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Сажетак

у раду се разматрају истраживања психолога и педагога која су посвећена питањима 
стручног музичког образовања, са намером да се поједини ставови издвоје као идејеводиље 
будућих психолошко-педагошких истраживања. полазну тачку за преиспитивање ових 
дисциплина представља мишљење ксеније радош (2010) да се психолози-истраживачи 
и музички педагози мимоилазе на заједничком путу, те да иду паралелним путевима ка 
истим циљевима, сусрећући се на истим препрекама, а да се никад заиста не сретну.као 
први корак нашег истраживања намеће се одређење ʼзаједничког путаʼ, а затим испити-
вањеповезаностиактуелнихпитања музичке едукације и психологијемузике.садејство ових 
дисциплина, реализовано кроз плански спроведена истраживања која у фокус стављају 
проблеме стручног музичког образовања, могло би да представља важан ослонац за 
развој и унапређење специфичног подручја музичке педагогије. 

Кључне речи: психологија музике, музичка педагогија, стручно музичко образовање, 
курикулум

УВОД
У ширем смислу, психологија музике јесте систематско, научно проучавање 
односа између музичких појава, правила и музичке активности и психолошких 
законитости опажања, сазнања и афективног реаговања (Radoš, 2010, str. 13), 
док њено уже одређење обухвата више области (опажање, музичку когницију, 
музичке способности, естетско процењивање итд.). С друге стране, музичка 
педагогија утемељена је на општој педагогији, а усмерена ка проблемима 

1 рад је презентован на научном скупу Балкан Арт Форум – Уметност и култура данас: дух 
времена и проблеми интерпретације, у организацији Факултета уметности универзитета у нишу, 
који је одржан 10−11. октобра 2014. године. део истраживања настао је у оквиру рада на пројекту 
огранка сану у нишу Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање 
укуса (о-10-17). 
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музичког образовања, тј. ка настави и учењу музике. Отуда се под музичким 
педагозима подразумева наставни кадар задужен за музичке предмете у 
општеобразовним и стручним школама.

као најважнији циљеви учења на студијском програму музичке педагогије2 
наводе се развој критичког и самокритичког мишљења, примена знања у 
пракси, развој комуникационих способности са циљем сарадње са ужим 
социјалним и међународним окружењем, темељно познавање и разумевање 
музичке педагогије, повезивање и примена знања из различитих педагошких 
области, решавање проблема наставе праћењем и применом новина уз 
употребу научних метода и поступака, те развој вештина и спретности у 
употреби знања из области музике и музичке педагогије. Очекује се да, према 
томе, музички педагог поседује способност анализе и синтезе различитих 
проблема из области музичке педагогије, да примени стечена знања, да 
поседује истраживачке вештине и способност учења. 

Сагледавајући однос музичке педагогије и психологије музике може се говорити 
о узајамном дејству двеју дисциплина, од којих прва ‒ музичка педагогија ‒ треба 
да се заснива на налазима савремених психолошких истраживања, док би 
друга ‒ психологија музике ‒ требало да уважава актуелне проблеме наставе у 
музичком образовању. То значи да психолошка истраживања музичких појава 
морају имати у виду искуства и ставове музичког педагога, јер се без увида 
у токове наставне праксе, тј. у ‘стање на терену’, не може ваљано поставити 
истраживачки проблем. Методологија истраживања би, према томе, требало 
да произилази из праксе, а добијени налази да садрже значајне импликације 
за наставу музике у општеобразовним и стручним школама.

Проблеми савремене музичке педагогије
Разматрање и преиспитивање односа двеју поменутих дисциплина проистекло је 
из констатације ксеније Радош (2010, str. 333), која указује да је сарадња психолога 
и педагога неопходна када је музика у питању. Према њеним речима, психолози-
истраживачи и музички педагози мимоилазе се на заједничком путу, или иду 
паралелним путевима ка истим циљевима, сусрећући се на истим препрекама, 
а да се никад заиста не сретну. као последица таквог односа, бројни отворени 
проблеми остају отворени, док се као могуће решење наводи јединство психолошко-
истраживачког и педагошког приступа у проучавању музичке делатности. 

