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ОСОБЛИВОСТІ  ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ЯК КОМПОНЕНТА 
ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 
Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Сучасна ситуація 
суспільного розвитку в Україні передбачає 
формування якостей майбутнього вчителя, які 
дозволили б йому швидко адаптуватись, 
самостійно планувати власну діяльність, 
розв’язувати складні професійно-педагогічні 
проблеми, які вимагають інтеграції знань та 
практичних умінь суміжних наук. Реалізація 
цієї мети пов’язана з розвитком у студентів 
соціальної адаптивності, підприємливості, 
ініціативи – якостей, необхідних при переході 
до ринкової економіки. 

Виходячи з цього, в сучасному 
навчальному середовищі умовами опанування 
навчальної інформації стає активізація 
навчальної діяльності в контексті самоосвіти, 
самовиховання, розвитку самостійності, 
пізнавальної активності та ініціативності 
майбутніх фахівців. Адже навчання в закладі 
вищої освіти має бути спрямовано не тільки 
на засвоєння знань, а й на оволодіння 
уміннями аналізувати, порівнювати, 
узагальнювати здобуту інформацію. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. В теоретичних та 
експериментальних дослідженнях українсь-
ких учених (М. Антоновича, 
М. Грушевського, М. Драгоманова, І. Зязюна, 
М. Ігнатенко, О. Савченко, Т. Денисовець, 
М. Шкільника, Л. Скуратовського, Г. Сироти, 
В. Лозової, Н. Пилипчук, В. Онищука, 
І. Родак, І. Огієнка, П. Юркевича та ін.) 
обґрунтовуються засоби активізації 
навчальної діяльності: пізнавальної 
активності, пізнавальних потреб, 
осмисленості навчання. Ініціацію навчальної 
діяльності студентів, уважає М. Ігнатенко, не 
доцільно розглядати в сучасних умовах лише 
як процес управління активністю студента. Це 
ще й результат стимулювання самоактивності 
[5]. 

У педагогіці проблема активізації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів 
тривалий час розглядалася не як самостійна, а 
лише як складова частина інших проблем. 
Різні аспекти проблеми пізнавальної 
активності представлені в працях П. Анохіна, 
Д. Богоявленської, Л. Виготського, 
О. Леонтьєва, Н. Менчинської, І. Якиманської 

та ін. Методика формування пізнавальної 
активності особистості представлена у працях 
Ю. Бабанського, М. Данилова, Б. Єсипова, 
М. Левіної, В. Маралова, М. Махмутова, 
A. Матюшкіна, В. Сітарова, І. Харламова, 
Т. Шамової, Г. Щукіної та ін. 

У працях С. Архангельського, 
Є. Білозерцева, В. Сластьоніна, М. Анцибор та 
ін. розкривається процес формування 
пізнавальної активності студентів з 
урахуванням особливостей навчання у вищій 
школі. Різні аспекти активізації навчально-
пізнавальної діяльності учнів у процесі 
навчання виявлено українськими вченими 
(Ю. Машбиць, Ю. Підкасистий, А. Єршов, 
М. Жалдак). Формуванню інформаційно-
пошукових та дослідницьких умінь здобувачів 
вищої освіти присвячені роботи 
Ю. Рамського, О. Рєзіна, Н. Балика, 
А. Верланя, О. Гончарової, Н. Морзе, 
П. Маланюка. 

Сьогодні актуальність проблем теорії 
пізнання, зазначає С. Лещук, обумовлена 
підвищенням ролі інформації в сучасному 
суспільстві, інтенсивним процесом розвитку 
самого наукового пізнання – його 
диференціювання й інтегрування, оновленням 
методів наукових підходів [9]. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні 
значущості проблеми формування ініціативи 
майбутніх учителів музичного мистецтва в 
контексті розвитку їх творчої самореалізації і 
самостійності. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Активність та ініціативність, на 
думку вчених, розглядаються як 
взаємопов’язані і взаємообумовлені поняття 
[1].  

