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ОСНОВИ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
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У статті висвітлено стан дослідженості проблеми формування мето-

дичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва. В  культу-

рології існує кілька визначень поняття «культура», в  залежності від ас-

пекту розгляду. Зазначено, що більшість науковців розуміють методичну 

культуру педагога як компонент його професійно-педагогічної культури. 

Обґрунтовано, що розвиток методичної культури майбутнього вчителя 

музичного мистецтва у  процесі професійної підготовки можна предста-

вити як процес проходження певних рівнів професійного становлення, а це: 

методична грамотність — готовність до  методичної діяльності — ме-

тодична компетентність.

Ключові слова: культурологія, культура, професійна культура, методич-

на культура майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

В статье освещено состояние изученности проблемы формирования ме-

тодической культуры будущего учителя музыкального искусства. В куль-

турологии существует несколько определений понятия «культура», в за-

висимости от аспекта рассмотрения. Отмечено, что большинство 

ученых понимают методическую культуру педагога как компонент его 

профессионально-педагогической культуры. Обосновано, что развитие 

методической культуры будущего учителя музыкального искусства в про-

цессе профессиональной подготовки можно представить как процесс про-

хождения определенных уровней профессионального становления, а  это: 

методическая грамотность — готовность к методической деятельно-

сти — методическая компетентность.

Ключевые слова: культурология, культура, профессиональная культура, 

методическая культура будущего учителя музыкального искусства.

The article highlights the  state of  study of  methodological problems of  culture 

development of  future music teacher. In Cultural Studies there are several 

de5nitions of   the  concept “culture” according to  the  aspect of  examining. 

It  is  noted that most scientists understand the  methodological culture 

of  the  teacher as  a  component of  his professional and pedagogical culture. 

It  is  proved that the  development of  methodological culture of  future music 
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teacher in  training process can be represented as passing certain levels 

of  professional development such as  methodological literacy — willingness 

to methodological activities —methodological competence.

Key words: Cultural Studies, culture, professional culture, methodological culture 

of future music teacher.

В умовах модернізації вищої освіти України особливі вимоги ви-
суваються до особистості педагога як носія суспільних знань і ціннос-
тей культури, гаранта оновлення сучасної школи. Сьогодні вчитель по-
ставлений в  ситуацію методичного вибору, яка передбачає високий 
рівень відповідальності під час прийняття методичних рішень, що ві-
дображається в педагогічній діяльності, самостійному пошуку і визна-
ченні ефективних форм, методів і  технологій навчання, критичному 
аналізі своєї діяльності, впровадженні авторських програм та  прове-
денні наукових досліджень.

Актуальною проблемою сьогодення є модернізація системи підго-
товки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах, яка має від-
повідати оновленим вимогам та  забезпечувати високий рівень фор-
мування готовності вчителів до  професійної діяльності, методичної 
готовності, розвитку методичного мислення, особистісного розвитку 
майбутнього вчителя як показника сформованості готовності транс-
формувати психолого-педагогічні та  предметні знання в  методичну 
діяльність, орієнтовану на концепції гуманізації освіти, перспективні 
шкільні технології, що формує сутність методичної культури вчителя. 
Формування такого виду культури повинно забезпечуватися в  про-
цесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів, 
адже методична культура вчителя визначає той напрямок професій-
но-педагогічної діяльності, завдяки якому відбувається не лише роз-
виток та становлення, а й подальший саморозвиток педагога-профе-
сіонала. 

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. Проблему підготов-
ки вчителя до  професійної діяльності представлено у  дослідженнях 
Н. Кузьміної, B. Сластьоніна, О. Щербакова. Особливості професійної 
підготовки вчителя початкової школи розкрито у працях А. Алексюка, 
Н. Бібік, В. Бондаря, C. Гончаренка, О. Дубасенюк, І. Зязюна, О. Івлєвої, 
Л.  Коваль, Н. Лисенкової, С.  Мартиненко, Н.  Ничкало, О.  Савченко, 
Г.  Тарасенко, Л.  Хомич, Л.  Хоружої, І.  Шапошнікової. Загальну фено-
менологію культури вчителя відображено у працях О. Барабанщикова, 
В.  Беспалько, Є. Бондаревської, М.  Віленського, В.  Гриньової, 
М. Кларіна, М. Крилова, О. Мудрика, Л. Нечипоренко, А. Овчиннікової, 
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І.  Пальшкової, В.  Радула, О.  Рудницької, В.  Серікова, Т.  Сидоренко, 
М.  Скрипник, В.  Сластьоніна, Л.  Хомич, Л.  Хоружої, Є.  Шиянова, 
Н.  Щуркової та  ін. Крім того, досліджено дидактичну (В.  Гриньов) 
та  естетичну культуру (Л.  Гарбузенко), культуру розумової праці 
(І.  Ігнатова), педагогічного спілкування (І.  Комарова), технологічну 
(М. Николаєва), комунікативну (В. Садова) та інформаційну культуру 
(І. Смирнова) учителя початкової школи. Проте формування методич-
ної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва на вітчизня-
ному рівні потребує подальшого детального обґрунтування й аналізу, 
адже означені аспекти досі залишаються недостатньо вивченими.