Исказујућу потпуну сагласност са изреченим ставом, сматрамо да је веома 
важно осврнути се на могуће разлоге оваквог стања, те размотрити савремена 
психолошка истраживања у области музике, као и налазе музичких педагога 
и преиспитати њихове актуелне ставове.

Према нашем схватању, постоји неколико важних разлога за поменуто 
стање у музичком образовању:

2  https://www.fmu.bg.ac.rs/muzicka_pedagogija.php, приступљено 15. 09. 2020.

https://www.fmu.bg.ac.rs/muzicka_pedagogija.php
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‒ Фокусирање музичке педагогије на опште музичко образовање и ‘касно’ 
буђење педагогије стручног музичког образовања као посебне научне 
дисциплине

‒ Застарелост курикулума стручног музичког образовања

‒ Недовољна сарадња музичких педагога и психолога-истраживача. 

У нашој средини пажња музичких педагога углавном је усмерена на развијање 
музикалности у предшколском и раном школском узрасту или на разматрање 
питања наставе музичке културе у основној школи (Vukićević i Stanojević, 
2014; Gajić, 1998; 2000; Đorđević, 2008, 2009, 2011; Zdravković, 2016; Martinović-
Bogojević, 2010; Nešić i sar., 2006; Stefanović, 2016; Hornjak, 1983). У појединим 
истраживањима педагози указују на важност корелације музике са осталим 
наставним предметима (Đorđević, 2011) или предлажу начин за побољшање 
квалитета наставе Музичке културе у нижим разредима основне школе 
(Gajić, 1998, 2000). С друге стране, поједини истраживачи указују на проблем 
лошег музичког укуса ученика, наводећи да је ученицима разредне наставе 
пријемчивија новокомпонована фолк-музика од дечје (Đorđević, 2009), док 
се новија истраживања баве потенцијалима савремених медија у настави 
музике (Ivanović, 2019). У нашој средини ређа су истраживања која се баве 
доживљајним аспектима музике. У једном од њих (Jović-Miletić, 2010), на основу 
понуђених примера из литературе (Моцарт: Симфонија ге-мол; Чајковски: 
концерт за клавир и оркестар бе-мол; Бах: Токата и фуга де-мол; Вивалди: 
концерт за флауту; Мокрањац: Херувимска песма и Бабић: Левачка свита) 
посматран је емоционални доживљај музике код ученика. Музика Моцарта 
и Чајковског изазвала је најпозитивније реакције, док су за Мокрањчеву 
Херувимску песму деца показала неразумевање и негативан став. Ипак, како 
ауторка закључује, велики број одабраних тврдњи за свако дело указује на 
чињеницу да уметничка музика децу не оставља равнодушном и да се она 
једнога дана може уврстити у круг њиховог интересовања (Ibid., str. 665).   

Бројна сродна истраживања везана за проблеме музичког образовања и 
његове будуће стратегије развоја недвосмислено пружају значајне информације 
које могу бити ослонац за надградњу актуелне педагошке праксе, било да је 
реч о ‘чисто’ музичкој уметности или о њеној корелацији са другим наставним 
предметима. Међутим, управо на овом месту отвара се питање сличних 
истраживања у области музичког образовања професионалних музичара. 

Проблематика стручног музичког образовања је сложена и вишедимензионална, 
тако да захтева истраживача који истовремено поседује компетенције везане 
за музику и педагошко-психолошка истраживања. То говори у прилог чињеници 
да је сразмерно мали број потенцијалних научника са потребним фондом 
познавања музичке уметности; с једне стране, педагозима3 недостаје стручно 
музичко образовање, док, с друге стране, музички педагози често немају 
3  мисли се на општу, а не на музичку педагогију.
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довољно компетенција за научноистраживачки рад. Један од разлога за такво 
стање јесте и тај што је област музичке педагогије задуго била ‒ а на појединим 
факултетима још увек и јесте ‒ обједињена са музичком теоријом.4 

