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У сучасну епоху центральною проблемою на-укового пізнання стає людська особистість, її життєві сенси, духовні потреби, способи самореа-лізації, прагнення до самоудосконалення, гуманіс-тичні цінності. Сучасні тенденції не можуть не впливати на систему освіти.  Аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок, що процеси оновлення освіти пов'язу-ються з її гуманістичною спрямованістю: надання освітою реальних можливостей для становлення кожної окремої людини як повноцінного суб'єкта діяльності; як вільного і самостійного члена соці-уму; здобуття необхідних професійних знань і навичок; створення умов для успішної адаптації у соціальному середовищі як громадянина і профе-сіонала.  Під терміном «гуманізація освіти» розумієть-ся «орієнтація процесу навчання на розвиток і саморозвиток особистості, на пріоритети загаль-нолюдських цінностей, на оптимізацію взаємодії людини і соціуму. Гуманізація освіти націлена на створення таких форм змісту і методів навчання і виховання, які забезпечують ефективне розкрит-тя індивідуальності особистості, її пізнавальних інтересів, особистісних якостей; на створення та-ких умов, при яких вона захоче вчитися», – зазна-чено у словнику [9]. Найбільш вагомий внесок у розвиток теорії і практики гуманістичного виховання у вітчизня-ній педагогіці належить В.Сухомлинському. Підг-рунттям його педагогічної системи є ідея про те, що гуманне суспільство створюється гуманними людьми і виховувати таких людей можна лише гуманними методами шляхом гуманізації освіт-нього процесу [12].  Проте, на сьогоднішній день існують певні протиріччя між спрямованістю педагогічного 

процесу на гуманізацію і інноватику в освіті і тра-диційною системою, для якої є характерним за-своєння знань на репродуктивній основі; між не-обхідністю здійснення особистісного підходу і низьким рівнем суб'єкт-суб'єктної взаємодії ви-кладача і студентів; між суспільною потребою у такій системі виховання, яка забезпечувала б гід-ність і свободу особистості і недостатньою розро-бленістю методичної бази для її здійснення у на-вчальному процесі [4].  Для реалізації цих завдань сучасні вчені про-понують різні концептуальні підходи. Так, Е. Бон-даревській запропоновано особистісно-орієнто-ваний підхід; О. Газман, С. Кульневіч, К. Серіков, Н. Алексєєв розробляють ідеї гуманізації в особис-тісно-орієнтованій моделі; І.Якиманська, А. Плі-гин в суб'єктно-особистісній моделі педагогічної взаімодії.  Аналіз цих моделей дозволяє виокремити ос-новні аспекти гуманізації освіти: індивідуально-творчий розвиток особистості; розвиток творчих можливостей суб'єктів педагогічної взаємодії; утвердження суб'єкт – суб'єктних стосунків. За цими моделями особистість розуміється як мета і чинник освітнього процесу, в якому створюються сприятливі умови для реалізації і, відповідно, роз-витку особистісних якостей суб'єктів [1, 3, 4, 8, 11, 15].  У зв'язку з цим виникає потреба у розгляді понять «суб'єкт» і «суб'єктність», умов розвитку суб'єктності студентів майбутніх вихователів у художній діяльності, що є метою статті.  Проблематику суб'єкта діяльності і феномену суб'єктності розробляли C. Рубінштейн, К. Абуль-ханова-Славська, Л. Анциферова, A. Брушлінський, В. Давидов, В. Слободчиков, Е. Ісаєв, В. Кудрявцев, B. Лазарев, В. Зінченко, В. Петровський, А. Венгер і 
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У статті розглядається поняття суб'єктності студентів майбутніх вихователів як необхідного 
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лено умови розвитку суб'єктності майбутніх вихователів у художній діяльності: полілог, діалогічне 
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ін.). Суб'єкт характеризується як людина, здібна до довільної і опосередкованої поведінки, творчо-сті, рефлексії і самостійності, проектування роз-витку власних здібностей [10].  За дослідженнями С. Рубінштейна, «суб'єкт-ність» — це властивість особистості, що виявля-ється в ціннісно-смисловій самоорганізації дій і усвідомленої саморегуляції, змінює себе і навко-лишню дійсність за допомогою активно перетво-рюючої діяльності. Тому суб'єктність виявляється лише в діяльності суб'єкта [10].  А. Асмолов, О. Леонтьєв, В. Петровський, А. Петровський вказують, що суб'єктність обумов-лює причинність індивіда в його взаєминах зі сві-том, дозволяє будувати вітальні (у широкому сен-сі) контакти зі світом, творити і перетворювати своє життя (стратегію життя), суб'єктність – це вищий рівень активності, цілісності, автономності особистості (В. Петровський, К. Абульханова, І. Слободчиков, Е. Ісаєв) [1, 13].  Таким чином, суб'єктність – це цілісна харак-теристика людини, визначальна його здатність бути активним і самостійним, усвідомлювати мо-тиви, прогнозувати, аналізувати і коректувати свою діяльність. Теоретичний аналіз дозволяє нам зробити висновки про те, що суб'єктність студента вияв-ляється у різних сферах: навчальний діяльності, спілкуванні, самопізнанні, рефлексії. Комплекс якостей суб'єкта обіймає активність, самосвідо-мість, самореалізацію, самостійність, адекватну самооцінку, відповідальність, ініціативність, творчу активність.  Суб'єктність особистості студента виявляєть-ся в наявності у нього високого рівня самосвідо-мості, спілкування, діяльності, що визначає його активність і відвертість соціальним контактам, емпатійність, рефлексивність, самостійність, іні-ціативність у діяльності і спілкуванні. Суб'єкт-ність характеризує рівень продуктивності і успіш-ності, що досягається студентами у різних видах діяльності [13].  Розглядаючи суб'єктність студентів майбут-ніх вихователів ми дійшли висновку, що суб'єкт-ність – це багатогранний феномен, який обумов-лений впливом внутрішніх і зовнішніх чинників, що допомагає успішно опановувати різноманітні види і форми навчально-професійної діяльності, формувати гармонійні стосунки з навколишнім світом; дозволяє активно реалізовувати себе у різних видах діяльності.  Розглянемо умови розвитку суб'єктності сту-дентів майбутніх вихователів у педагогічному процесі вишу. Як відзначає С. Кашлєв [5], перш за все, у педагогічному процесі сучасного вишу необ-

