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МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 
У статті досліджені умови формування здатності майбут-
ніх учителів музики до мистецької рефлексії. Визначена роль 
рефлексії у формуванні фахової майстерності майбутніх учи-
телів музики. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Діяльність 

учителя музики полягає у готовності та здатності до критич-
ного осмислення, адекватному оцінюванні результатів музи-
чно-педагогічної діяльності, виборі кращих способів профе-
сійної діяльності, які характеризуються розвиненою здатніс-
тю до педагогічної та мистецької рефлексії. Рефлексія пов’я-
зана з осмисленням людини себе як цілісної особистості, що 
сама реалізує і розвиває власну індивідуальність. Отже реф-
лексія, деякою мірою, означає самоспостереження, котре 
спрямовує свідомість на відтворення дійсності в мовленні 
(думках та бажаннях), інтелектуальних й емоційних почут-
тях, які визначають ставлення особистості до себе самого. 
Системоутворюючим фактором професіоналізму І.Зязюн ви-
значає рефлексивну культуру, яка в цілому є “сукупністю 
здібностей, способів і стратегій для забезпечення усвідом-
лення і подолання стереотипів особистісного досвіду і діяль-
ності шляхом їх переосмислення і висування інновацій для 
подолання тих проблемно-конфліктних ситуацій, які вини-
кають в процесі вирішення професійних задач” [1, 43]. 

Аналіз досліджень за проблемою. На думку вчених 
(Е.Абдуллін, Н.Бакланова, Т.Колишева, В.Орлов, Г.Падал-
ка, І.Сергеєв, А.Хуторськой та ін.) доцільно спрямовувати 
майбутнього вчителя на особистісно-професійний розвиток, 
що забезпечує стимулювання глибинного пізнання та емпа-
тійного переживання художньо-образного змісту музичного 
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твору та побудови на його основі виконавського образу як 
нормативно-ціннісного підґрунтя професійної майстерності 
майбутнього фахівця. За визначенням В.Роменця, рефлексія 
є “принципом післядії, який пов’язаний з формуванням фі-
лософської стратегії поведінки, а це, у свою чергу, показує 
характер особистості” [4, 798]. А.Хуторськой вважає, що 
рефлексивність допомагає студенту усвідомити свою індиві-
дуальність, неповторність та унікальність, які “висвітлю-
ються з аналізу його предметної діяльності” оскільки майбу-
тній вчитель проявляє себе в таких пріоритетних сферах 
буття та засобах діяльності, які притаманні його індивідуа-
льності [5, 310].  

Метою статті є дослідження умов формування здатності 
майбутніх учителів музики до мистецької рефлексії.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення 
мистецької рефлексії належить Г.Падалці. Вона зазначила, 
що мистецька рефлексія — це “усвідомлення власних психіч-
них станів і процесів у зіставленні із переживаннями, від-
твореними в художньому образі, роздуми людини над влас-
ним життям, заглиблення у власні почуття у зв’язку зі зміс-
том мистецького твору, у зіставленні об’єктивного змісту 
художніх образів з результатами самоаналізу власного внут-
рішнього життя” [3, 159]. Під час рефлексивного сприйнят-
тя мистецьких образів мимоволі виникають питання щодо 
особистісних цінностей, віддзеркалених у художньому творі. 
Занурення у глибини художнього змісту образів сприяє 
більш глибокому розумінню мистецтва. Рефлексивне сприй-
мання художніх образів дає змогу краще сприйняти себе. 

Педагогічні завдання, спрямовані на розвиток у майбут-
ніх учителів музики рефлексивної здатності аналізувати, 
розмірковувати, оцінювати процес і результати своєї діяль-
ності доцільно розглядати в контексті концепції диспозицій-
ної регуляції поведінки особистості, яка співвідноситься з 
конкретними проблемними ситуаціями, а саме: завдання, 
що виникають кожен день та вирішуються шляхом усвідом-
лення своєї позиції та організації окремих дій; завдання, 
які пов’язані з формуванням способів педагогічної взаємодії 
з учнями у сфері художньо-музичної діяльності. Ці завдан-
ня мають довготривалий характер та пов’язані з подоланням 
стереотипів особистісного досвіду шляхом їх переосмислен-
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ня; завдання, пов’язані зі становленням системи ціннісних 
установок, механізмів саморегуляції, мотивів поведінки. 
Вони орієнтовані на подолання проблемних ситуацій, осмис-
лення причин протиріч та складають основу конструювання 
подальшого розвитку.  