Евидентна ‘бела поља’ у музичкој педагогији резултат су чињенице да 
су бројна истраживања заступљена (само) у области солфеђа и методике 
солфеђа. О томе сведочи истраживање посвећено докторским дисертацијама 
из области музичке педагогије (Drobni, 2010), у којем ауторка закључује да 
су у њима веома исцрпно обрађени историјат и развој музичке писмености, 
повучен је паралелизам у методологији језичког и музичког описмењавања 
у настави општеобразовног типа и указано је на основне принципе, али и 
проблеме наставе у Србији и Републици Српској. Поред тога, идентификовани 
су и начини рада који умногоме могу унапредити квалитет наставе. У овом 
драгоценом тексту видљива је усмереност музичке педагогије као научне 
дисциплине према уско одређеним областима, односно према настави 
(методике) солфеђа. Штавише, ауторка на крају даје сугестије за будућа 
истраживања наводећи да „преостало (је) да се будући истраживачи детаљније 
позабаве наставом ритма и хармонске вертикале, на пример. Такође би 
било неопходно истражити једну значајну тему – руску школу – која је 
код нас, осим француске и бугарске, остварила један од најјачих утицаја. 
Но, без обзира на то да ли је нека тема мање или више значајна, важно је 
одржати заинтересованост потенцијалних кандидата за истраживањем 
које ће, свакако, водити даљем напретку музичке педагогије” (Ibid., str. 
36). Евидентно је да се овде под музичком педагогијом подразумевају 
одређене области, што није спорно, али ипак се мора указати на чињеницу 
да би подручје музичке педагогије требало да обухвата и друге стручне 
предмете. Верујемо да је недостатак адекватне методологије педагогије 
теоријских предмета резултат поделе на две катедре ‒ катедру за музичку 
педагогију и катедру за музичку теорију5 ‒ што је на неки начин определило 
истраживаче да се баве солфеђом или методиком солфеђа (на катедри за 
музичку педагогију) или питањима музичке теорије и анализе (на катедри 

4  област музичке педагогије се у нашој земљи тек у новије време раздвојила од музичке теорије, 
када су на Факултету музичке уметности у Београду на основним студијама основана два студијска 
програма ‒ музичка педагогија и музичка теорија. „студијски програм за музичку теорију израстао је из 
одсека за општу музичку педагогију тако што је овај раздвојен на две главне области: музичку педаго-
гију и музичку теорију. диференцијација се односи на различито профилисање групе главних предмета 
која се на овом одсеку везује за музичке облике, контрапункт, хармонију са хармонском анализом, 
анализу вокалне музике и анализу музичких стилова. стручни назив који се стиче на крају студија 
јесте: дипломирани теоретичар уметности музички педагог” (http://www.fmu.bg.ac.rs/muzicka_teorija.php, 
приступљено 15. 09. 2020). на Факултету уметности универзитета у нишу на департману за музичку 
уметност студијски програм има назив општа музика педагогија (http://www.artf.ni.ac.rs/departmani/, 
приступљено 15. 09. 2020), док на академији уметности универзитета у новом саду (https://akademija.
uns.ac.rs/muzicke/#1491743701089-b741502c-12d7, приступљено 15. 09. 2020) и на Факултету уметности 
универзитета у приштини ‒ Звечан ‒ косовска митровица, има назив музичка педагогија (http://www.
art.pr.ac.rs/index.php/35-oas/223-muzicka-pedagogija-oas, приступљено 15. 09. 2020).   
5  овде мислимо на Факултет музичке уметности универзитета уметности у Београду.

http://www.fmu.bg.ac.rs/muzicka_teorija.php
http://www.artf.ni.ac.rs/departmani/
http://www.art.pr.ac.rs/index.php/35-oas/223-muzicka-pedagogija-oas
http://www.art.pr.ac.rs/index.php/35-oas/223-muzicka-pedagogija-oas
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за музичку теорију). Тако су бројни педагошки проблеми везани за наставу 
теоријских предмета остали по страни.6 