хідний полілог, який передбачає право кожного на індивідуальну точку зору. Другою умовою, за думкою вченого, є організація діалогічного спіл-кування викладача і студентів, в якому студент виявляется повноправним учасником зі своїми поглядами на самовизначення, самореалізацію, перспективами особистісного розвитку.  Третьою умовою визнаний процес «органі-зації сенсотворчості студентів як усвідомленій діяльності по створенню суб'єктами цього проце-су нового змісту, рефлексія явищ дійсності, своїй діяльності, взаємодії з іншими з позицій своєї ін-дивідуальності». Також сенсотворчість розумієть-ся як інтелектуальна творча діяльність, що перед-бачає здійснення розумової діяльності, виконан-ня різних розумових операцій (аналіз, синтез, по-рівняння, узагальнення, класифікація, абстрагу-вання, конкретизація, категоризація) [5].  Четверта умова – створення ситуації успіху. Ця умова передбачає створення спектру позитив-них емоцій від самого освітнього процесу і його результатів. Особливе місце у системі педагогічних умов розвитку суб'єктності студента належить органі-зації його діяльності, рефлексії, оцінка свого роз-витку, його результативності, шляхом самоспос-тереження, самоаналізу. У контексті попередніх роздумів відносно розвитку суб'єктності студентів майбутніх вихо-вателів цінним для нашого дослідження е висно-вок А. Мелік-Пашаєва, що художня творчість – це один з видів людської творчості взагалі як ство-рення самого себе при особливому, цілісному від-ношенні до світу [13]. Мистецтво покликано роз-вивати кращі людські якості, це джерело пізнання та осягнення кращих духовних надбань людства. На нашу думку, саме художньо-творча діяльність, у процесі якої відбувається реалізація власної ін-дивідуальності, найбільш сприяє розвитку субъе-ктности студентів майбутніх вихователів.  Для реалізації умов розвитку суб'єктності майбутнього вихователя була створена ситуація «занурення» в атмосферу діалогу з художнім тво-ром, – складною багаторівневою структурою, в якій за допомогою художнього образу відбуваєть-ся саморозкриття художника. Суб'єкт, який сприймає мистецтво, залучається до процесу спіл-кування з автором, розкриваючи код художньо-образної мови твору.  Відзначимо, що у процесі спілкування з худо-жнім твором ініціатором діалогу виступає не ли-ше глядач, але і безпосередньо художній образ як спеціально сконструйована знакова модель того або іншого явища. Художник «відкривається»  світу в своєму творі, демонструючи людям свої 
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цінності, відчуття, внутрішню позицію через умовні візуальні знаки, але завдання глядача – стати співучасником процесу творчості разом з митцем. Спілкування з картиною переростає в співтворчу діяльність, де отримуються уміння декодування естетичної інформації (розуміння засобів художньої виразності); формується куль-тура художнього сприйняття. Саме тут відбува-ється процес, в якому комунікація спонукає осо-бистість до творчої активності: через творчий діалог глядач стає не лише учасником художнього процесу, але і перетворювачем своєї особистості.  Спілкування з художніми образами породжує внутрішні діалоги свідомості і підсвідомості, сприяє розкриттю власного «Я». Однією з умов цього є активність реципієнта, його бажання зба-гачувати власний духовний простір, уміння вду-муватися і переживати художній зміст твору.  Тому актуально і доречне використання тре-тьої умови – «організація сенсотворчості» [5]. Спілкування з художнім твором відбувається як в емоційному, так і в сенсовому планах, при цьому формуються уміння творчо мислити, аналізувати, порівнювати і узагальнювати; формується досвід естетичної рефлексії. Сенсотворчість розвиваєть-ся у процесі сприйняття твору при зміні психоло-гічних і естетичних установок, що забезпечують взаємодію свідомості і підсвідомості і їх багаточи-сельних різновидів (свідомості і самосвідомості, свідомості і переживання, свідомості і емоцій).  При сприйнятті образотворчого мистецтва, застосовуючи метод бесіди, ми організовували широкий полілог, в якому актуалізувався життє-вий і естетичний досвід студентів. У системі  суб'єкт-суб'єктного підходу як педагог, так і сту-дент були активними учасниками художнього сприйняття, кожен з яких, виходячи з власного життєвого досвіду, виявляв у картині особистісні сенси, обговорював результати пошуку.  Для розвитку суб'єктності у студентів ми ви-користовували різні типи бесід про мистецтво: евристичну бесіду, яка за допомогою спеціальної постановки питань наводить до активізації самос-тійного мислення і отримання нових знань. Сок-ратичну бесіду, що дозволяє через роздуми прий-ти до відкриття нових сенсів; навчає вмінню мис-лити діалектично, уникаючи категоричних висло-вів, бачити речі і явища у всій їх складності і бага-тоаспектності. У бесіді про творчість, яка сама по собі є таємницєю, має бути якась загадка, здиву-вання, парадокс, творче прозріння. Так, напри-клад, на занятті розглядалася картина П. Брей-геля Старшого «Селянський танець», де глибокий філософський сенс закодований. Проте, через «розгадування» візуальних парадоксів і розкоду-

