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KOLTOK L. B. Forming of thrifty attitude toward nature as fundamental principle of study of
natural history in initial classes.

The article is sacred to the problem of forming of ecological culture and nature protection
activity of junior schoolboy during study of course of natural history in initial classes, to the process of
forming of emotional sphere, development of aesthetic sense and love to nature. It is the basis of
ecological education of junior schoolboys.
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ФФООРРММУУВВААННННЯЯ ППРРООФФЕЕССІІЙЙННООЇЇ ММААЙЙССТТЕЕРРННООССТТІІ ССТТУУДДЕЕННТТІІВВ--
ММУУЗЗИИККААННТТІІВВ ВВ УУММООВВААХХ ООССООББИИССТТІІССННОО ООРРІІЄЄННТТООВВААННООГГОО ННААВВЧЧААННННЯЯ

Зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, висувають зовсім інші, ніж раніше, вимоги
до підростаючого покоління, яке незабаром стане не тільки активним компонентом держави,
але й ведучою силою в його подальшому розвитку. Стає очевидною необхідність принципово
іншого підходу до вироблення нових технологій навчання і розвитку особистості учнів і
студентів вузу.
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Особистісно орієнтований аспект має велике значення у формуванні професійної
майстерності студентів-музикантів у сучасній педагогіці. На висвітлення цих актуальних
питань і спрямована стаття, мета якої полягає у дослідженні особливостей особистісно
орієнтованого підходу до студентів-піаністів у сучасній педагогіці.

Ключові слова: особистість, особистiсно орiєнтований підхід, формування особистості,
професійна майстерність, міжособистісні стосунки, гуманістичний підхід.

Особистісно орієнтований підхід суттєвого значення набуває у процесі
опанування різних видів мистецької освіти,  що мають свої особливості і
передбачають спрямованість “змісту освіти на розвиток самої людини,
забезпечення її різноманітних потреб, можливостей самореалізації у
культурно-освітньому просторі” [9].

Формування художньо-естетичного досвіду індивіда відбувається у
результаті естетичного сприймання, переживання, спілкування з
прекрасним, оцінки та пізнання закономірностей знаково-смислової системи
мистецтва і безпосереднього отримання практичних навичок діяльності
художньо-естетичного змісту.

Суттєвою ознакою набуття особистісного досвіду є його творчий
характер. “Наявність творчого елементу забезпечує взаємозв’язок
педагогічних впливів і саморозвитку людини, що є важливою умовою
критичності її мислення, потреби постійного оновлення знань, здатності до
духовної самореалізації та самовираження” [9].

Підвищення рівня загальної педагогічної культури і професійної
підготовки студента стимулює до набуття знань з інших видів мистецтва і
активного використання інтегрованого підходу до викладання предметів
художньо-естетичного циклу. Діалогічні відносини сприяють підвищенню і
професійної підготовки майбутнього фахівця, не надають можливість
отримати спеціальність вузького профілю, а створюють умови для
постійного, інтенсивного саморозвитку [2]. Мистецька освіта має стати
основою самозабезпечення широко професійних освітніх моделей, які
здатні впроваджувати молоді фахівці в результаті багатогранної,
багатоаспектної трудової діяльності.

Шляхи вдосконалення фахової підготовки студентів у галузі мистецької
освіти вбачаємо в тому, що кожний предмет художньо-естетичного циклу
сприяє збагаченню досвіду творчої діяльності, виступає засобом
формування особистісних якостей та збагачення духовного світу індивіда.

Різні види навчальної діяльності надають можливість всебічно
розвивати майбутнього фахівця як суб’єкта діяльності і створюють
передумови для формування його особистісних якостей. На думку
О. Рудницької [9], особистісні якості розвиваються у навчально-виховному
процесі. Якщо у навчанні домінує розвиток інтелектуальних якостей:
допитливості, різних видів мислення, пам’яті, то у вихованні набуття їх
взаємообумовлене із забезпеченням емоційно-почуттєвої сфери і впливу
на формування моральних, естетичних, художніх, трудових фізичних
якостей. Разом ці якості і складають основні елементи, що утворюють
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цілісний духовний світ особистість. Мистецька освіта як процес і результат
формування особистісних якостей функціонує відповідно до норм духовної
культури і цінностей суспільства.

