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Дорогу  долає той, хто йде 

“І недаремно я спішив у цей далекий Світ…”. Ці слова 

із  пісенного  вірша Миколи Луківа  з  повним правом може 

сказати  про  себе  доктор  педагогічних  наук,  професор, 

заслужений працівник культури України,  відмінник освіти 

України,  нагороджений  знаком  НАПН  України 

“К. Д. Ушинський” Сергій Семенович Горбенко. 

У  здобутках педагога  відобразилися  найяскравіші миті 

пройденого педагогічного шляху довжиною у 40 років, що 

пролягав  безпосередньо  через  університет,  навчальними 

аудиторіями музично‐педагогічного факультету,  Інституту, 

факультету  мистецтв.  Це  наполеглива  робота  над  собою  і 

становлення  фахівця  вищої  категорії,  поступ  і  боротьба, 

успіхи  та  неудачі,  знакові  зустрічі  та  доленосні  рішення. 

Червоною  ниткою  крізь  славні  віхи  проходить  благородна 

ідея –  залишити на життєвій  дорозі  добрий  слід.  В  цьому 

сенс  духовної  наповненості  буття  і  благородної  діяльності 

Сергія  Семеновича  як  людини,  педагога,  науковця. 

Перебуваючи  з  ним  на  одній  студентській  лаві,  можу 

засвідчити,  що  він  вирізнявся  неабиякою  старанністю, 

жагою  до  навчання,  дисциплінованістю,  самостійністю. 

Потяг  до  знань,  до  науки  були  помічені,в  першу  чергу, 

професорами  В. Н. Золочевським,  О. Ю. Петровським, 

доцентом  Г. С. Шоліною  та  деканом  факультету 

О. Д. Кардашем.  Саме  ці  викладачі  й  запропонували  у 
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1977 році залишити випускника‐відмінника  на факультеті з 

посадою  асистента  кафедри  методики  музичного 

виховання, співів та хорового диригування. А коли до керма 

кафедри  у  1980  році  було  запрошено  народного  артиста 

України,  лауреата  державної  премії  України  Анатолія 

Тимофійовича  Авдієвського,  С. С. Горбенка  було 

призначено  його  заступником  (1985 р.).  Пізніше  він 

виконував  обов’язки  першого  заступника  директора 

Інституту мистецтв, декана факультету мистецтв. 

На початку педагогічної діяльності особливий вплив на 

молодого  викладача  у  формуванні  його  професійних  і 

наукових  інтересів  мала  завідувач  лабораторії  естетичного 

виховання,  старший  науковий  співробітник  Інституту 

педагогіки  України  Т. І. Цвелих,  яка  була  науковим 

керівником  його  кандидатської  дисертації.  На  жаль,  її 

передчасна  смерть  змусила  аспіранта  прикріпитися  для 

завершення  наукового  дослідження  до  кандидата 

педагогічних  наук,  доцента  кафедри  теорії  та  історії 

педагогіки  М. С. Кравченко.  Дисертацію  він  успішно 

захистив  узимку  1985  року  із  спеціальності  “теорія  та 

історія  педагогіки”:  “Морально‐естетичне  виховання 

молодших підлітків засобами народної художньої творчості 

(в умовах навчальної і позакласної роботи). 

Сергій  Семенович  –  людина,  віддана  своїй  справі, 

професії,  своєму  факультету  і  університету.  Як  педагог  і 

вчений  він  завжди  вірний  своєму  педагогічному  кредо  – 

бути  чесним,  корисним,  толерантним  і  справедливим як  у 

відношенні  до  студентів,  так  і  з  колегами‐викладачами.  У 

своїх творчих і педагогічних пошуках він завжди має власну 

виважену наукову позицію. Про це свідчить, окрім іншого, 
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спрямування  його  як  кандидатського,  так  і  докторського 

досліджень,  присвячених  проблемі  духовно‐морального, 

гуманістичного  виховання  учнів  засобами  музичного 

мистецтва. Своє 40‐річчя науково‐педагогічної   діяльності в 

університеті  Сергій Семенович зустрічає, маючи серйозний 

доробок:  понад  160  наукових  праць,  серед  яких  шість 

навчальних  посібників,  три  монографії,  методичні 

рекомендації,  навчальні  програми,  статті;  10  захищених 

кандидатських  дисертацій  під  його  керівництвом,  значна 

кількість  магістерських  робіт.  Педагогом  запропоновано  і 

розроблено  такі  навчальні  курси,  як  “Дитяче  хорове 

виховання”,  “Українська  дитяча  хорова  література”, 

“Історія  гуманізації  музичної  освіти”,  “Педагогічні 

технології  музичного  навчання  і  виховання”.  Вагомим 

результатом  плідної  науково‐педагогічної  діяльності 

професора  С. С. Горбенка  став  навчально‐методичний 

посібник  для  студентів  вищих  педагогічних  навчальних 

закладів  “Історія  гуманізації  музичної  освіти  дітей 

шкільного  віку”,  побудований  за  модульно‐рейтинговою 

системою навчання і який викладається автором студентам 

магістратури. Науковцями визнано, що у посібнику вперше 

в  Україні  цілісно  і  системно  досліджено  процес  розвитку 

вітчизняної  та  зарубіжної  музичної    освіти  в  історичному 

аспекті,  розкрито  теоретичну  і  практичну  значущість 

реалізації  концептуальних  засад  гуманізації  музично‐

освітнього  простору,  визначено  організаційні  умови  та 

засоби  педагогічної  підтримки  творчих  здібностей  і 

музичних досягнень учнів, запропоновано вимоги до змісту 

особистісно  орієнтованого  шкільного  заняття  з  учнями 

різних вікових категорій. 
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За сорок років роботи на факультеті Сергій Семенович 

