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Анотація 

Стаття розкриває проблеми мотиваційного спрямування підготовки студентів до 

продуктивної роботи з школярами. Виокремлено мотиваційно-пізнавальний 

структурний компонент цієї підготовки, що оцінюється ступенем умотивованості 

студентів до музично-просвітницької діяльності зі школярами. Визначено мотиваційні 

стратегії, які сприяють прогресивному розвиткові особистості та характеризуються 

певним звуженням сфери професійно-мистецької діяльності. У структурі мотиваційно-

пізнавального компонента виокремлена творча спрямованість майбутніх учителів 

музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами, що допомагає 

виробленню у них установки на особистісно-ціннісне значення у власній професійній 

діяльності. 

 

Annotation 

The article reveals the problems of the motivational direction of preparing students for 

productive work with schoolchildren. The motivational-cognitive structural component of this 

preparation is distinguished, which is estimated by the degree of students' motivation for 

musical and educational activities with schoolchildren. Motivational strategies that contribute 

to the progressive development of the personality are defined and are characterized by a 

certain narrowing of the sphere of professional and creative activity. In the structure of the 

motivational and cognitive component, the creative orientation of future teachers of musical 

art is highlighted for enlightening work with schoolchildren, which helps them to develop an 

attitude toward personal value in their professional activities. 
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Вступ 

 

Проблема ефективної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на 

сучасному етапі розвитку мистецької освіти є вкрай актуальною. Адже підготовка 

педагогів-музикантів, здатних не лише до професійної самореалізації, а й спроможних 

залучити підростаюче молоде покоління до глибокого пізнання творів музичного 

мистецтва та їх творчого розвитку в процесі позашкільних музичних занять визначає не 
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лише подальший розвиток мистецької освіти, а й культурний рівень суспільства, 

загалом. З цієї позиції упровадження у теорію та практику підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва ефективних методик спрямованих на організацію 

музичного просвітництва серед учнівської молоді є одним із важливих напрямків 

музично-педагогічної освіти, що передусім орієнтує на досягнення високого освітнього 

результату (Е.Абдуллін, А.Болгарський, О.Еременко, Л.Коваль, А.Козир, В.Лабунець, 

Л.Масол, Г.Падалка, Є.Проворова, О.Щолокова, Д.Юник та ін.).  

 

1. Теоретичні обґрунтування дослідження проблеми 

 

З огляду на проблему ефективної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до продуктивної художньої діяльності з учнями загальноосвітніх шкіл 

важливим її аспектом доцільно вважати саме мотиваційне спрямування студентів 

інститутів мистецтв педагогічних університетів та їх направленість на здійснення 

практичної роботи з учнями. У структурі цієї діяльності важливим є мотиваційно-

пізнавальний компонент підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

роботи зі школярами.  

Для з’ясування сутності мотиваційно-пізнавального компонента необхідно 

звернутися насамперед до тлумачення поняття «мотивація». Н.Дикань та І.Борисенко в 

навчальному посібнику з менеджменту розглядають мотивацію як готовність людей 

докласти максимальних зусиль з метою досягнення організаційних цілей, що зумовлена 

здатністю цих зусиль задовольняти певну індивідуальну потребу. Із таким 

тлумаченням, на думку авторів, пов’язано запровадження трьох ключових понять: 

зусилля, організаційні цілі та індивідуальна потреба. Науковці наголошують, що 

мотивація задовольняє дві обставини: забезпечення індивідуальних потреб; досягнення 

організаційних цілей. Ці умови можуть і мають задовольнятися якомога повніше [1]. 

Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми дав змогу з’ясувати, що 

мотивація забезпечує спрямованість і регуляцію активності студента. Усі мотиви 

діяльності є результатом відображення людиною умов свого існування й усвідомлення 

потреб. Мотив як усвідомлена потреба в досягненні бажаних умов і результатів 

діяльності набирає форми внутрішніх спонукань людини, тобто характеризує 

внутрішню мотивацію. Зовнішні спонукання студента до тієї чи іншої форми трудової 

поведінки через використання різних стимулів характеризуються як зовнішня 

мотивація. Проте ефективність зовнішніх впливів може бути забезпечена лише за 

умови, коли вони стають мотивами, суб’єктивно значущими для майбутніх фахівців, 

відповідають його потребам та інтересам. 