вання образів, студенти відкрили для себе склад-ний внутрішній підтекст твору, у якому автор змушує замислитися про цінності людського жит-тя, духовність і пошук гармонії.  У процесі суб'єкт-суб'єктної взаємодії велика роль відводиться педагогові, завданням якого є забезпечення грамотного методичного супровіду процесу спілкування з художнім твором. Адже, формування суб'єктного досвіду відбувається ли-ше при опануванні закономірностей художнього образу, а не спрощених уявлень про нього як засо-бу ілюстрації життя. Необхідно перейти від безпо-середнього споглядання картини до переживання її ідеї; в цьому випадку студент дістає можливість розкрити себе, а його думки і оцінки стають важ-ливим дидактичним матеріалом.  Для розкриття особистісного і творчого поте-нціалу студентів нами були використані різні ме-тоди: метод емоційної драматургії (Д. Каба-левський, Л. Предтечєнська, Е. Абдуллін); метод емоційної дії (Л. Дмітрієва і Н. Чернованенко); метод контрастних зіставлень; метод уподібнен-ня (синестезії) О.Радинової; метод співпереживан-ня (Н. Ветлугина). У бесіді про мистецтво ми направляли студе-нтів майбутніх вихователів на активізацію емо-ційного відношення до творів образотворчого мистецтва через заздалегідь продуману режисуру бесіди, проходження її кульмінаційних моментів. Такі прийоми як «емоційний контраст» і «послідовне насичення емоційного тону» знайш-ли вживання у бесіді про гуманістичну спрямова-ність творчості Тетяни Яблонськой за її картина-ми: «Хліб», «Літо», «Колиска», «Май», «Життя про-довжується». Метод контрастних зіставлень будувався на системі завдань, в яких порівнювалися контрастні твори одного жанру; картини з однаковими на-звами; різні варіанти інтерпретації однієї теми. Студентам було цікаво дослідити розвиток жанру портрет: як реалістичні інтерпретації (Рафаэль Санті «Дама з покривалом», Вермеєр «Дівчина з перлинною сережкою» та ін.), так і портрети у стилі кубізм і фовизм (П. Пікассо «Жінка, що си-дить в кріслі», «Майя з лялькою», «Портрет Дори Маар»; О. Ренуар «Портрет Жани Самарі»; А. Матіс «Портрет дружини художника»). За цієї темою виникло багато дискусій, отже не всім студентам зрозуміло, що художник має право виражати своє особисте відношення до натури у той манері, яка йому подобається. Спілкування з картиною не завжди спрощене емоційне «милування», це розу-мовий процес, де формуються уміння декодуван-ня художніх засобів, культура художнього сприй-няття.  
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Особливо теплою і ліричною стала бесіда за темою «Дитячий образ в мистецтві», де кожен із студентів зміг поринути у світ дитинства і дібрати портрети, які, на його думку, відображають психо-логічний портрет свого дитинства.  Метод уподібнення характеру твору, заснова-ний на синестезії, пов'язаний з вживанням в бесіді різних видів уподібнення прийомам у живопису і музиці, живопису і літератури, живопису і пластич-них мистецтв, таких як ритм, композиція, конт-раст, гармонія, акцентування і ін. Так, наприклад, студентам пропонувалося виділити колірні акцен-ти у пейзажах не лише у творах живопису, але і літератури. Студентами були підібрані приклади прози І. Буніна: «...хорошо прокинутися рожевим росяним ранком, серед матово-зелених хлібів, по-бачити в далечіні, в блакитній низовині, весело беліюче містечко...»; поезії С.Есеніна: «Спалахнула зоречка червона / У небі темно-блакитному / Сму-га виявилася ясна / У своєму блиску золотому» та ін. Підкріплюючи зорові образи барвистими літе-ратурними висловлюваннями, студенти відзнача-ли, що це розширює їх емоційно-чуттєвий досвід, допомагає сприйняттю, налаштовує на співпере-живання художньому образу.  Метод, який дає можливість презентувати у бесіді образотворче мистецтво в багатстві його різноманітних зв'язків, – метод створення худож-нього контексту (Л. Горюнова). За цім методом передбачається синтез з суміжними видами мисте-цтва, історією, творчим і життєвим досвідом, тобто створення насиченого художньо-педагогічного середовища. При виконанні завдань студенти ви-користовували сучасні інформаційні методи на-вчання: аудіо-, відео- та інтернет-методи. Студен-ти готували міні-презентації з запропонованої те-ми, а також самостійно виконували творчу роботу фарбами, добирали до неї музичний супровід, який відображав настрій твору. Це завдання викликало багато позитивних емоцій, налаштувало студентів на активний пошук, задіяло процес уяви. За результатами проведеного дослідження було проведено опитування про ефективність ста-новлення суб'єктності студентів майбутніх вихо-вателів за показниками (активність, ініціативність і реалізація своїх здібностей і уподобань, емпатій-