У статті розглядається проблема особистiсно орiєнтованого навчання в
зв’язку з формуванням професійної майстерності студентiв-пiанiстiв. Для
цього слід розглянути сутність поняття “професiйна майстерність” у
психолого-педагогічній літературі і структуру професійної майстерності
музикантiв-виконавцiв.

На думку В. Сіненко, “професійну майстерність трактують як якість,
котра свідчить про високий рівень володіння вмiннями, необхідними при
виконанні будь-якої справи. Близьким до цього поняття є термін
“професіоналізм”, про який говорять як про високу марку, відмінну якість,
високий статус будь-якого спеціаліста. Якість тут означає високий рівень
квалiфiкацiї, що є рівнем професійної підготовки до будь-якої cправи,
ступенем придатності до неї” [10]. Слід також розрізняти професійну
підготовку спеціаліста (яка є процесом оволодіння необхідними знаннями
та вміннями) та його професійну майстерність (результат цього процесу,
якісна характеристика). Можна також сказати, що професiоналiзм – це ще
деяка перспектива, яку має спеціаліст завдяки його індивідуальним
можливостям (творчі здібності, особливості характеру, темперамент тощо) i
різним об’єктивним факторам (вплив педагога, батьків, творчий
психологічний клімат навколишнього середовища тощо). Допомогти
спеціалісту побачити цю перспективу в повному обсязі і створити умови для
її досягнення – обов’язок вчителя, і, мабуть, важливіший, ніж констатація
стану професіоналізму в цей момент.

За А. Корженевським [3], комплекс професійної виконавської
майстерності являє собою сукупність таких складових: техніки, культури
інтонування, iнтерпретацiї та артистизму. В процесі роботи над музичною
iнтерпретацiєю в ході індивідуальних занять з фортепіано здійснюється
мiжособистiсне спілкування та реалізуються основнi принципи “Педагогіки
співробітництва”. Інакше кажучи, в процесі роботи над музичною
iнтерпретацiєю відбувається творча самореалізація студента та педагога,
пiд час якої розкриваються сутнiснi сили особистості, а саме: iндивiдуальнi
особливості (темперамент, характер), а також духовний потенціал
(особливості світосприйняття, цiннiснi орiєнтацiї, спрямованість особистості,
духовно-естетичний тезаурус). Духовний багаж особистості, її духовний
потенціал, iндивiдуальнi особливості – цей багатогранний комплекс й
вiдрiзняє справжнього митця від звичайного майстра, що знає свою справу,
відрізняє живу та яскраву iнтерпретацію від шаблонної, ту саму
інтерпретацію, яка є живим спогляданням істини, що не потребує доказів,
оскільки є результатом інтуїтивного осягнення. Але, говорячи про музичну
інтерпретацію, слід дати правильне роз’яснення цього поняття. Психолого-
педагогічна література дає різні визначення поняття “музична
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iнтерпретацiя”.
Так, за М. Чернявською: “Музична інтерпретація – це особлива форма

музичного твору, його існування в саморозвитку, в діяльності та через
діяльність окремої людини. Пiд iнтерпретацiєю розумiємо тiльки акт
духовної дiяльностi” [12].