До того ж, вважаємо за необхідне зауважити, що особистості властива ієрархія 

мотивів – від найбільш загальних, які характеризують спрямованість її діяльності 

(концепція життя, система цінностей), до ситуативних, пов’язаних із задоволенням 

певних потреб у конкретній ситуації. Серед цих мотивів одні також мають більше, інші 

менше значення. Можливі ситуації, коли має місце зіткнення різних мотивів, що 

вимагає від людини вольового рішення, тобто вибору певного способу діяльності в 

досягненні мети. 

Як зазначає Я.Крушельницька, система мотивів, які виконують функцію 

спонукання, спрямування й регулювання діяльності, утворює мотиваційну сферу 

особистості. А мотиваційна сфера, у свою чергу, наголошує дослідниця, представлена: 

актуальними мотивами, які фактично спонукають до діяльності; потенційними 

мотивами, які сформовані, але не виявляються в діяльності [4, 52]. 

Водночас, Я.Крушельницька зауважує, що мотиваційна сфера людини, проте, 

динамічна, мотивація може посилюватися або послаблюватися. Можуть змінюватися 
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ієрархія та стійкість мотивів. У мотиваційній сфері вирізняють три зони мотивації: 

центральна зона, у межах якої незадоволені потреби, виступаючи у формі 

високозначущих мотивів, зумовлюють активну, напружену діяльність працівника; зона 

мотивації, яка пов’язана з потребами, що постійно й легко задовольняються, значущість 

їх часто людиною недооцінюється, однак втрата одразу ж виявляє високу особистісну 

цінність; зона мотивації, в основі якої лежать потреби, для задоволення яких поки що 

немає можливостей і вони не можуть викликати адекватної їм діяльності [4, 56]. У 

зв’язку з цим можемо стверджувати, що керування трудовою поведінкою повинно 

виходити з урахування особливостей цих сфер мотивації. Зокрема, зовнішнє 

стимулювання на різних етапах трудової діяльності може змінювати організацію 

спонукань того, хто працює, або навчається, переводити потенційні мотиви в зону 

активної мотивації. 

 

2. Мотивація в діяльності людини 

 

З мотивами пов’язані мотиваційні стратегії діяльності людини, які можуть сприяти 

або протидіяти її прогресивному розвиткові. Зауважимо, що розвиткові особистості 

сприяють мотиваційні стратегії, які характеризуються вибором високозначущих цілей, 

а досягнення їх вимагає мобілізації функціональних та інтелектуальних можливостей, 

переборення труднощів, часто в умовах ризику. Мотиваційні стратегії, які не сприяють 

прогресивному розвиткові особистості, характеризуються завуженням сфери 

діяльності. Проте слід уникати так званих неадекватних мотиваційних стратегій, які 

виявляються у виборі цілей, що значно переважають можливості людини, або у високій 

мобілізації цих можливостей на досягнення легко доступних цілей. Це означає, що 

рівень домагань, які спонукаються певними мотивами, має характеризуватися такою 

складністю і трудністю завдань, виконання яких приносить людині задоволення [4, 52]. 

На думку Я.Крушельницької, мотивація є енергетичним зарядом, який визначає 

активність діяльності людини. Усвідомлена причина її активності спрямована на 

досягнення мети. Таким чином, мотив – це складне психічне утворення, що починає 

формуватися під впливом потреб, що виникають у людини. У свою чергу, потреба – це 

нестаток у чому-небудь, який проявляється в підвищенні стану напруги психіки й 

відбивається у свідомості індивіда у вигляді бажань, схильностей і потягів. З цієї 

позиції мотивацію слід розглядати не лише як умову ефективного навчання, а й як 

важливий чинник розвитку особистості майбутнього фахівця. Її основними 

структурними елементами є пізнавальна мотивація й мотивація досягнення успіху, 

стимулювання яких безпосередньо спричиняє підвищенню ефективності навчальної 

діяльності [4]. 