Філософи категорію активності 
трактують як «динамічну умову становлення і 
реалізації потенціалів (діяльності, ... 
індивідуальності) людини» [12, с. 23]. 

Соціологи в якості джерела людської 
активності називають стійку нерівновагу як 
основну властивість соціальної сутності 
людини. 

Психологами активність розглядається як 
«загальна характеристика живих істот, їх ... 
динаміка, джерело перетворення ... значущих 
зв’язків з навколишнім світом, здатність до 
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самостійної сили реагування» [9, с. 14]. Таким 
чином, вчені розглядають активність як 
динамічну умову становлення особистості, її 
саморозвитку і видозміни. Погоджуючись з 
С. Борисовою, можна окреслити характерні 
особливості феномена активності, які 
полягають в: – обумовленості виробленими 
діями (на відміну від реактивності – 
обумовленість дій попередньою ситуацією); – 
наявності мети суб’єкта; – виході за межі 
вихідних цілей (на відміну від пристосування 
як обмеження дій вузькими рамками 
заданого); – значній стійкості діяльності 
суб’єкта по відношенню до прийнятої мети; – 
соціалізації діяльності особистості, яка 
виражається в наявності самостійної й 
індивідуальної позиції, суб’єктному ставленні 
до діяльності; – детермінованості усіма 
формами діяльності – перетворювальної, 
пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, кому-
нікативної; – творчому характері діяльності 
тощо. 

Педагоги визначають активність як 
«якість особистості, що виражена в посиленій 
діяльності, в зовнішньому прояві поглядів і 
переконань» [13,  с. 14]; як засіб вираження 
особистісних потреб, організації діяльності, 
самовираження, вирішення протиріч між 
бажаним і необхідним. 

Виходячи з виділених характеристик, 
«активність» розглядаємо як інтегративну 
характеристику цілеспрямованої діяльності 
суб’єкта, пов’язаної з перетворенням 
середовища або результатів діяльності, а 
також із формуванням соціальних якостей 
особистості. 

Пізнавальна активність як якість 
особистості виявляється і формується у 
пізнавальній діяльності. Активність в 
контексті пізнавальної діяльності виявляється 
в творчості вольових актах і спілкуванні, 
виражається в здібності людини створювати 
суспільно значущі перетворення 
матеріального та духовного середовища, в 
ставленні особистості до світу на основі 
засвоєння суспільно-історичного досвіду. 
Вихідними позиціями свого дослідження 
Г. Каменев визначив такі положення: 
«активність особистості – категорія соціальна, 
що змінюється у зв’язку зі змінами 
особистості і оточуючого її середовища;  
категорії «активність» і «діяльність» 
знаходяться у діалектичній єдності, де 
активність – якісна характеристика діяльності; 
активність – важлива характеристика 
особистості, засіб її самовиявлення у 
діяльності» [6]. 

Механізми прояви пізнавальної 
активності та самостійності різноманітні та 
виражаються, на думку О. Гнатенко в 
наступному: – в цілеспрямованості 
пізнавальних дій; – в характері знань, умінь, 
способів діяльності, мобільності їх 

використання, змісті питань, звернених до 
вчителя; – в бажанні розширити і поглибити 
пізнавальну діяльність через широке коло 
знайомства з довідковою, науковою 
літературою; – у психологічному настрої 
діяльності: зосередженості, уважності, 
розумових процесах [3]. 

У науковій літературі немає єдиної 
думки щодо сутності поняття пізнавальної 
активності, але підходи щодо його 
трактування завдяки багатогранності поняття 
доповнюють один одного. Ми спостерігаємо 
наступні визначення даної дефініції: 
характеристика діяльності [13], риси 
особистості [11], різновид або якість 
розумової діяльності [2; 4; 8], стан готовності 
до пізнавальної діяльності [10], інтенсивна 
діяльність особистості, спрямована на 
досягнення поставлених цілей [14]. 