Последњих година у нашој средини може се уочити веће интересовање за 
музичку педагогију од стране стручњака чији је рад везан за високошколско 
образовање. Ова активност повезана је и са чињеницом да предмет Методика 
наставе теоријских предмета на студијама музичке теорије и педагогије још 
увек није добио своје право место. Иако је он један од најважнијих предмета за 
будуће музичке педагоге, може се констатовати да до данашњих дана није до 
краја искристалисан концепт наставе на овом предмету, и још увек недостаје 
адекватна литература. Имајући у виду ове чињенице, један број истраживача је, 
учешћем на научним скуповима и објављивањем радова у стручним часописима, 
дао свој значајан допринос на овом подручју. Питањима наставе музичких 
облика у средњој музичкој школи бави се Аница Сабо (2006, 2012а, 2014), при 
чему се понекад прави и корелација са осталим предметима, на пример, са 
Историјом музике (Marinković i Sabo, 2014, 2019а, 2019б; Sabo i Marinković, 2015), 
док поједини истраживачи разматрају корелацију контрапункта и Методике 
општег музичког образовања (Mandić i Božanić, 2015). Значајан допринос 
настави теоријских предмета дали су и други музички теоретичари (Anđelković, 
1996; Božanić, 2015а, 2015б, 2017, 2019; Autor, 2013а, 2013б, 2014, 2015, 2018, 
2020; Zdravić Mihailović i Stojanović, 2016; Malaev, 2004, 2012, 2014, 2017; Mandić, 
Vujošević i Božanić, 2017; Marinković, 2013, 2014, 2015; Nagorni, 2016; Stojanović i 
Zdravić Mihailović, 2014; Stojanović i Nagorni Petrov, 2019). Увидом у разматрана 
питања запажа се да је предмет интересовања аутора уско повезан са њиховим 
наставним предметима и областима, па тако значајан број радова настаје као 
резултат вишегодишњег практичног искуства. 

С друге стране, психолошка проучавања музике заснована су на релевантној 
методологији и баве се системским посматрањем одређених феномена. Поред 
већ поменутог значајног доприноса ксеније Радош (2010), важно је истаћи 
велики број радова Бланке Богуновић, која разматра таленат и успешност (Bo-
gunović, 2008), мотивацију постигнућа (1988; 2006b), породицу ученика средње 
музичке школе (Bogunović, 2005), улогу и компетенције наставника (Bogunović, 
2006а; Bogunović i Stanišić, 2013; Bogunović i Mirović, 2014), образовање музичара 
(Bogunović, Dubljević i Buden, 2012), те вредносне оријентације младих музичара 
(Bogunović, Dubljević, Mirović i Dubljević, 2012).

На основу увида у досадашња истраживања наставе стручног музичког 
образовања, можемо констатовати да су музички педагози7, теоретичари, 

6  на овом месту ваља истаћи чињеницу да су прве дисертације на поменутом факултету нас-
тале управо у области (методике) солфеђа, док се на пољу музичке теорије оне појављују знатно 
касније. 
7  важно је напоменути да се под музичким педагозима у овом контексту сматрају и они нас-
тавници и истраживачи који нису по струци музички педагози, већ композитори, музиколози, 
музички теоретичари и сл., али су запослени у образовним институцијама, те се отуда баве педа-
гошким радом. 
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музиколози и композитори претежно заинтересовани за питања наставе 
различитих теоријско-уметничких дисциплина, док су психолози усмерени ка 
проучавању типично психолошких фактора у васпитно-образовном процесу. 
Вишеструки пораст интересовања за наставу музике на средњошколском и 
високошколском нивоу дефинитивно говори о измештању предмета музичке 
педагогије из наставе солфеђа ка осталим областима, док истраживања 
психолога настоје да продубе узрочно-последичне везе између базичних 
елемената наставе и учениковог окружења. 