Н. Корихалова [4] розглядає iнтерпретацiю як процес, що є похiдним
вiд двох факторiв, i визначає кiнцевий результат – створення виконавської
трактовки, яка втiлюється в рядi конкретних одноразових виконань. На
думку музикознавця, iнтерпретацiя у вузькому розумiннi є сприйняттям
будь-якого твору мистецтва. Перше похiдне, вiд чого залежить
iнтерпретацiя, на думку Н. Корихалової, – це сам виконавець. Друге похiдне
– об’єктивнi умови, якi сприяють iснуванню твору: музичнi iнструменти,
змiни основних тенденцiй виконавського мистецтва, традицiйнi форми
суспiльного музикування тощо. В. Москаленко розглядає iнтерпретацiю з
позицiї загального музичного iнтерпретування, тобто, у всiх музикантiв,
виконавцiв, що творчо мислять. Вiн вважає, що музична iнтерпретацiя є
“вживання у внутрiшнiй художнiй свiт твору, коли останнє стає для
iнтерпретатора немовби своїм, що зараз твориться” [7]. Треба звернути
особливу увагу на визначення iнтерпретацiї О. Котляревської, яка
найповніше розкрила смисл цього термiна. На її думку, “iнтерпретацiя – це
специфiчна форма iндивiдуально-творчої культурної дiяльностi,
спрямованої на розкриття сенсу музичного твору” [6]. В своїй дисертацiї
вона розглядає iнтерпретацiю в багатоаспектному розрiзi як засiб пiзнання
типiв мислення рiзних епох, як засiб втiлення особистого свiтосприйняття з
позицiй “Людина-Свiт”, “Людина-Свiт людини”.

На наш погляд, музична iнтерпретацiя, виконавська iнтерпретацiя – це
життя в музицi, переживання, iснування – екзистенцiя: з початком,
розвитком, кульмiнацiєю та закiнченням. Різні розділи музичної форми –
тобто складові композицiї твору – є аналогiєю композицiї “життя”. А ноти,
динаміка, музичнi iнтонацiї, смислова кульмінація, динамічна кульмінація –
це змiст “життя”. Є рiзнi варiанти iнтерпретацiї, проте основа одна: можна
надавати рiзних вiдтiнків змiсту, розставляти по-рiзному акценти, придiляти
бiльше уваги рiзним моментам, подiбно звукорежисеру, та все ж змiст, сенс,
мета, призначення твору в цiлому єдині, композицiя запрограмована
композитором, вiдтак кульмiнацiя буде саме там, де їй належить бути.

Митець-фiлософ повинен iнтуїтивно зрозумiти зашифрований змiст,
iстину, але не спотворювати її, як криве дзеркало. С. Рiхтер стверджував:
“...я намагаюся бути об’єктивним, наче дзеркало”. Справжнє натхнення,
осяяння яскраво проявляється в момент виконання музичної інтерпретації
через артистизм, що гармонiчно доповнює музично-сценiчне виконання (за
умови досконалої виконавської технiки), що є суттю передачi iстини
слухачам, зашифрованої в голограмi музичного тексту композитором.

Як бачимо, в музикознавствi термiн “iнтерпретацiя”, попри різні вiдтiнки,
визначають як художнє тлумачення музичного твору в процесi  його



Педагогічні науки Випуск 108’ 2012

90

виконання. Але це художнє тлумачення здiйснює саме творча особистiсть
митця, якщо ми маємо на увазi самодостатню художньо-творчу особистiсть
з багатим, насиченим духовним потенцiалом. Якщо ж ми маємо справу зi
студентами вищих навчальних закладiв, то в них особистiсть майбутнього
митця ще тiльки формується у творчiй взаємодiї з особистiстю вчителя. В
другій половині 18-19 сторіччя відбувся сплеск досліджень щодо
особистісного аспекту в творчій діяльності музиканта-виконавця. В
ХХ сторіччі видатний пiанiст та педагог Г. Нейгауз [8], а також не менш
вiдомий вчений у галузі психологiї музичних здiбностей Б. Теплов [11]
висловлювали думки про те, що навчання мистецтва – це процес
психологiчний, а навчати його основ слід з позицій виховання музиканта,
що становить формування особистостi cтудента-виконавця. Як вiдомо,
кожен музикант-виконавець має комплекс професiйних і психологiчних
особливостей. Властивостi особистостi – основа соцiальної та професiйної
сутностi музиканта-виконавця. Успiх його дiяльностi залежить не тiльки вiд
ступеня розвитку певної iндивiдуальної властивостi, а й, насамперед, вiд
поєднання цих властивостей. Формуючись пiд впливом суспiльної творчої
дiяльностi викладача й студента, цi професiйнi особистi властивостi
здійснюють значний вплив на професiйнi здiбностi, на функцiонування
психiчних процесiв і станiв.