Деякі автори розкривають дану категорію 
поєднуючи декілька визначень, наприклад, 
характеристику діяльністю, і рису особистості 
[17]. 

На основі теоретичного аналізу, 
узагальнивши різні погляди авторів та 
спираючись на дослідження Т. Хоменко, 
виокремлюємо наступну позицію: пізнавальна 
активність – це інтенсивна аналітико-
синтетична розумова діяльність особистості в 
процесі пізнання оточуючого світу й 
оволодінні системою наукових знань [16], що 
включає в себе систему особистісних 
характеристик та якостей, які забезпечують 
успішність відповідної діяльності. 

Активність особистості є передумовою 
ініціативності, вважають учені. На думку 
С. Борисової, без ініціативності важко уявити 
собі активну, діяльну, самостійну, таку, що 
самореалізується, відповідальну особу [1]. 

Проблема розвитку ініціативи 
особистості також не є новою в педагогічній 
науці. Її важливість відзначали ще Джон Локк, 
Я. Коменський, К. Ушинський. Початок 
дослідженням поняття «ініціатива» в 
педагогіці поклали роботи Я. Коменського і 
основоположника наукової педагогіки 
К. Ушинського, який наполягав на 
необхідності розвитку оригінальності як 
прагнення суб’єкта до індивідуальності в 
діяльності. До питань розвитку ініціативності 
зверталися вчені і педагоги кінця минулого – 
початку нинішнього століття (А. Нечаєв, 
М. Вайсфельд, П. Каптерєв, П. Лесгафт, 
С. Шацький). У психолого-педагогічних 
дослідженнях ініціативність розглядалася як 
риса особистості (Л. Приваленко, Л. Новікова, 
А. Паурене, І. Плотнієк та ін.), як 
психологічний феномен (А. Ковальов, 
Н. Левітов, В. Крутецький, С. Рубінштейн та 
ін.), як складова соціальної активності 
(К. Абульханова-Славська, Т. Мальковська та 
ін.); як механізм впливу на мотивацію, що 
визначає ефективність навчання (С. Вейт, 
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Т. Ігнатенко, С. Пєтухов, Е. Погоніна та ін.). У 
ряді теоретичних і методологічних досліджень 
ініціатива розглядається як найважливіший 
критерій прояву активності. 

Так, Г. Щукіна визначає категорію 
«ініціативність» як відносно стійку якість 
особистості, що виражає постійне прагнення 
людини до ініціації, а «ініціативу» – як будь-
яку початкову дію людини, що виконується 
нею в оригінальній, нетрадиційній формі і 
переслідує принципово нові для особистості і 
суспільства цілі і завдання [18].  

Урахування змісту та наукової сутності 
ініціативи уможливило винайдення основних 
науково-теоретичних орієнтирів для 
уточнення поняття «пізнавальна ініціатива», 
яке ми розуміємо як когнітивну спроможність 
адаптованої до інтелектуально-творчої 
активності особистості, яка застосовує у 
соціумі усвідомлено або інтуїтивно власні 
нові ідеї відповідно до професійно-значущої 
системи інтересів. 

У системі зародження та функціонування 
пізнавальної ініціативної діяльності важливу 
роль відіграє категорія «інтерес». С. Русова 
наголошувала на тому, що основною 
проблемою навчально-виховного процесу є 
формування стійкого інтересу до навчання. 
Особливого значення для розуміння ролі 
інтересу у навчальному процесі набула 
педагогічна спадщина видатного педагога 
К. Ушинського. Він розглядав інтерес як засіб 
успішного навчання, наголошуючи на його 
ролі у моральному вихованні особистості. 
К. Ушинський вважав, що наявність у людини 
щирого інтересу до всього корисного, вищого 
та морального є запорукою збереження 
назавжди людської гідності. Педагог зазначав, 
що інтерес пов’язаний з потребами людини та 
увагою, що виникає тоді, коли предмет 
пізнання є новим. Процес навчання – 
напружена праця, що вимагає від особистості 
активної розумової роботи, тому роль інтересу 
полягає в спонуканні до навчання протягом 
життя. Видатний педагог здійснив розробку 
оригінальної методичної системи активізації 
допитливості та розвитку інтересу до знань, 
поєднану з формуванням уваги, 
застосуванням ораторської майстерності, 
вивченням наукового підґрунтя педагогічного 
впливу на учнів. 