као један од разлога недовољног садејства музичке педагогије и психологије 
музике на подручју стручног образовања навели смо застарелост курикулума 
стручног музичког образовања8.  Чињеница да се нови Правилник појавио 
тек након четрнаест година, довољно говори о занемаривању наставе 
стручног музичког образовања, што није случај са основношколским нивоом. 
Наиме, у Образовним стандардима за крај обавезног образовања за наставни 
предмет Музичка култура наводи се да су стандарди формулисани за четири 
области: 1. Знање и разумевање, 2. Слушање музике, 3. Музичко извођење 
и 4. Музичко стваралаштво (Tupanjac, Bogunović, Ivanović, Đurović, Tubi i 
Nešić, 2010, str. 5). Четири наведене области чине „органско јединство, које 
се мора огледати у самом наставном процесу, без обзира на тип наставне 
јединице. када се, на пример, обрађују музички елементи, ученици треба 
да знају како звучи одређена ритмичка фигура, како треба да је изведу, као 
и да је примене у оквиру стваралачког рада (на основу искуства стеченог 
увидом у естетски контекст примене тог музичког елемента у различитим 
музичким делима)” (Ibid., str. 5). кроз дати пример јасно се може уочити да 
образовни стандарди не само да значајно олакшавају рад наставника музике, 
већ помажу и ученицима да стекну целовиту слику одређеног појма ‒ од 
звучног и визуелног, до естетског доживљаја. У оквиру стандарда дефинисани 
су и нивои постигнућа, који додатно расветљавају процес учења: основни 
ниво подразумева елементарна знања о одређеном проблему, овладаност 
основним појмовима и умећима и он представља одговор на питање Шта?; 
средњи ниво захтева аналитичко мишљење у оквиру постојећег знања и 
логичко повезивање елемената у оквиру одређеног контекста, те представља 
одговор на питање Како?; док напредни ниво означава способност критичког 
мишљења уз осмишљавање креативних решења у вези са датим проблемом 
и аргументовано образлагање сопственог суда и њега дефинише одговор 
на питање Шта ти можеш? 

8  овде се мора напоменути да је школске 2020/21. године ступио на снагу нови правилник 
(Pravilnik o planu i programu nastave i učenja umetničkog obrazovanja i vaspitanja za srednju muzičku 
školu, Službeni glasnik RS, br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/19 i 6/20), који, за разлику од претходног 
(Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja 
u četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada kultura, umetnost i javno informisanje. 
Službeni glasnik Republike Srbije. Prosvetni glasnik. Beograd, 4/96), садржи детаљнији опис циљева и 
исхода учења. тиме су музички педагози добили важан ослонац за реализацију наставног плана 
и програма.
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Може се уочити да је као модел за формирање исхода учења наставе 
музике културе у основној школи послужила Блумова таксономија9, која 
унутар когнитивног нивоа укључује шест нивоа учења, од најједноставнијег 
(понављања чињеница), преко сложенијих менталних нивоа, до највишег 
(евалуације). Они су описани као: 

1. Знање (ученик  памти претходно научени садржај, познаје чињенице, 
дефиниције);

2. Разумевање (ученик овладава значењем садржаја и поседује способност 
упоређивања чињеница и теорија, повезивање теорије и примера из 
праксе и сл.);

3. Примена (ученик користи научено у новим и конкретним ситуацијама);

4. Анализа (разуме садржај и структуру градива, има способност раздвајања 
информација на различите делове);

5. Синтеза (ученик формулише и гради нове структуре од постојећих знања 
и вештина, има способност стварања нових информација на основу 
прикупљених података, способност стварања нових интерпретација и 
теорија); 

6. Евалуација (ученик просуђује о вредности садржаја за дату сврху, поседује 
способност давања процена, аргумената, критика и сл.). 

На поменутим основама конципиран је и нови Правилник намењен извођењу 
наставе у средњој школи (Službeni glasnik RS, br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/19 
i 6/20), који ће, верујемо, бити добар ‘путоказ‘ за рад са ученицима, али и од 
помоћи наставницима да боље сагледају значај  метода рада. Занимљиво 
је да поједина истраживања (Bogunović i Stanišić, 2013) сведоче да ни сами 
наставници немају довољно развијену свест о методичким питањима 
наставе; насупрот наставницима који раде у општеобразовним школама, 
они који раде у музичким школама не процењују високо важност методичко-
дидактичких компетенција за успешно подучавање, иако би се очекивало 
да оне буду на врху листе компетенција. За њих је далеко чешћи и важнији 
критеријум успешности наставника стручност и знање у области коју предају, 
а не знање о томе како да га пренесу и вештине које су за то потребне. Према 
мишљењу ауторки, овакав став наставника потиче из периода иницијалног 
образовања за педагошки позив, где наставници превасходно стичу теоријско 
и стручно знање, не добијајући значајније методичко-дидактичко теоријско, 
а посебно не практично подучавање у примени знања. То практично значи 
да је наставнику препуштено да сам осмисли начин и стил подучавања, али 