 

3. Мотиваційно-пізнавальний компонент у структурі підготовки студентів 

 

У структурі підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва мотиваційно-

пізнавальний компонент є дуже важливим, адже він передбачає глибокий стабільний 

інтерес до музично-педагогічної діяльності, до мистецтва, любов до дітей, прагнення до 

впровадження художніх цінностей в середовище підростаючого покоління, адже 

мотивація – це спонукання, що викликає активність організму й визначає її 

спрямованість. Виокремлюючи важливість даного компонента, А.Козир зазначає, що 

мотиваційно-пізнавальний компонент у структурі підготовки студентів до 

продуктивної роботи представлений стійкою зацікавленістю майбутньою професією та 

розвитком мотиваційної сфери, що формує установку на фахову діяльність. Він 

виражає усвідомленість майбутнім фахівцем значущості формування професійної 
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майстерності для подальшої фахової діяльності та виявляється в осмисленні результатів 

емпіричного досвіду, що передбачає спроможність до поглиблення фахових знань, 

виокремлення необхідних аспектів професійного становлення, акмеологічного розвитку 

[3, 214].  

Цінним для даної наукової розвідки є аспект розгляду досліджуваної проблеми 

щодо формування мотивації студентів у процесі професійно-педагогічної підготовки є 

точку зору Е.Ільїна, який вказує на те, що в навчально-професійній мотивації існує два 

типи мотивів: пізнавальні й соціальні. Серед пізнавальних мотивів виділяють мотиви, 

що визначаються орієнтацією людини на засвоєння нових знань. До соціальних мотивів 

відносять: прагнення бути корисним суспільству; бажання зайняти певну позицію в 

соціумі, заслужити на авторитет; прагнення до усвідомлення, аналізу способів і форм 

своєї співпраці з тими, що оточують, до постійного вдосконалення цих форм [2]. На 

етапі оволодіння професією, наголошує дослідник, мотивація пов’язана із 

зацікавленням до даної професії, виступає як ресурс і передумови, які необхідні для 

розвитку професіоналізму. Іншими словами, студентові необхідні стійкі професійні 

мотиви навчальної діяльності й цілком адекватні уявлення про свою майбутню роботу. 

За наявності цих складових мотивації у студентів останні прагнуть до постійного 

розвитку креативності, націленої на отримання нових знань і формування професійно 

важливих якостей [2, 34].  

Для розкриття значення визначеного нами мотиваційно-пізнавального компонента 

формування творчої спрямованості майбутніх учителів музичного мистецтва до 

музично-просвітницької діяльності зі школярами необхідно також, на нашу думку, 

з’ясувати сутність та основні характеристики поняття «пізнання». Так, у науковій 

літературі зустрічаємо таке розуміння даного феномена. Пізнання є специфічним 

різновидом духовної діяльності людини, процесом осягнення навколишнього світу, 

отримання й нагромадження знань. А знання – це інформація про світ, яка існує у 

формі певної суб’єктивної реальності, ідеальний образ дійсності. Іншими словами, 

пізнання і знання відрізняються одне від одного як процес і результат. Процес пізнання 

охоплює певну кількість взаємоорганізованих елементів: об’єкт, суб’єкт, знання як 

результат дослідження. У своїй відносній самостійності людина і є тим суб’єктом, 

якому протистоїть об’єкт, адже в цьому криється вирішення питання про можливості 

пізнання людиною навколишнього світу.  

У контексті даного дослідження доцільним буде звернути увагу на думку 

В.Орлова, що розглядаючи змістово-структурну характеристику художньо-аналітичних 

умінь майбутніх учителів музики, акцентує увагу на тому, що інтерес і потреба 

майбутніх учителів музики в осягненні, аналізі та інтерпретації явищ мистецтва 

повинні бути спрямовані на професійно-практичну діяльність, прилучення учнів до 

цінностей вітчизняного та світового мистецтва, на формування у них здатності 

розуміти й цінувати мистецтво у розмаїтті його видів і жанрів [5, 139]. Художньо-

педагогічна мотивація, як зауважує дослідник, включає в себе художні смаки й 

уподобання, ціннісні орієнтації, загальну спрямованість художніх інтересів, рівень 

музичних, мистецьких і педагогічних знань. Цінність мистецького твору залишиться 

недосяжною для індивіда, який не має інтересу й потреби у спілкуванні з ним. Уміння 

педагога транслювати те, що ціннісно сполучено з його особистісним світом, 

підтверджується ідеєю діалогу культур М. Бахтіна у процесі створення суб’єкт-

суб’єктних відносин культурно-освітнього простору. Силою впливу різних мистецтв у 