ність, рефлексивність, самостійність у художньо-творчий діяльності). В процесі саморефлексії сту-дентам треба було відзначити, яка із умов надала найбільший вплив на становлення їх суб’єктності. Дані подано у таблиці. 

Як ми бачимо з табличних даних, більшість студентів для становлення своєї емпатійності (50%), рефлексії (45%), самостійності (40%) відда-ла перевагу такій умові як «організація сенсотвор-чості», коли розширюється художній світогляд; формуються уміння аналізувати художні твори, порівнювати і узагальнювати інформацію, вчитися творчо мислити. Також умова «створення ситуації успіху» вплинула на становлення ініціативності (60%), активності (40%), емпатії (35%) студентів майбутніх вихователів. Однак, як можна побачити з таблиці, створення полілогу не викликало в сту-дентському середовищі активного відгуку – кількі-сні значення: 10%; 5%. Пріоритет надається діало-гічної формі спілкування. Узагальнюючи результати проведеного в рам-ках статті дослідження доцільно зробити наступні висновки: по-перше, застосування в освітньому процесі вишу ціліспрямованої роботи з розвитку суб'єктності дозволяє підвищити показники осо-бистісних ріс студентів, яки виявляються у худож-ньо-творчий діяльності. По-друге, запропоновані умови і методи активізують розкриття особистіс-ного і творчого потенціалу студентів у навчально-му процесі. 
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Таблиця – Результати опитування студентів 
майбутніх вихователів про ефективність станов-
лення суб'єктності у художньо-творчий діяльності Умови 

Показники Полі-лог Діалогіч-не спілку-вання 
Органі-зація сенсот-ворчості 

Створення ситуації успіху Активність 10% 30% 20% 40% Емпатійність 5% 10% 50% 35% Самостійність 10% 40% 40% 10% Рефлексія 10% 10% 45% 35% Ініціативність 10% 20% 10% 60% 
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Ивершинь А. Г. Педагогические условия становлення субъектности студентов будущих вос-
питателей в художественно-творческой деятельности.  