9  Бенџамин Блум (Benjamin Bloom), амерички школски психолог, 1956. године развио је 
класификацију нивоа учења који представљају основу квалитетног образовања. он је приметио 
да 95% питања на тестовима захтева од ученика понављање информација, што је у таксаномији 
окарактерисано као најједноставније мишљење (упор. Blum, 1981).
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и да брине о међусобном повезивању појмова и чињеница из различитих 
области. Наиме, неки истраживачи (Autor, 2020, str. 70) указују да је, на пример, 
у обради појединих методских јединица из музичких облика потребно да се 
ученицима објасне и неки појмови из области контрапункта, како би могли 
да схвате композиционо-техничке принципе самог облика (јер се поједини 
појмови у настави контрапункта обрађују касније). Повезивање градива из 
контрапункта и хармоније у настави музичких облика ученицима треба да 
помогне у стварању целовите слике посматраног музичког дела, јер су ове 
три дисциплине методски раздвојене у склопу музичког школовања.  

Слични проблеми срећу се и у осталим наставним предметима, те се последњих 
година може видети већи број радова посвећен овој теми. Известан број аутора 
велику пажњу посвећује могућностима корелације наставе историје музике и 
музичких облика: „Историја музике и музички облици се у средњој музичкој 
школи предају почев од другог па до завршних разреда. Њихов паралелни ток 
кроз три године школовања по себи намеће потребу испитивања међусобних 
корелација. Тај задатак није једноставан јер општост формулација наставних 
тема не пружа довољно егзактан материјал за суштинску анализу (Marinković, 
2014, str. 148). Такође, ова ауторка указује и на друге мањкавости курикулума 
средње музичке школе, фокусирајући се на наставу историје музике, и истичући 
да ученике образујемо као да су рођени почетком прошлог века, а не овог. 

„Ученици који завршавају средњу музичку школу имају врло скромне представе 
о правцима и жанровима музике 20. века, не познају довољно њен језик 
(та оријентација изражена је не само у концепцији наставе историје музике, 
већ и других предмета, од наставе инструмената до свих других музичких 
дисциплина ‒ музичке теорије, музичких инструмената, хармоније, музичких облика 
и контрапункта). Посебно недостају садржаји који осветљавају комплексност 
музичких дешавања у 20. веку: традиције џез и популарне музике, филмска и 
уопште примењена музика, разумевање нових медијских презентација музике 
и нових технологија” (Marinković, 2013, str. 144). Поред наведеног, ауторка 
опомиње да су програми општеобразовних школа у том смислу флексибилнији, 
и да они обухватају бар нешто од поменутих савремених феномена, док се 
градиво у средњим музичким школама практично зауставља на музици прве 
половине 20. века, за другу се одваја свега неколико часова, а програмом не 
указује на могуће садржаје. Она своја запажања закључује констатацијом да 
основне педагошке максиме треба да буду „научити како се учи и приступа 
информацијама, познавати и разумети“ (Ibid., str. 145). 

Овиме се у ствари исказује став да је даље развијање образовних стандарда 
за средње музичке школе неопходно, јер се процес успешне реализације 
наставе не може препустити способности, компетентности и креативности 
наставника, већ се морају јасно дефинисати смернице за рад. Тим пре, јер су 
поједини истраживачи већ констатовали да наставници не поседују довољно 
компетенција за некласичне жанрове. Према појединим налазима (Bogunović 
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i sar. 2012), ученици, студенти и наставници сматрају себе најкомпетентнијим 
за област извођаштва, затим за педагошки, па тек онда стваралачки рад, 
што је и разумљиво с обзиром на то да се ученици  више година, пре свега 
на Инструменталном одсеку, школују за извођаче. Испитаници су показали 
недостатак компетенција у области извођаштва у осталим ‘некласичним’ 
жанровима, као што су поп, рок, џез или хип-хоп музика, као и у сфери рада 
у медијима и музичкој продукцији. То указује на чињеницу да доминира 
традиционални облик образовања, али и да би будућу музичку едукацију требало 
усмеравати и према осталим областима (рад у медијима, музичка продукција, 
као и други музички жанрови). И друга сродна истраживања недвосмислено 
указују на поменути проблем: „Систем и програм је још увек традиционалан, 
недостаје му флексибилност и иновативност, и у овом тренутку не обезбеђује 
трансферабилне вештине и знања. У великој мери наметнуо се проблем 
недостатка педагошког смера за инструменталисте или бар појачаног рада 
и контакта са децом, као и потреба за чешћом практичном применом знања 
током студија” (Bogunović, Dubljević i Jovanović, 2011, str. 110). Вредност ових 
налаза недвосмислено потврђује претходно речено у смислу реалних потреба 
наставе стручног музичког образовања, али у исто време отвара питање ‒ како 
би наставник таквог профила могао да се упусти у реализацију потенцијално 
нових наставних планова, а без одговарајућих стандарда? 