Такий підхід дозволяє розглядати вирішення нагальних 
мистецьких завдань у взаємозв’язку з самовизначенням учи-
теля, зі становленням його системи цінностей, з формуван-
ням установок, мотивів та інтересів. Професійна рефлексія, 
як показала практика, сприяє усвідомленню майбутнім учи-
телем музики змісту своєї фахової діяльності, розширенню 
бачення педагогічних проблем у широкому соціокультурно-
му контексті (розвиток життєдіяльності, діяльності, навча-
льних дій), дозволяє вирішувати педагогічні проблеми з по-
зиції розвитку рефлексивної культури [2, 39].  

У процесі розвитку здатності майбутнього вчителя музи-
ки до мистецької рефлексії доцільно використовувати серію 
завдань, що дозволяють йому здобути досвід, який би рефле-
ксивно трансформувався в усвідомлення знань. Враховуючи 
те, що рефлексія є процесом самопізнання внутрішнього 
стану, а рефлексивна діяльність дозволяє майбутнім учите-
лям музики виявити та усвідомити основні аспекти роботи 
(способи, проблеми, їх вирішення, отримані результати то-
що), то серію завдань доцільно спрямовувати на виявлення 
рефлексивної самооцінки фахової діяльності. Методика фор-
мування здатності до мистецької рефлексії складається з 7 
міні-етапів, на яких студенти повинні фіксували результати 
рефлексивного самооцінювання.  

На першому міні-етапі, у процесі вивчення курсу “Мето-
дика музичного виховання” студенти аналізують свої знання 
таким чином: по-перше, що їм найбільш запам’яталось, по-
друге, що усвідомили, по-третє, чому навчилися. Так, на-
приклад, після лекції на тему: “Методика організації худо-
жньо-методичної та виховної роботи в хорі молодших класів 
загальноосвітньої школи” більшість студентів (69%) зазна-
чили, що найбільше їм запам’ятався методичний матеріал, 
пов’язаний з таким підбором репертуару, який би врахову-
вав загальний розвиток школярів, їх емоційне збагачення, 
розширення художньо-музичного світогляду, виховання ху-
дожнього смаку та артистичності. На запитання, про те, що 
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найбільше було усвідомлено, 78% майбутніх учителів музи-
ки відповіли, що це розділ про охорону дитячого голосу та 
загальних правил співочої постави. Відповідаючи на запи-
тання, чому навчились, більшість студентів (89%) відміти-
ли, що це арсенал вокально-хорових навичок, яким треба 
поступово оволодівати протягом всього курсу навчання в 
Інституті мистецтв. 

На другому міні-етапі, у процесі самостійної роботи, май-
бутні вчителі музики здійснюють роботу з хорознавчою літе-
ратурою, словниками й довідниками тощо; підбирають пси-
холого-педагогічну та мистецтвознавчу літературу на задану 
тему; складають есе (“Ейдос”, “Трактат”, “Лабіринт”); само-
стійно працюють над виконавським аналізом хорових тво-
рів; виконують анотації до музичних творів; здійснюють 
підготовку до участі в концертних заходах у якості виконав-
ців тощо.  

Третій міні-етап рефлексивного самооцінювання прохо-
дить на практичних заняттях з навчальним хоровим колек-
тивом, де студенти оцінюють переваги й недоліки своєї 
практичної роботи. Оцінювання студентами своєї хормейс-
терської роботи з навчальним колективом щільно пов’язане 
з оцінкою ефективності процесу педагогічної взаємодії (під 
час керівництва хором), що значно ускладнюється окремими 
уривчастими уявленнями майбутніх фахівців про внутрі-
шній стан виконавців, розуміння їх емоційного настрою то-
що. На цьому етапі доцільно проводити порівняльний аналіз 
самооцінювання студентів з експертною оцінкою конкрет-
них видів роботи керівниками навчальних хорових колекти-
вів. Коефіцієнт співвідношення результатів оцінювання екс-
пертами та самооцінки студентів у виконанні завдань, як 
виявили проведені дослідження дорівнював ± 76%.  