На нашу думку, формування професiйної майстерностi й особистiсний
пiдхiд нерозривно пов’язанi мiж собою, бо професiйний потенцiал залежить
передусім вiд iндивiдуальних особливостей, творчих здiбностей (музичний
слух, відчуття ритму, особливостi пам’ятi, рухово-моторнi здiбностi тощо),
особливостей характеру, темпераменту. Цi якостi особистостi слiд
розвивати й коригувати під час формування особистостi митця, що
можливо тiльки завдяки дуже коректнiй педагогiчнiй дiагностицi особистостi.

Зазначимо, що музична професiйна майстернiсть – це iнтегральна
якiсть, що свiдчить про високий рiвень володiння винонавськими вмiннями,
науково-предметними та психолого-педагогiчними знаннями.

Отже, йдеться не тiльки про психолого-педагогiчну дiагностику
музичних здiбностей та їхній розвиток, а й про цiлiсний розвиток
особистостi, збагачення її духовного потенцiалу – істотною складовою
професiйного потенцiалу особистості, оскільки справжнiй митець-
виконавець має справу з духовним тлумаченням музичних текстiв рiзних
епох, тобто з iнтерпретацiєю музичних творiв. Для цього необхiдна
побудова цiлiсного, органiчного комплексу гуманiтарних музично-
теоретичних та спецiальних дисциплiн, об’єднаних єдиним гуманiстичним
смислом i спрямованих на iнтеграцiю рiзних галузей знань. Музикант
повинен постiйно прагнути до духовного самовдосконалення, накопичення
музично-естетичного тезаурусу, бути високодуховною i високоморальною
людиною (що не раз пiдкреслювали в своїх працях Р. Шуман, Г. Нейгауз,
С. Рiхтер та iншi видатні музиканти), мати вiдмiнний естетичний смак, iдеал,
певнi цiннiснi орiєнтацiї та свiтоглядну настанову. В усiх цих прагненнях,
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безумовно, велике значення має особистiсно орiєнтований вплив педагога
на iнтенцiю майбутнього виконавця.

Якщо бiльш детально розшифровувати істотні складовi професiйної
майстерностi виконавця, то тут слiд згадати про необхiднiсть виховання
почуття партнерства для гри в камерному ансамблi або в нелегкiй справі
концертмейстера, володiння навичками емоцiйної саморегуляцiї (що
нерозривно пов’язане з поняттям “артистизм”) пiд час сценiчного
виконання, доброго знання репертуару, який було написано для
спецiального iнструмента, і сучасних нових творів. Молодий виконавець
має бути завжди вiдкритим для творчого пошуку,  для спiлкування з
колегами, для сценiчної естради, студiй звукозапису. Він повинен
вiдвiдувати концерти, фестивалi, конкурси та iншi культурнi заклади і
самому брати в них участь. Не слiд замикатися лише на собi, на
внутрiшньому творчому пошуку, треба вмiти не тільки реалiзовувати себе в
межах домашньої роботи чи на уроках з педагогом, а й шукати можливостi
для нескiнченної концертної практики, музичних записiв, здорової
самореклами. Інакше кажучі, завойовувати авторитет на музичнiй
виконавськiй аренi. Педагог, звичайно, мусить допомагати своїм
обдарованим учням у цiй нелегкiй справi. Розвиток комунiкативних
здiбностей особистостi, а також почуття партнерства, команди в цiй справi,
мабуть, є найважливiшим.

