетентності індивідуально-диференційованого підходу [1].

Тому діалогові засади взаємодії педагога й студента передбачають 
створення нового типу спілкування -  діалогу, що грунтується на 
емпатійному взаєморозумінні, обміну думками і судженнями, 
оцінювальними підходами до художньої творчості. Результатом такої 
спільної діяльності є організація самостійної творчо-пошукової 
діяльності студентів, пізнання, засвоєння та набуття ними музично- 
виконавського досвіду, здатності до саморегуляції й самореалізації в 
художньо-виконавській діяльності.

Проблемно-діалогічний принцип тісно пов’язаний з індивідуальним 
та диференційованим підходом, який є такою організацією педагогічного 
впливу, що передбачає врахування індивідуальних особливостей, 
діагностику особистісно-типологічних особливостей і здібностей 
студентів, упровадження інноваційних художньо-педагогічних 
технологій, сутність яких полягає в оновленні педагогічного процесу,
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внесенні новоутворень у традиційну систему, використання способів 
оптимізації навчально-виховного процесу, вдосконалення 
використовуваних раніше педагогічних технологій різних рівнів і 
введення нових методів та прийомів, завдань різної складності, що 
спрямовуються на розкриття творчого потенціалу кожного студента, 
забезпечення можливостей вибору індивідуальної траєкторії навчання з 
метою самореалізації студентів у музично-виконавській творчості.

Принцип індивідуалізації, підкреслює Г.Падалка, означає 
піклування про «виявлення і збереження в учнів індивідуальної 
емоційно-оцінної реакції, смислових переваг у галузі мистецтва, 
розвиток здатності до вибору й застосування унікальних, неповторних 
саме для цієї особистості засобів мистецької творчості» [5, c.154].

Дійсно, якщо художньо-інтерпретаційна діяльність не є для 
студента індивідуально-неповторним ставленням до твору, яскраво 
вираженним власним емоційно-емпатійним співпереживанням у процесі 
пізнання художнього образу, то створюються передумови уніфікованого 
творення музичних образів за певними штампами, «антихудожніми 
кліше». Тому виявлення й розвиток особистісних характеристик та 
особливостей студентів, актуалізація й збереження їхньої індивідуальної 
неповторності уможливлює здійснити вплив на формування й розвиток 
усіх компонентів музично-виконавської компетентності майбутнього 
вчителя музики.

Диференційований підхід дає змогу створити умови для 
особистісного, художньо-творчого самовираження студентів, реалізації 
їхнього творчого потенціалу з урахуванням інтересів, нахилів, уподобань 
та здібностей.

Інструментально-виконавська підготовка майбутнього вчителя 
музики характеризується індивідуальною формою навчання, тому 
найактивніший вплив на формування художньо-інтерпретаційних 
компетенцій (предметних та міжпредметних) здійснюється в процесі 
індивідуальних занять з фаху, на яких «застосовуються різні прийоми 
впливу та активні методи навчання» [4, с.100].

З огляду на це, «актуалізація індивідуального, опора на 
індивідуальне начало дає можливість «підтягнути» до вищого рівня 
розвитку всі компоненти художньої підготовки особистості» [5, с.158], 
сприяти розвитку властивих для кожного студента рис та особливостей, 
які становлять творчу музичну індивідуальність [4, с.100].

Індивідуальний та диференційований підходи зумовлюють 
використання варіативності форм і методів навчання в процесі 
формування музично-виконавської компетентності майбутніх фахівців.

Принцип варіативності спрямовує розвиток загальної мистецької 
освіти в бік різноманітності форм, змісту й педагогічних технологій
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навчання і виховання й вимагає модернізації з метою створення умов для 
художньо-творчого самовираження особистості студента, адже в 
суспільстві як ніколи «актуалізована потреба в ініціативних людях з 
нестандартним мисленням, здатних до гнучкого реагування на виклик 
часу, виявляти й повноцінно реалізувати власний творчий потенціал [2, 
с.264].

Варіативний підхід забезпечує адаптивність змісту й процесу 
навчання відповідно до індивідуальних особливостей студентів, їхніх 
потреб та інтересів, рівня виконавської підготовки, музичних здібностей, 
актуалізує пізнавальну, емоційно-вольову сфери й таким чином набуває 
особистісної спрямованості й забезпечує організацію індивідуалізації 
навчання.

Організація навчального процесу за принципом варіативності 
передбачає створення стилю суб’єкт-суб’єктних стосунків, діалогової 
взаємодії педагога зі студентом і створює педагогу свободу вибору 
технологій навчання, варіативність методичних прийомів: відповідно до 
рівня інструментально-виконавської підготовки кожного студента в 
процесі викладання фахових дисциплін (індивідуальні заняття з 
основного інструменту, сольного співу, хорового диригування); 
відповідно до рівня інструментально-виконавської підготовки під час 
викладання музично-теоретичних дисциплін.

Варіативність форм навчальної діяльності пов’язана з 
використанням у навчально-виховному процесі колективних, групових 
та індивідуальних форм навчання, вибір яких зумовлюється метою, 
навчальним матеріалом, методами й умовами навчання.

Кожна з форм має свої переваги. Так, колективна й групова 
діяльність сприяє посиленню творчої мотивації студентів, емоційно- 
психологічної, професійної адаптації майбутніх учителів музики, 
формуванню внутрішніх механізмів музично-виконавської 
компетентності.

Індивідуальна форма навчання є традиційною у сфері музично- 
педагогічної освіти, пов’язана із обранням методів, способів, прийомів 
педагогічного впливу відповідно до індивідуально-психологічних
особливостей студентів, рівня їхнього художнього розвитку й активності 
в мистецько-педагогічному спілкуванні.

Важливою педагогічною умовою є забезпечення пріоритету 
самостійної художньо-практичної діяльності, яка є рушійною силою в 
процесі формування художньо-інтерпретаційних умінь і набуття 
музично-виконавського досвіду студентами. Художня практична 
діяльність має виконуватися систематично, щоденно й
підпорядковуватися певній меті й завданням. Структура художньо-
практичної діяльності, зокрема музично-виконавської, містить
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сформованість інтересів, потреб, чітке уявлення мети художньо- 
практичної діяльності, оволодіння способами практичного розв’язання 
поставленої мети, аналіз результату здійсненої діяльності. Студент 
повинен бути переконаним, твердо знати й усвідомлювати, що 
відсутність інструментально-виконавської практики, художньо- 
інтерпретаційного досвіду в різних видах музично-виконавської 
діяльності призводить до знецінювання художньої мети, нівелювання 
результатів художньо-інтерпретаційної діяльності, неможливості 
опанувати й осягнути глибинно-неповторні прошарки твору, а отже, й 
негативно позначається на рівні оволодіння професійною 
компетентністю. Тому добір доцільних способів стимулювання потреби 
у різновидах художньо-інтерпретаційної творчості, залучення студентів 
у різні види інструментально-виконавської діяльності, використання 
проблемно-діалогового підходу є запорукою успіху в процесі 
професійної підготовки майбутніх учителів музики.
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