В статье рассматривается понятие субъектности студентов будущих воспитателей как необхо-
димого компонента их художественно-творческого развития. Анализируются понятия «субъект», 
«субъектность». Освещены условия развития субъектности будущих воспитателей в художественной 
деятельности: полилог, диалогическое общение, смыслотворчество, ситуация успеха. В статье пред-
ставлены методы, которые были использованы в процессе субъект-субъектного взаимодействия в про-
цессе художественного восприятия на занятиях по изобразительному искусству. 

Ключевые слова: субъект, субъектность, субъект-субъектное взаимодействие, художественно-
творческая деятельность. 

  
Ivershin A. G. Pedagogical conditions of becoming subjectivity of students of future teachers in the 

artistic and creative activities. 
The article considers the development of the personality of students of future tutors from the point of view of 

a humanistic approach. Analyzed the concepts of the «subject», «subjectivity». The conditions for the development 
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Модернізація мистецької освіти в умовах ни-нішньої трансформації суспільства передбачає внесення певних змін у процес навчання майбут-ніх учителів музики з метою досягнення більш високого рівня їх фахової підготовки. Сутність сучасної підготовки майбутнього вчителя музики полягає у комплексному підході до вирішення завдань мистецької освіти у нових соціально-економічних умовах. Реалізація педаго-гічного аспекту цього підходу пов’язано з обґрун-туванням цілісної системи загальнонаукових, спе-ціальних знань і встановленням взаємозв’язку людини як суб’єкта діяльності. Змістовне онов-лення мистецького навчання в сучасних умовах передбачає першочерговість впровадження таких напрямів як: забезпечення гуманістичних основ осягнення мистецтва; опора на національні заса-

ди художнього розвитку особистості; актуалізація особистісно-соціальних підходів до навчання сту-дентів; орієнтація системи мистецького навчання на взаємодію рівноправних його компонентів (досягнення професійно-фахової компетентності випускників, створення поліхудожнього контекс-ту фахового мистецького навчання та забезпечен-ня його культуровідповідності); дотримання оп-тимального балансу між трьома основними сфе-рами навчальної діяльності студентів: пізнаваль-ною, оцінювальною, творчою. Фахова підготовка вчителя музики в сучасно-му науковому просторі знайшла відображення в роботах Е. Абдулліна, Ю. Алієва, О. Апраксіної, Л. Арчажникової, Л. Бєзбородової, Н. Гузій, А. Козир, С. Мартиненко, В. Орлова, Г. Падалки, О. Ростовського, О. Рудницької, Г. Ципіна, 

ЮАНЬ КАЙ · Методичні аспекти формування виконавської стабільності  майбутнього вчителя музики у контексті регулятивно-емоційного компоненту 
of the subjectiveness of future educators in artistic activity are described: a wide dialoguе (polylogue), dialogical 
communication, meaning-creation's process, a situation of success. In the process of personal subject interaction, 
a large role is assigned to the teacher: he must competently use the methods of accompanying the process of per-
ception of a work of art. 

For development the personal and creative potential of students, we used various methods: the method of 
emotional drama, the method of emotional impact, the method of contrast comparisons; assimilation method; 
empathy method. The method of contrasting comparisons was based on a system of tasks in which contrasting 
works of the same genre, pictures with the same names, different interpretations of the same theme in different 
types of art were compared. In a conversation about art, a method of assimilation was used, which is associated 
with the search for common characteristics of various types in painting and music, painting and literature, paint-
ing and plastic arts. 

We used the method of creating an artistic environment, which involves the study of the role of various types 
of art in history, religion, the formation of creative and life experience.  

Key  words :  subject, subjectness, subject-subject interaction, artistic and creative activity.    УДК 378.011.3-051:78.071.2  
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
ВИКОНАВСЬКОЇ СТАБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  

МУЗИКИ У КОНТЕКСТІ РЕГУЛЯТИВНО-ЕМОЦІЙНОГО  
КОМПОНЕНТА  

Стаття присвячена обґрунтуванню методичних аспектів формування виконавської стабільності 
майбутніх учителів музики в контексті регулятивно-емоційного компонента. Автором розглядаються 
питання регуляції емоційного стану студентів під час публічних виступів, проблемиподолання стресів 
та корекція сценічної поведінки. 

З позиції визначеного компонента формування виконавської стабільності майбутніх учителів музи-
ки пропонуються використаннянетрадиційних методів:візуалізації, «закладання думок» та стверджен-
ня, медитативні техніки. 

Ключові  слова :  вчитель музики, виконавська стабільність,регулятивно-емоційний компонент, 
методи формування. 