када смо указали на недовољну сарадњу музичких педагога и психолога, 
поред њиховог заједничког рада на конципирању образовних стандарда 
и унапређењу курикулума, имали смо у виду и друге сегменте наставе, од 
којих је најважнији питање улоге наставника. Савремени педагози овом 
питању посвећују велику пажњу, објашњавајући вишеструку улогу наставника: 
улога наставника у примени нових метода активне наставе, наставник као 
дијагностичар, улога наставника у регулисању интерперсоналних односа и 
изградњи емоционалне климе у одељењу, улога наставника у циљно вођеном 
учењу, остале улоге (нпр. улога наставника у подстицању самоевалуације ученика 
или у индивидуализацији наставе) (Suzić, 1999). На вишедимензионалност 
улоге наставника музике указују поједини истраживачи (Lennon & Reed, 2012, 
str. 300) истичући његов ʼдвоструки идентитетʼ, односно истовремену улогу 
музичара и учитеља, будући да су улога музичара и педагога интегрисане 
у процесу инструменталне или вокалне наставе. Ту је реч о индивидуалној 
настави, где наставник често има партнерску улогу, али такође и мотивациону 
улогу и улогу евалуатора. Поред помоћи у анализи дела које се изводи (анализа 
естетских и стилских карактеристика), наставник треба да буде и добар 
процењивач постигнутог резултата ученика. Поједина новија истраживања 
наставника музике (Bogunović i Mirović, 2014) указују на традиционалан 
образац „пожељних” особина наставника. Наставник треба да буде частан 
и стручан, да се залаже на послу и мотивише студента, подстиче га да ради 
и вежба, да подстиче развој самосталности и самопоуздања. Запажа се и 
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присуство модела улоге типичне за музичко образовањe и за наставу „један 
на један”, а то је модел „мајстор-шегрт” који често резултира директним 
копирањем наставника, што значи да је наставник веома често сагледан и 
као модел за професионалну оријентацију. Ипак, добар концепт васпитно-
образовне праксе не би требало да се темељи на инвентивности наставника 
или његовом личном односу према послу. 

Улога наставника у стручном музичком образовању зависна је од природе 
наставног предмета, као и од облика рада са ученицима. У настави која се одвија 
у групама, наставник добија и друге улоге, као што су сазнајно-дијагностичка 
улога (помоћ у практичној оријентацији), као улога регулатора социјалних 
односа. Добри међуљудски, колегијални односи у оквиру оних предмета 
који су засновани на колективном музицирању, као што су Хор, Оркестар 
или камерна музика, не могу се развијати без ангажовања наставника. Он 
треба да буде спона која ће помоћи да ученици доживе лепоту социјалних 
односа ‒ пре свега међусобно поштовање, а затим и уважавање ставова о 
потенцијално различитом извођењу или доживљају музичког дела (Autor, 2020).  

Протекла деценија показала је да постоји свест о реалним проблемима 
наставе музичког образовања, од курикулума до услова рада у институцијама. 
Истраживачи су већ утврдили да су неки од разлога за незадовољство (око којих 
су испитаници три узрасне групе ‒ ученици, студенти и наставници, сагласни) 
концептуални и садржајни (не)квалитет наставног плана и програма, личне 
и професионалне компетенције наставника, недовољно јавних наступања 
и праксе и лоши физички и материјални услови образовања (Bogunović, 
Dubljević i Buden, 2012).  