їхній діалогічній взаємодії у межах процесу пізнання мистецьких явищ створюються 

умови для духовного зростання особистості, її моральності, художньо-естетичного 

сприйняття. Формування і фіксація різноманітних ціннісних відносин відбувається в 

процесі досить яскравих і сильних переживань. 
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4. Мотиваційно-пізнавальний компонент творчої спрямованості майбутніх 

учителів музичного мистецтва 

 

Отже, узагальнюючи зазначене вище, наголосимо, що мотиваційно-пізнавальний 

компонент творчої спрямованості майбутніх учителів музичного мистецтва до 

музично-просвітницької діяльності зі школярами допомагає виробленню установки на 

особистісно-ціннісне значення їх у професійній діяльності; сприяє усвідомленню 

студентом і фахівцем суспільної значущості та потреби в оволодінні професією вчителя 

й вимагає наявності професійно-ціннісних інтересів і настанов на подальшу художньо-

педагогічну діяльність. Цей компонент сприяє спрямуванню студентів на потребу в 

самовдосконаленні й високій кваліфікації; спонукає студента на формування 

професійної позиції та стилю художньо-педагогічної діяльності; допомагає 

усвідомленню педагогічних цінностей творів мистецтва у формуванні гармонійно 

розвиненої особистості, забезпечує прийняття й осмислення педагогічних технологій та 

інноваційних компонентів у професійної діяльності. 

З цієї позиції доречно виокремити мотиваційно-пізнавальний компонент 

формування творчої спрямованості майбутніх учителів музичного мистецтва як такий, 

що включає інтерес до професії вчителя музики, пізнавальну активність особистості, її 

прагнення до набуття культурологічних, мистецьких знань; здатність до творчого 

мислення тощо. Основними мотивами навчальної діяльності студентів є мотиви 

зовнішнього характеру (престижу, самооцінки тощо). Спонукання ж, які мають фахову 

спрямованість, чи пов’язані з саморозвитком і самовдосконаленням, мають важливе 

значення для подальшої професійної діяльності вчителя музичного мистецтва.  

Опираючись на взаємодію сформульованих позицій, провідні орієнтири розвитку 

мотиваційної сфери майбутніх учителів музики, а саме: вивчення, аналіз мотивації 

студентів, спонукання їх до самоаналізу; виявлення (за допомогою самих студентів) 

провідних мотивів, які стимулюють їх творчу активність студентів у навчанні за 

означеними видами діяльності (пізнавально-пошуковий, оцінювально-

інтерпретаційний, творчо-продуктивний); реалізація педагогічного опосередкованого 

впливу на формування мотиваційної сфери (ситуативна, пізнавальна, професійна 

мотивація). 

На підставі всього викладеного вище наголосимо, що мотиваційно-пізнавальний 

компонент акумулює застосування майбутніми фахівцями з музичного мистецтва 

технологічного арсеналу оперування набутими знаннями й навичками у процесі 

практичної співацької діяльності. Логіка викладу матеріалу даної наукової розвідки 

вимагає розгляду значущості музично-просвітницької діяльності. Значущість музично-

просвітницької діяльності, як атрибут духовної культури й водночас феномен 

професійної підготовки майбутніх учителів зумовлюється необхідністю 

культуротворчого розвитку особистості студента, розширення його кругозору, ерудиції, 

формування вибіркового ставлення до явищ мистецького життя. Адже сучасна школа 

потребує педагога – вихователя – організатора дозвілля молоді, який має готувати 

культурно-просвітницьке середовище для широкого сприйняття музичного мистецтва. 

При цьому неухильно зростає роль особистісних професійно значущих якостей, 

переконань майбутнього вчителя, які разом із сукупними знаннями, уміннями, 

навичками уособлюють гідного носія музичної культури. Викладене дає підстави 

вважати музично-просвітницьку діяльність однією з головних складових професійного 

та духовного становлення майбутнього вчителя і важливою ланкою навчально-

виховного процесу сучасної національної школи.  