Рефлексивне самооцінювання майбутніх учителів музики 
на четвертому міні-етапі слід проводити за підсумками ви-
значення ними найбільш ефективного навчального предме-
ту, що є важливим для виконання майбутньої професійної 
діяльності. З точки зору більшості студентів — таким видом 
діяльності визнаний хоровий спів, інтенсивна робота в на-
вчальних хорових колективах. 45% опитаних відмітили ва-
жливість їх підготовки до розвитку художньо-асоціативного 
фонду на фахових дисциплінах, але домінуючою серед них 
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була відзначена робота, що здійснюється у процесі навчаль-
ної діяльності в рамках курсу “Методика музичного вихо-
вання”. Спільна діяльність у процесі виконання рефлексив-
них завдань у рамках цієї дисципліни ініціює виконання 
цього типу завдань і на інших заняттях.  

На п’ятому міні-етапі рефлексивного самооцінювання 
студенти визначали, з чим пов’язані основні труднощі на-
вчального процесу, які фахові дисципліни складають для 
них найбільшу перешкоду в подальшому зростанні. З цього 
приводу 89% реципієнтів назвали цикл музично-теоретич-
них дисциплін, на яких вони тільки запам’ятовують значну 
кількість музично-навчального матеріалу часто недостатньо 
усвідомлюючи його. Дослідження виявили необхідність ви-
користання таких навчальних засобів, які б допомагали сту-
дентам зрозуміти сутність навчання, усвідомити механізми 
пізнання та мисленнєвої діяльності, адже без урахування 
рефлексивності майбутні вчителі музики в умовах інститу-
тів мистецтв та музично-педагогічних факультетів педагогіч-
них університетів не можуть закріпити отримані знання. 

Шостий міні-етап виконання цієї серії завдань майбутні-
ми вчителями музики полягав в осмисленні свого початко-
вого рівня уявлень про фахові знання, уміння й навички та 
співставлення їх з кінцевим результатом, при чому студенти 
самостійно визначали ті якісні зміни, які відбулись за цей 
час. Ця робота була, в основному, проведена на індивідуаль-
них заняттях з хорового диригування, але з урахуванням 
інших фахових дисциплін. На даному етапі рефлексія, як 
джерело внутрішнього досвіду, була не тільки засобом само-
пізнання, а й необхідним інструментом мислення.  

На сьомому міні-етапі майбутні вчителі музики, на основі 
проведеного рефлексивного самооцінювання, визначали по-
дальші завдання, які були спрямовані на рефлексивний ак-
ме-розвиток. Ця робота стала для студентів етапом усвідом-
лення здійсненої діяльності з метою фіксації результатів та 
підвищення її ефективності у подальшій практичній діяль-
ності. Як показав експеримент, на основі вивчення рефлек-
тивності особистості, можна не лише обмірковувати подаль-
шу діяльність, а й структурно її планувати за визначеними 
результатами особливостей попередньої роботи. Виконанні 
завдання допомагають студентам сформулювати отриманні 
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результати, перерозподілити основні завдання, що пов’язані 
з подальшою практичною діяльністю, зкорегувати поставле-
ні цілі.  

У серію розглянутих нами завдань з формування мисте-
цької рефлексії майбутніх учителів музики входив розвиток 
перцептивної функції рефлексії, яка яскраво проявляється у 
процесі підготовки студентів до хорової діяльності на прак-
тикумі роботи з навчальним хором. Перцептивні методи діа-
гностики допомагають студентам визначати внутрішній стан 
виконавців, виявляти їх здатність до ідентифікації з мисте-
цтвом, зрозуміти їх емоційний стан у процесі хорових за-
нять. На цьому етапі роботи цінною якістю майбутнього ке-
рівника хорового колективу студенти відзначали педагогіч-
ну чуттєвість, котра ґрунтується на всебічних та глибинних 
знаннях творчих та індивідуальних особливостей учасників 
хорового колективу. Особливого значення у процесі цієї ро-
боти набувають спостережливість та уважність, про що за-
свідчили більшість реципієнтів, адже вони допомагають 
майбутнім хормейстерам безпомилково визначати свої силь-
ні сторони, що є особливо важливим на початковому етапі 
роботи з навчальним хором. 

