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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ 

ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Проблема вдосконалення диригентсько-хорової підготовки в межах 

навчання мистецьким галузям педагогічної освіти вимагає впровадження 

інноваційних підходів у освітній процес та постановку цілей формування 

лідерських якостей у майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Зазначеною проблемою займалися такі науковці, як І. Власов, 

І. Краснощок, С. Максименко, О. Савєльєва та ін. Роль лідера в групі або 

команді цікавила Т. Джамгарова та В. Румянцеву. Зарубіжні та вітчизняні 

автори аналізували теорію та практику виявлення лідерських якостей, їхню 

взаємодію з групою: Є. Горохова, К. Левін Р. Хейфетц, Дж. Шнейдер та ін. 

Проте, проблема формування лідерських якостей у студентів 

музичного мистецтва в контексті диригентсько-хорової підготовки не 

знайшла системного висвітлення в педагогічній теорії.  

Варто зазначити, що в різноманітних довідкових і наукових джерелах 

феномен лідерства має подібне значення, але може переслідувати досить 

різні цілі. Лідер – це людина, яка реалізує загальні цілі, при цьому заохочує 

власний егоїзм (Менегетти, 1999). На думку С. Максименка, існує два типи 

лідера: емоційний та інструментальний (Максименко, 2014, с. 2). 

У психології предметом вивчення лідерських якостей займаються з 

точки зору процесів та механізмів взаємодії людей у соціумі залежно від 

виховання, соціо-культурних умов, обставин і конкретних цілей, 

поставлених перед індивідуумом. Д. Майєрс вважає, що лідерство – це 

процес, за допомогою якого певні члени групи мотивують та ведуть за 

собою групу (Майєрс, 2002). У політології лідерство розглядається як 

інструмент регулювання взаємовідносин груп, людей, партій у сфері 

політики. Р. Такер вважає, що залежно від ситуації, характеру цілі та 

впливу лідером на суспільство, можна виділити три типи політичних 

лідерів – консерватори, революціонери та реформатори (Такер, 1990). 
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У педагогіці проблему лідерства розглядають як насамперед 

підготовку компетентного та амбітного педагога, який здатен мотивувати 

студентів та учнів до навчання, а також такого, який уміє постійно 

підтримувати позитивний настрій у групі. А. Кузьмінський та 

В. Омеляненко вважають, що лідер у педагогіці – це член колективу, який 

здатен у важливих ситуаціях помітно впливати на поведінку членів 

колективу, виявляти ініціативу в діях, брати на себе відповідальність  за 

діяльність колективу (Такер, 1990). 

Велике значення у формуванні лідерських якостей у майбутнього 

вчителя музичного мистецтва в контексті диригентсько-хорової підготовки 

мають такі види позааудиторної роботи зі студентами: 

1. Участь хорових колективів та ансамблів у фестивалях і конкурсах 

всеукраїнського та міжнародного рівня. Значна частина роботи на 

результат поза стінами університету, а саме участь у конкурсах, є окремою 

галуззю професійної музичної, педагогічної та навіть психологічної роботи 

зі студентами. Задача художнього керівника хорового колективу полягає в 

мотивуванні, підвищенні зацікавленості студентів у можливих творчих 

перспективах хору. Для цього насамперед саме керівник має бути тією 

самою рушійною силою для формування в студентів зацікавленості та 

творчого азарту для участі в конкурсах у складі хорового колективу. 

Метою такого виду роботи для хормейстера та студента є розширення 

музичного кругозору, формування критичного мислення, оцінки свого 

виступу й виступу інших колективів-конкурсантів, формування 

компетентного оцінювання виступу та адекватної оцінки загального рівня 

конкурсу або фестивалю. Зазначена форма роботи є необхідною для 

формування в учасників колективу необхідних лідерських якостей для 

компетентного й ініціативного вчителя музики. 

2. Участь у благодійних концертах та виступах. Метою подібної 

роботи є організація студентами виступів для вихованців дитячих 

будинків, лікарень, збір коштів на різноманітні благодійні цілі за 

допомогою проведення благодійних концертів. У даному випадку студенти 

цілком самостійно організують рекламу заходу (у разі благодійного 

концерту, націленого на збір коштів), формують концертний репертуар, 

який повністю складається з номерів творчої самодіяльності студентів; у 

разі виступу для вихованців дитячих будинків – збір серед студентів 

коштів на придбання необхідних речей і продуктів для дітей. Організація 

подібних заходів частково або повністю може лежати на студентському 

самоврядуванні, що формує в студентах лідерські якості, організаційні 

здібності, вміння працювати в команді. Участь у організації благодійних 

концертів та виступів – це можливість спробувати себе в якості 

організатора, менеджера або маркетолога, опанувати навички концертного 

виконавця, ведучого чи керівника вокального ансамблю.  

3. Упровадження інноваційних методів навчання в роботі зі 

студентами, направлених на формування лідерських якостей у майбутніх 



 
112 

учителів музичного мистецтва – проведення психологічних тренінгів, 

створення мистецьких лабораторій, «мозковий штурм», інтегрування 

дидактичних ігор у процес навчання. Задачею викладача в цьому процесі є 

зацікавлення студента в роботі, мотивація на довгостроковий результат, 

підтримка позитивного настрою в групі під час проведення занять, 

обґрунтоване та послідовне підключення різноманітних форм роботи в 

ненавчальний процес, який призводить у перспективі до основної цілі – 

формуванню лідерських якостей у студентів. 

Проаналізувавши досвід основних форм проведення позааудиторної 

роботи з майбутніми вчителями музичного мистецтва, пропонуємо такі 

рекомендації щодо формування в них лідерських якостей у контексті 

диригентсько-хорової підготовки. Методи та форми проведення аудиторних, 

індивідуальних і позааудиторних занять мають бути сучасними, 

інтерактивними, актуальними. Усі заняття мають бути спрямованими на 

формування в студентів лідерських якостей за допомогою компетентного 

донесення актуальної інформації та знань, які студенти можуть втілити 

найближчим часом на практиці. Варто зауважити, що викладач не просто має 

бути впевнений у теоретичному матеріалі, який він викладає, але й бути 

здатним довести свої знання на практичних заняттях. Мова викладання має 

бути доступною, а стиль – яскравим і захоплюючим. Таким чином, у 

студента формується позитивний образ компетентного викладача, який 

володіє лідерськими якостями. 

Формування лідерських якостей у студентів у процесі диригентсько-

хорової підготовки розвиває в них упевненість у собі, своїх професійних 

знаннях, уміннях і навичках, що значно підвищує їхню самоцінність у 

процесі пошуку достойного місця роботи після закінчення університету. 

Сучасні методи та підходи до навчання формують у студентів 

компетентність майбутнього вчителя музики як виконавця. 

В умовах скорочення аудиторного часу для викладачів постає питання 

пошуку нових методів і форм роботи, які за більш короткий термін 

формували б у студентів лідерські якості, які необхідні для активного 

соціального та кар‘єрного росту майбутнього спеціаліста в обраній галузі. 
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