До курсу музично-теоретичних та музично-iсторичних дисциплiн слiд
увести такi предмети, як “Основи композицiї” та “Мистецтво творчої
iмпровiзацiї”, адже жодне тлумачення твору не обiйдеться без музично-
теоретичного аналiзу стилiстичних особливостей композицiй рiзних епох.
Мистецтво iмпровiзації, iмпровiзацiйне мислення теж є складовою
професiйної майстерностi виконавця, тому що останнiй постiйно має справу
з варiативним потенцiалом музичної iнтерпретацiї. Згадаємо також про
каденцiї класичних концертiв, коли самi автори-класики чекали вiд
майбутнiх виконавцiв своїх творiв яскравих творчих iмпровiзацiй. Самi ж
композитори були видатними майстрами цiєї справи (згадаємо про спогади
їхніх сучасникiв, в яких описано творчі спалахи натхнення пiд час
iмпровiзування у В. Моцарта, Л. Бетховена та iнших композиторiв
минулого). Як вiдомо, мистецтво iмпровiзації в минулi епохи було істотною
складовою професiйної майстерностi виконавця. Особистiсть музиканта
тоді розглядали як цiлiсний комплекс, що складався з професiйної
майстерностi композитора, виконавця на багатьох музичних iнструментах,
iмпровiзатора, педагога, теоретика, диригента, вокалiста, а iнодi, навіть
майстра й знавця будови iнструмента. Слiд вiдроджувати традицiї
виховання особистостi унiверсального музиканта з дитячих рокiв, особливо
в наш час, коли музичний ринок вимагає дедалі бiльшої самовiддачi вiд
молодих музикантiв. Нині виживає найсильнiший, найталановитiший,
унiверсальний музикант в перевагу спецiалiсту вузького профiлю.

Безумовно, молодий виконавець мусить володiти рiзноманiтними
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методиками виконавської майстерностi, зокрема сучасними, бути вiдкритим
до нових наукових психолого-педагогiчних винаходiв у цiй музичнiй сферi.
Юний виконавець повинен постiйно самовдосконалюватись і розвивати
загальномузичну, загальнокультурологiчну й загальноосвiтню ерудицiю. Він
має знати iсторiю мистецтва спецiалiзованого iнструмента та iсторiю
iнструмента, iсторiю та теорiю музики; все, що стосується композиторiв, які
писали для спецiального iнструмента (їхню бiографiю, творчу спадщину,
особливості стилю, епохи тощо), знати iсторичну педагогiчну спадщину,
спогади сучасникiв про видатних виконавцiв минулого, особливості їхнього
виконання, а також видатних педагогiв минулого та особливості їхнього
викладання спецiального iнструмента.

Це базові знання для формування професiйної майстерностi студентiв-
пiанiстiв на основi особистiсно орiєнтованого навчання. Професійна
майстерність, в свою чергу, є складовою особистості музиканта-виконавця і
формується під час особистісної творчої взаємодії викладача та студента
під час індивідуальних занять із фортепіано.

Основними методами цієї особистісно-творчої взаємодії є такі:
– креативність (розвиток творчої самостійності, творчої активності,

емоційної саморегуляції, музичного мислення, творчої уяви тощо);
– комунікативність;
– педагогічна діагностика для виявлення творчого потенціалу

особистості молодого виконавця (музичних здібностей, особливостей
характеру, темпераменту тощо);

– творча співпраця педагога і студента, що передбачає спільну мету –
формування професійної майстерності музиканта-виконавця на основі
розвитку творчої особистості під час роботи над музичною інтерпретацією.

Що стосується саме педагогічної майстерності вчителя, то тут слід
згадати визначення цього поняття, яке належить Є. Барбіній: “Майстром ми
називаємо того вчителя, котрий глибоко знає психологію особистості й те,
чого її вчити, він має добре знати способи навчання й виховання” [1].

Безумовно, майстерність без діяльності існувати не може.
Саме таке визначення педагогічної майстерності ми знаходимо у

психологів. Це: “... найвищий рівень педагогічної майстерності ..., який
виявляється в тому, що у відведений час педагог досягає оптимальних
результатів” [6].