У процесі використання цієї серії завдань провідну роль 
виконують керівники навчальних хорових колективів, які 
виступають у ролі експертів, адже вони як досвідчені фахів-
ці одразу помічають слабкі сторони студентів, негайно нада-
ють їм допомогу, спрямовуючи роботу в потрібне русло. При 
цьому сугестивний вплив керівника навчального хорового 
колективу повинен мати опосередкований характер, що 
створює оптимальні можливості для роботи майбутнього фа-
хівця, який ще не має достатнього досвіду роботи, що дозво-
лило не регламентувати його самостійні дії, не підкоряти 
своїм задумам. Адже від цих перших спроб роботи з хором, 
багато в чому залежить подальша професійна діяльність 
майбутнього вчителя музики. Для того, щоб перед студента-
ми повно та яскраво була розкрита система професійної ро-
боти диригента над хоровим твором, керівнику навчального 
хорового колективу потрібно керуючись перцептивною фун-
кцією, уважно прислухаючись до прагнень майбутніх фахів-
ців, уміти доступно й коректно пояснити та методично об-
ґрунтувати свої художні вимоги, зауваження, тощо.  
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Підготовка майбутнього вчителя до мистецької рефлексії, 
створення установки на активну творчу діяльність спрямо-
вана на самопізнання та самовдосконалення. Провідна роль 
у цьому процесі належить рефлексивному аналізу, котрий 
полягає у розвитку в майбутнього вчителя музики творчих 
здібностей, художньо-інтуїтивного прогнозування, самоконт-
ролю за процесом прийняття власних рішень та втілення їх 
у практичні дії. Система критично-рефлексивних дій скла-
дається з нормативно-регулятивного (знання та досвід), афе-
ктивного (емоційно-мотиваційного), когнітивно-операцій-
ного (поміркованого) та поведінкового аспектів. Особистісну 
концепцію взаємодії вчителя музики у процесі професійної 
діяльності характеризують рефлексивні (ціннісні орієнтації, 
смаки, ідеали) механізми. Рефлексивний компонент вклю-
чає розвиток самосвідомості та самореалізації, що сприяє 
спрямуванню самооцінки студентів у русло адекватності, 
тобто передбачає усвідомлення специфічних особливостей, 
котрі часто актуалізуються та інтуїтивно засвоюються. По-
єднання логічної виваженості та емоційної насиченості на-
вчального процесу на заняттях з хорового диригування, хо-
рознавства, методики музичного виховання, хорового класу 
виховують у майбутніх фахівців здатність до рефлексивного 
самооцінювання. Тільки за умови взаємозв’язку логічної 
виваженості та емоційної насиченості навчального процесу 
можна спонукати майбутніх фахівців до глибокого проник-
нення у сутність мистецького твору. 

Висновки. Виявлення міри здатності майбутніх учителів 
музики до мистецької рефлексії дозволяє їм з’ясувати міру 
педагогічного та музично-творчого осмислення феномена 
професійної майстерності з позиції рефлексії, що познача-
ється виявленням адекватності емоційного сприймання му-
зично-педагогічних ситуацій з встановленими рефлексивно-
смисловими характеристиками; активізації самоспостере-
ження та аналізу чинників, що впливають на якість музич-
но-хорової діяльності студентів; стимулюванні артистизму 
та ступені ідентифікації з мистецтвом; творчого самовира-
ження у музично-виконавській діяльності; розвиненості ху-
дожньо-асоціативного фонду майбутніх учителів музики. 
Результати дослідження свідчать про те, що найбільш повно 
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гуманістичний характер мистецького навчання реалізується 
у процесі індивідуально-рефлексивного підходу до студентів.  
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Б.А. БРЫЛИН, А.В. КОЗЫРЬ  

СПОСОБНОСТЬ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕФЛЕКСИИ  
КАК ПРИЗНАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 
В статье исследованы условия формирования способности 
будущих учителей музыки к художественной рефлексии. Оп-
ределена роль рефлексии в формировании профессионального 
мастерства будущих учителей музыки.  
Ключевые  слова :  художественная рефлексия, формирование 
способности к рефлексии, профессиональное мастерство, буду-
щие учителя музыки. 
 

B.А. BRILIN, А.V. KOZYR  

CAPACITY FOR AN ARTISTIC REFLECTION AS A SIGN  
OF PROFESSIONAL TRADE OF FUTURE MUSIC MASTERS 

In the article investigational terms of forming of ability of future 
music masters are to the artistic reflection. A certain role of re-
flection is in forming of professional trade of future music mas-
ters.  
Keywords: artistic reflection, forming of capacity for a reflection, 
professional trade, future music masters. 
 
 

Брилін Б.А., Козир А.В. Здатність до мистецької рефлексії  
як ознака фахової майстерності майбутніх учителів музики 