Однак у переважній більшості робіт мова йде, як правило, про вчи-
теля або про  професійну компетентність фахівців, що мають базову 
педагогічну освіту. Сказане підтверджується й спостереженнями пси-
хологів й  педагогів за станом освіти [5]: молоді вчителі не  мають не-
обхідних методичних знань, умінь й  навичок; вчителі, незалежно 
від стажу роботи й спеціалізації, відчувають потребу в істотному вдо-
сконаленні своїх знань, причому кожен другий вчитель зазнає трудно-
щів методичного характеру; багато вчителів не знайомі з технологією 
організації й проведення науково-методичної роботи, не мають пози-
цій педагога-експериментатора.

Теоретичною основою для формування методичної культури май-
бутнього вчителя музичного мистецтва слугують дослідження, які 
розкривають різні аспекти загально-методичної підготовки вчителя 
(К. Авраменко, О. Байбакова, Т. Байбара, Н. Бібік, О. Біда, М. Вашуленко, 
Г. Тарасенко, Л. Хоружа).

Методична культура розглядалася авторами в структурі професій-
ної культури педагога (І. Ісаєв, М. Левіна та ін.), а також була предме-
том окремих досліджень. Проведений аналіз теоретичних підходів по-
казав, що в науково-педагогічному співтоваристві поняття «методична 
культура» трактується неоднозначно, немає єдиного підходу до  ви-
значення сутності та  структурних компонентів методичної культури 
педагога. Більшість авторів методичну культуру педагога розуміють 
як компонент його професійно-педагогічної культури, що забезпечує 
можливість викладання конкретної дисципліни відповідно до знання 
методики (М. Гільмуллін, Т. Ковтунова, Р. Мильруд, І. Новик); ряд до-
слідників з методичною культурою педагога співвідносять ефективне 
виконання професійно-педагогічної діяльності в цілому (Т. Таранова, 
Н.  Нікуліна); визначення методичної культури як інтегратівної якос-
ті педагога, що характеризує його здатність до методичної діяльності, 
запропоновано в роботах Т. Бережної, Т. Гущиної, Л. Плеханової та ін.
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Проблема формування, становлення і розвитку методичної культу-
ри педагога (і її різновидів) також була предметом дисертаційних дослі-
джень останніх років: питанням методичної підготовки майбутнього 
вчителя в процесі професійної освіти присвячені роботи І. Артем’євої, 
Т. Бережної, А. Карачевцева; формуванням науково-методичної культу-
ри викладача займалися вчені С. Кичкіна, Ю. Підповетной. Методичній 
підготовці педагогів закладів професійного спрямування присвячені 
роботи О. Волошенко, В. Косирева, П. Сілайчева, М. Шалуновой; фор-
мування і становлення методичної компетентнісності педагогів установ 
середньої професійної освіти є основною темою в працях Т. Кочаряна, 
М. Чуракової. Відзначимо, що велика частина досліджень присвячена 
питанням формування методичної культури вчителів в умовах отри-
мання базової професійно-педагогічної освіти. 

Поняття «методична культура» ми розглядаємо поряд із такими по-
няттями як «культура», «педагогічна культура». В культурології існує 
кілька визначень поняття «культура», в залежності від аспекту розгля-
ду.

Умовно їх поділяють на три групи: перша — поєднує визначення куль-
тури як системи знань, соціально значимої інформації, що передається 
від покоління до покоління; друга — об’єднує поняття, що відносяться 
до області цінностей, норм, смислів, відносин; третя — до форм поведін-
ки, образу життя, способів людської діяльності, суспільства та самої лю-
дини, вираженої в продуктах матеріальної та духовної творчості. 