Закључак
Покренуто питање садејства двеју дисциплина ‒ музичке педагогије и 
психологије музике је комплексно и вишедимензионално. Наведена запажања, 
настала као резултат различитих истраживања, веома јасно указују на 
актуелне проблеме, али се јасно види да се ти проблеми не могу решавати 
само из угла педагога, односно наставника. 

На основу увида у досадашња истраживања наставе стручног музичког 
образовања можемо констатовати да су музички педагози, теоретичари, 
музиколози и композитори претежно заинтересовани за питања наставе 
различитих теоријско-уметничких дисциплина, док су психолози усмерени на 
проучавање типично психолошких фактора у васпитно-образовном процесу. 
Већи пораст интересовања истраживача за методичка питања различитих 
наставних предмета сведочи да се фокус музичке педагогије са наставе 
солфеђа (што је било типично за ранију праксу) премешта ка осталим областима, 
док истраживања психолога настоје да продубе узрочно-последичне везе 
између базичних елемената наставе и социјалног окружења ученика.
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Након детаљнијег увида у реалне проблеме музичког образовања 
запажа се да се поједини циљеви учења на студијском програму музичке 
педагогије10, као што су примена знања у пракси, повезивање и примена 
знања из различитих педагошких области, решавање проблема наставе 
праћењем и применом новина уз употребу научних метода и поступака (...), 
не могу до краја реализовати. Да би се то догодило, потребно је значајно 
редизајнирање курикулума музичког образовања будућих професионалних 
музичара и сагледавање улоге наставника на нов начин. То значи да само 
заједничка сарадња психолога и музичких педагога, кроз плански спроведена 
истраживања, може да изнедри модел за развој и унапређење специфичног 
подручја музичке педагогије. Примарни задатак овакве врсте ‘удруженог 
рада‘ требало би да буде усмерен ка циљевима, односно исходима учења 
музичке уметности у средњој музичкој школи, као и на високошколском нивоу. 
Такође, будућа истраживања не би требало да игноришу налазе појединих 
истраживача који су већ констатовали спорне компетенције ученика за 
послове будућности. Музичка педагогија би, дакле, морала да покаже своју 
флексибилност и жељу да се ухвати у коштац са реалним проблемима, уместо 
да пасивно посматра стање у наставној пракси и једнако констатује њене 
недостатке. Без конкретних задатака психолошких истраживања, педагошке 
импликације могу да постану једностране, неутемељене претпоставке о начину 
на који ученицима треба презентовати одређени уметнички садржај, како би 
се формирале одређене компетенције. Истраживачи би свакако требало да 
имају у виду чињеницу да највећи број радова који у фокус стављају проблеме 
стручне наставе потичу из пера наставника са високошколских институција 
у нашој земљи. Ти налази су најрелевантнији, јер долазе од ауторитета који, 
захваљујући позицијама на којима се налазе, имају добар увид у ниво знања 
и компетентност својих студената, односно свршених средњошколаца. 

Педагошко-психолошка истраживачка пракса требало би да, поред 
уважавања постојећих налаза, активно разматра и образовање за будућност, 
с обзиром на чињеницу да је већ сада у приличној дискрепанци са реалним 
потребама друштва. 

10  https://www.fmu.bg.ac.rs/muzicka_pedagogija.php, приступљено 15. 09. 2020.
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Summary

This paper discusses the research of psychologists and pedagogues which are committed to issues 
of professional music education. The statement of ksenija radoš (2010) that the psychologist-
researchers and music pedagogues pass each other on the same way, and that they go on parallel 
paths toward the same goals, encountering the same obstacles, and yet never really meet, is the 
starting point for the review of the relationship between these disciplines. as the first step of our 
research, the definition of a ’common way‘ is imposed, and then testing the connection of current 
issues of music education and music psychology. 

according to our understanding, there are several important reasons for the mentioned situation 
in music education: focusing music pedagogy on general music education and ’late‘ awakening of 
pedagogy of professional music education as a special scientific discipline; obsolescence of the 
curriculum of professional music education and insufficient cooperation between music pedagogues 
and psychologists-researchers.

Interplay of these disciplines, implemented through the planned conducted research that focuses 
on the problems of professional music education, could be an important support for the development 
and improvement of specific areas of music pedagogy.
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