У контексті розгляду питання формування творчої спрямованості майбутніх 

учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької діяльності зі школярами 
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наголосимо, що дослідженню проблеми професійної підготовки майбутніх учителів 

приділяється належна увага (О.Абдулліна, Ю.Бабанський, І.Зязюн, В.Кан-Калик, 

Н.Кузьміна, В.Моляко, Н.Ничкало, О.Савченко, В.Сластьонін та ін). Питання фахової 

підготовки майбутнього вчителя музики досліджувались О.Апраксіною, 

Л.Арчажниковою, М.Карауловським, З.Квасницею, Г.Падалкою, О.Рудницькою, 

О.Щолоковою та ін. У численних працях висвітлено різні аспекти феномена музично-

просвітницької діяльності: вагомість музики як засобу художнього спілкування з 

аудиторією (М.Каган), формування музично-просвітницького інтересу (Т. Жданова), 

розвиток ораторської майстерності (Є.Ножин, Н.Бабич), особливості проведення 

позакласної музично-виховної роботи в школі (О.Апраксіна, Л.Дмитрієва, Т.Жигінас, 

Н.Черноіваненко та ін.). 

Виходячи з цього, визначення музично-просвітницької діяльності розглядається як 

процес свідомої, активної й цілеспрямованої взаємодії між просвітником як суб’єктом 

просвітництва і аудиторією як об’єктом просвітництва, котрий зумовлюється 

самостійною позицією індивіда у виборі музичних цінностей й спрямований на 

поширення музично-естетичних знань з метою активізації духовного розвитку 

особистості. Аргументується думка, що на відміну від пропагандистської – музично-

просвітницька діяльність передбачає самостійну позицію слухацької аудиторії у виборі 

музично-ціннісних орієнтацій. Музично-просвітницька діяльність особливо дієва в 

умовах роботи, насамперед, з молодшими школярами, які мають обмежений досвід 

спілкування з музичним мистецтвом, недостатній рівень художньо-естетичної 

освіченості. Музично-просвітницька діяльність як різновид педагогічної діяльності 

являє собою складну динамічну систему, що має компоненти, специфіка яких 

визначається характером самої діяльності.  

Посилаючись на тлумачення діяльності: освітньо-дозвіллєвої (С.Пащенко), 

концертно-освітньої (Т.Жигінас), культурно-дозвіллєвої (І.Петрова), культурно-

просвітницької (М.Серьогін), музично-пропагандистської (І.Полякова), виокремлюючи 

окремі їх функціональні складові, а також ураховуючи специфіку музично-виховної 

роботи в школі доцільно розглядати структуру музично-просвітницької діяльності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва за такими складовими: мотиваційний, 

змістовий, операційний та контрольно-оцінний, творчий. 

 

Заключення 

 

У висновках доцільно зазначити, що мотиваційна підструктура музично-

просвітницької діяльності майбутнього вчителя зумовлюється цілеспрямованим 

розвитком потреб, інтересів, мотивів, просвітницької спрямованості особистості; 

змістова – синтезом загальнохудожніх, музичних, психолого-педагогічних, суспільних 

та спеціальних знань із методики просвітницького впливу; операційна – конкретизує 

музично-просвітницькі уміння фахівця, а також засоби, форми й методи музично-

просвітницької діяльності; контрольно-оцінна – представлена якостями особистості, які 

спрямовані на самопізнання в процесі музично-просвітницької діяльності. Отже, 

мотиваційно-пізнавальний компонент формування творчої спрямованості майбутніх 

учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької діяльності зі школярами 

передбачає наявність у майбутніх фахівців у галузі музичного мистецтва цілісної 

системи уявлень щодо майбутньої професії, наявність соціальних установок стосовно 

фахової діяльності, а також наявність мети, потреб навчальної діяльності. Цей 

компонент передбачає оцінку усвідомлення мети підготовки, а також сформованість 

позитивного ставлення студентів до навчально-пізнавальної та майбутньої професійної 

діяльності; наявність стійкої мотивації в навчанні та при виконанні зразків професійних 
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завдань. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до продуктивної роботи 

зі школярами з позиції мотиваційно-пізнавального компонента характеризується 

сформованістю навчальних і пізнавальних мотивів, бажанням досягати професійного 

зростання, що актуалізує професійний саморозвиток майбутнього фахівця. Основою 

цього процесу виступає мотив – внутрішня спонука до дії. 
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