Педагогічна майстерність виявляється в успішному вирішенні
різноманітних педагогічних завдань, у високому рівні організації навчально-
виховного процесу. Але суть її – в тих якостях вчителя, що зумовлюють цю
діяльність, забезпечують її успішність. Ось чому сутність педагогічної
майстерності розкривається з позицій особистісно діяльнісного підходу як
комплексу властивостей особистості, що забезпечують високий рівень
самоорганізації професійної педагогічної діяльності. Саме тому педагогічна
майстерність розглядається як найвища творча активність вчителя. Це
виявляється в доцільному використанні методів і засобів педагогічної
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взаємодії в кожній конкретній ситуації навчання та виховання.
Як відомо, професійна майстерність вчителя включає показ

перспективи й основних напрямів роботи майбутнього виконавця під час
формування професійної майстерності. Проте дуже часто коло педагогічних
прагнень на цьому й замикається. Особливо це стосується ланок середньої
спеціальної та вищої музичної освіти. Тобто відповідальність за подальший
розвиток виконавця педагог перекладає на студента, “правомірно” цитуючи
вислів Г. Нейгауза про те, що педагог повинен прагнути в своїй праці, щоб
якомога скоріше він став непотрібним своєму учневі, спотворюючи
справжній зміст. На перший план також виходять педагогічні ідеї про
розвиток творчої самостійності й творчої активності. Все це, безумовно,
мусить бути в педагогічній роботі. Звісно, “догматична” педагогіка,
педагогіка “натаскування”, “поспішлива” й “академічна” педагогіки не
виправдовують себе. Більше значення мають синкретичні методики
викладання, комплексне виховання, “творча” педагогіка, (згадаємо
індивідуальну методику викладання у М. Мартінсена, концепцію
“прогресивного викладання” Д. Дьюї, працю К. Роджерса “Вільне навчання”
тощо). Та, звертаючись до теми педагогічної відповідальності, не можна
залишити без педагогічного контролю творчий процес становлення
професійної майстерності студента, якщо він справді є самостійною,
обдарованою особистістю, яка сама встановлює й досягає перспектив
свого розвитку як виконавця, а педагог лише коригує цей розвиток. Проте,
для більшості учнів відсутність правильної методики та самовідданої праці
педагога з формування професійної майстерності у творчій взаємодії зі
студентом на основі особистісно орієнтованого підходу може негативно
позначитися на професійному розвитку. Майбутній виконавець, замість
швидкого просування до висот професійної майстерності, витрачатиме
багато часу на “винахід колеса”. Невідомо, що з цього вийде, в яку
професійну безвихідь може завести ця самостійна праця. Це професійне
захворювання рук, або психологічні неврози, коли так званий план розвитку
професійної майстерності потребує чіткого виконання, а студент не готовий
до заліку, академ-концерту тощо. Студент працює самовіддано, але не
знає, як правильно діяти. Педагог лише прослуховує домашню роботу на
уроці й дає декілька авторитарних зауважень, та виносить “педагогічний
діагноз” про неталановитість учня. Через це той поступово втрачає віру в
свої сили. Невдалі академ-концерти ще більше “заганяють” молоду
особистість в глухий кут. Починають розвиватися неврози, виникає
комплекс неповноцінності. Нарешті, остаточний педагогічний діагноз про
професійну непридатність взагалі позбавляє колишнього студента його
мрій та можливостей стати музикантом.