В.  Бенін визначає педагогічну культуру як складову загальнолюд-
ської культури, відмічає, що це особлива підсистема, особливий вид за-
гальної культури, що проникає у всі сфери життя, де є елементи соці-
ального наслідування [2]. 

О.  Косенко у  дослідженні професійної педагогічної культури вка-
зує на дві тенденції. Перша — значна кількість методологічних різно-
рівневих трактувань та визначень педагогічної культури в системі пе-
дагогічних понять та педагогіки в цілому. Друга — розгляд педагогічної 
культури як частини загальної культури з перевагою в ній педагогічної 
складової та методологічно більш однорідних позицій в її розумінні [3]. 

Дослідники, визначаючи методичну культуру, дотримуються тен-
денцій та підходів, що відносяться до педагогічної культури. Феномен 
методичної культури вчителя можна розглядати з двох позицій: 1) як 
елемент професійно-педагогічної культури; 2)  як інтегративну якість 
вчителя, що характеризує здатність його до  методичної діяльності. 
При цьому методична культура педагога розглядається у першому ви-
падку як: 
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– різновид його професійної культури, що представляє собою одну 
із соціально-професійних характеристик  педагога та охоплює ті 
його прояви духовного образу, які в практичній реалізації забез-
печують більш чи менш успішне здійснення різних аспектів про-
фесійної діяльності (педагогічної, організаційної, методичної, 
інноваційної, наукової) (Ю. Подповітна); 

– інтегрована особистісна характеристика його професійної ком-
петентності, загальної та  професійної культури (І.  Артем’єва, 
В. Малеєв). 

У другому випадку як:
– характеристика ступеня ефективності включення педагога 

в діяльність із застосування методичних знань, форм трансляції 
передового педагогічно досвіду (Т. Гущина);

– здатність здійснювати свою діяльність, виходячи із знань з пси-
ходидактики, педагогіки, а також уміння організувати діяльність 
учнів (Н. Нікуліна). 

І. Артем’єва визначає методичну культуру як результат системно-
го засвоєння знань, норм та цінностей виховного та розвивального на-
вчання, творчої діяльності сучасного педагога, культурного потенціалу 
суспільства. Методична культура, як зазначає Т.  Таранова, оцінюєть-
ся за наступними критеріями  — ціннісне відношення, технологічна 
активність, творча активність, педагогічне мислення, професійно-пе-
дагогічне самовдосконалення педагога, та реалізується, відповідно, рів-
нями — адаптивним, репродуктивним, евристичним, креативним [4]. 

Методична культура вчителя виступає як діалектична єдність за-
гального, особливого та одиничного, де загальним є культура особис-
тості, що поєднує в  собі загальнолюдські цінності, соціальні норми, 
відносини і способи діяльності, особливим — своєрідність професій-
но-педагогічної культури, а одиничним — методична культура, що пе-
редбачає такий спосіб створення учителем навчальної ситуації, коли 
його ідея стає предметом дитячого пошуку [1]. Розвиток методичної 
культури майбутнього вчителя музичного мистецтва у  процесі про-
фесійної підготовки можна представити як процес проходження пев-
них рівнів професійного становлення, а це: методична грамотність — 
готовність до  методичної діяльності  — методична компетентність. 
Характеризуючи кожне з означених понять, варто зауважити, що гра-
мотність  — володіння певними знаннями, вміннями, правилами, не-
обхідними для успішної діяльності у тій чи іншій сфері. Упродовж роз-
витку педагогічної науки розроблялася цілісна концепція освіченості 
людини, що визначає певні рівні грамотності: елементарна грамот-
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ність  — засвоєння елементарних засобів навчально-пізнавальної ді-
яльності (читання, письмо, лічба); функціональна грамотність — умін-
ня вирішувати життєві завдання в різних сферах діяльності на основі 
прикладних знань; компетентність  — уміння вирішувати завдання 
в різних сферах життєдіяльності на базі теоретичних знань.

Висновки. Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури дає змо-
гу стверджувати, що на  сьогоднішній день проблема розвитку мето-
дичної культури майбутніх учителів є досить актуальною та пріоритет-
ною. Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва 
повин на бути спрямована на  досягнення головної мети навчання  — 
становлення органічної цілісної системи, яка утверджує людину як 
найвищу соціальну цінність та  забезпечує ґрунтовний загальнокуль-
турний розвиток особистості майбутнього вчителя.
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