Розкриваючи особливості пізнавальної 
ініціативи взагалі як навчальної діяльності 
логічно припустити, що вона розпочинається з 
внутрішнього спонукання усвідомленої 
установки кожної особистості до нових її 
форм. 

Пізнавальна ініціатива в педагогічній 
науці розглядається як творча здібність, яка 
проявляється в постійному намаганні до 
самостійності та активної життєвої позиції 
людини. До того ж, пізнавальна ініціатива є 
однією з найважливіших цілей виховання, яка 

у процесі навчання здатна розвиватися за 
допомогою системи дидактичних методів, під 
дією або впливом необхідних умов. Серед них 
можуть бути активні форми навчальної 
діяльності (виконання творчих завдань, 
виступи перед широкою аудиторією, у тому 
числі шкільною та ін.), у процесі яких студент 
навчається проявляти творчу самостійність, 
гнучкість свого мислення, у тому числі 
музичного, а також імпровізувати, 
презентувати власні досягнення. 

Щодо доцільності формування творчої 
ініціативи у майбутніх учителів музичного 
мистецтва засобами опанування українським 
музичним фортепіанним репертуаром, то слід 
сказати, що за часів самостійності України у 
сучасній історіографії українська ідея почала 
звучати все частіше, її розкриття здійснюється 
у національній музичній науці та з’являється 
спроба долучитись до неї молодим 
музикантам. Цим підкреслюється її 
значущість. 

Ґрунтуючись на теоретичній концепції 
розвитку та формування пізнавальної 
ініціативи, ми усвідомлюємо, що вона 
характеризується якісними та кількісними 
змінами, наявністю механізмів 
самосвідомості, рефлексії, зацікавленим 
ставленням до дійсності, способами 
накопичення досвіду. Запроваджуючи власну 
нормативно-рольову діяльність у ситуації 
вибору, усвідомлюючи власні досягнення та 
недоліки, майбутній вчитель музики прагне до 
самовдосконалення завдяки реалізації 
природних задатків у своїй навчальній 
діяльності на основі засвоєння усіх елементів 
культури та соціального досвіду, які включені 
в освіту. 

Таким чином, у процесі навчання 
студентів-музикантів ми рекомендуємо 
використовувати умови, які виражаються в: – 
вмотивованому усвідомленні аксіологічної 
сутності музичного репертуару різних країн в 
умовах глобалізації світової співдружності; – 
прилучення студентів (особливо іноземних) 
до знайомства та вивчення музики сучасних 
українських авторів; – знайомство з кращими 
фортепіанними творами (у виконанні іншими 
студентами, з використанням технічних 
засобів прослуховування музики); – активній 
участі в організації самостійної навчальної 
діяльності для отримання нових знань з історії 
та теорії музичної культури України, 
забезпеченні їх засвоєння; – власному 
виконанні доступного за складністю 
українського музичного репертуару; – 
використання ініціативного методу власного 
відбору музичного матеріалу для 
самостійного вивчення; – використання 
спільних з викладачем або іншими студентами 
проектів популяризації української 
фортепіанної музики. 

Висновки та перспективи подальших 
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розвідок напряму. Отже аналіз особливостей 
творчої ініціативи як механізмів активізації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів – 
музикантів надало змогу виявити доцільні 
умови її формування. Подальше дослідження 
заявленої проблематики вбачаємо у 
визначенні методичних аспектів щодо 
формування творчої ініціативи майбутніх 
учителів музики, а також створення власних 
ефективних методів оволодіння студентами 
українським музичним репертуаром. 
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