Що стосується майбутніх педагогів-музикантів, то, безумовно,
спостереження за працею старших колег, відвідання їхніх уроків й аналіз
цих уроків є обов’язковою умовою професійного зростання, тобто
професійна відкритість є складовою професійної педагогічної майстерності.
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Необхідно відвідувати концерти класів своїх колег, майстер-класи,
фестивалі, концерти, конкурси, а також прослуховyвання грамзаписів,
касет,  музичних дисків.  Знання репертуару й володіння ним також є
необхідною складовою професійної педагогікo-музичної майстерності.
Педагог-музикант не може бути справжнім майстром своєї справи, якщо він
не є виконавцем. Теорія пов’язана з практикою, тому підвищення
виконавської майстерності – обов’язкова умова професійної майстерності
педагога-музиканта. Звісно, велика роль володіння різноманітними
методиками щодо викладання спеціального предмета, спостереження за
новими науковими винаходами, новими методиками своїх колег. Постійна
педагогічна практика, починаючи з навчання в музичному училищі,
поступова кристалізація власної методики викладання – також необхідна
умова професійного зростання. Приділимо особливу увагу розвитку
комунікативних здібностей,  бо педагог спілкується зі своїми учнями в
процесі творчої взаємодії, а також з колегами, з котрими необхідно
налагоджувати професійні контакти (в тому числі й з іноземними колегами).
Майбутній педагог має бути присутнім і брати участь у музично-
педагогічних форумах і конференціях, виступати з доповідями про відкриття
в педагогічній практиці. Окрім суто професійної внутрішньої творчої
лабораторії, необхідно завойовувати педагогічний авторитет серед своїх
учнів, колег. Цьому слугує здорова самореклама, робота над своїм
педагогічним іміджем тощо. Це стосується молодих педагогів-початківців,
бо, звісно, найкращою рекламою для майстра-педагога є його учні-
виконавці, лауреати, гастролери, яскраво обдаровані особистості, чий
талант розвинувся завдяки самовідданій праці їхніх викладачів.

Отже, формування професійної майстерності студентів-музикантів в
умовах особистісно орієнтованого навчання вимагає наявність викладача
(вчителя) як носія духовно-матеріальних цінностей, який володіє високим
рівнем педагогічної культури і професійної майстерності. Універсальної
ґрунтовної освіти передбачають не лише отримання теоретичних знань,
але й опанування організаційно-практичним досвідом налагодження
взаємодії з учнівською молоддю, що базується на принципах діалогічного
спілкування, співробітництва, спільної творчої діяльності для передання
надбань національної та світової духовно-матеріальної спадщини. За таких
умов навчальна діяльність стає рушійною силою розвитку особистості
молодого фахівця, що забезпечує його цілісне становлення як суб’єкта
власної діяльності.
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КОРЗУН В. В. Формирование профессионального мастерства студентов-музыкантов
в условиях личностно ориентированного обучения.

Изменения, которые происходят в нашем обществе, предъявляют совсем другие, чем
раньше, требования к подрастающему поколению, которое в недалеком будущем станет не
только активным компонентом государства, но и движущей силой в его дальнейшем развитии.
Становится очевидной необходимость принципиально другого подхода к производству новых
технологий обучения и развития личности учеников и студентов вуза.

Личностно ориентированный аспект имеет большое значение в формировании
профессионального мастерства студентов-музыкантов в современной педагогике. На
раскрытие этих актуальных вопросов и направлена статья, цель которой состоит в
исследовании особенностей личностно ориентированного подхода к студентам-пианистам в
современной педагогике.

Ключевые слова: личность, личностно ориентированный подход, формирование
личности, профессиональное мастерство, межличностные отношения, гуманистический
подход.

KORZUN V. Formation of professional skills of students-musicians in the conditions of the
personality oriented educating.

The changes that take place in our society, have quite different than before, the requirements to
the younger generation, which in the near future will be not only an active component of the state, but
also the driving force in its further development. It becomes obvious need for a fundamentally different
approach to the production of new technologies of training and development of the personality of
pupils and students of the University. Personality oriented aspect has great importance in the
formation of professional skills of students-musicians in modern pedagogy. The article is directted to
disclose these topical questions. The aim of this article is to study the peculiarities of the personality-
oriented approach to the students-pianists in modern pedagogy.

Keywords: personality, personality oriented approach, formation of personality, professional
skills, interpersonal relations, humanistic approach.