брав участь разом із колегами у підготовці сотень студентів 

до  професії  вчителя  музики,  викладача  музичних 

дисциплін у ВНЗ. Він, як мудрий наставник,  талановитий і 

досвідчений  педагог,  впевнений,  що  почуття 

відповідальності  перед  собою,  колегами,  учнями, 

студентами;  професійне  і  поважливе    ставлення  до  своїх 

обов’язків;  працелюбність,  культура,  толерантність, 

людяність  пов’язані  з  вимогливістю  і  дисциплінованістю  – 

це ті якості, що необхідні сучасному фахівцю, а формуються  

вони, в першу чергу, особистим прикладом того, хто навчає 

і виховує. 

 
 

Тетяна Олександрівна Бодрова, 

кандидат педагогічних наук, професор  

кафедри теорії та методики музичної освіти,  

хорового співу і диригування  факультету  

мистецтв імені Анатолія Авдієвського   

НПУ імені М. П. Драгоманова 
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Шлях у світ пізнання 

Його  духовна  колиска  –  у  Корсунь‐Шевченківській   

СШ  № 5  та  музичній  школі  імені  Кирила  Стеценка 

(Черкащина);  alma  mater  –  Київський  державний 

педагогічний    інститут  імені  О. М.  Горького  (музично‐

педагогічний факультет),  нині Національний  педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова  (факультет  мистецтв); 

осередок  фахового  зростання  –  кафедра  методики 

музичного виховання, співів та хорового диригування; місце 

наукового  розквіту  –  аспірантура  КДПІ  та  обрання 

науковим  кореспондентом    Інституту  проблем  виховання 

НАПН України. 

Сорок  років  життя  С. С. Горбенка  пов’язані  з 

Національним  педагогічним  університетом  імені 

М. П. Драгоманова:  1977‐1981  роки  –  асистент  кафедри 

методики  музичного  виховання,  співів  та  хорового 

диригування;  1981‐1984  –  аспірант;  1985‐1990  –  старший 

викладач;  1990‐2011  –  доцент;  з  2011  –  професор;  з  2016  – 

доктор  педагогічних  наук.  Його  наукова  позиція 

започатковувалась  під  впливом  Т.  І.  Цвелих  –  відомого  і 

високоповажного  вченого, що підготувала не один десяток 

кандидатів  наук,  які  донині  успішно  працюють  в 

навчальних  закладах  України;  у  середині  70‐х  –  початку  

80‐х  років  вона  завідувала  лабораторією  естетичного 

виховання Інституту педагогіки України.  
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Професор  С. С. Горбенко  –  знаний  й  досвідчений 

фахівець своєї справи на факультеті. Відомий він не тільки 

тому,  що  працює  тут  багато  років,  а  також  через  те,  що 

займаючи  будь‐яку  посаду,  завжди  привітний, 

доброзичливий,  тактовний,  позитивно  налаштований  до 

співрозмовника,  викликає довіру та симпатію. Він відомий 

в  Україні  педагог  у  сфері  теорії,  історії  та  методики 

музичної  освіти.  У  центрі  його  наукових  інтересів 

знаходиться проблема гуманістичного виховання і розвитку 

особистості засобами музики, що ґрунтується на численних 

ідеях  вітчизняних  педагогів,  національних  культурних 

традиціях,  духовних  цінностях,  які  мають  особистісне 

спрямування.  У  власній  науковій  творчості  Сергій 

Семенович  орієнтується  на  розвивальні  моделі  виховання 

індивіда  І. Д. Беха,  І. А. Зязюна  О. П. Рудницької, 

В. О. Сухомлинського,  Г.  Г.  Філіпчука.  Через  його  серце  й 

думки    пройшли  підготовлені  та  опубліковані    навчальні 

посібники  “Дитяче  хорове  виховання  в  Україні”, 

“Українська  дитяча  хорова  література”  (Ч. 1,  Ч. 2), 

“Навчально‐наукова  діяльність  студентів  з  методики 

музичного  виховання”,  “Історія  гуманізації  музичної 

освіти”  (видання  перше  і  друге);  монографії:  “Виховний 

потенціал  музики:  морально‐естетичний  аспект”, 

“Морально‐естетичне  виховання  учнівської  молоді”, 

“Розвиток  ідей  гуманістичного  виховання  учнів  засобами 

музики (ХХ – поч. ХХІ ст.)”,  інші наукові праці. 

У  період  наукових  пошуків  (1981‐1998)  педагог‐

науковець  займався  проблемами  виховного  потенціалу 

музичного  мистецтва,  особливо  хорового,  теорії  та  історії 

музично‐естетичного  розвитку  учнів  загальноосвітніх 

навчальних  закладів,  підготовки  творчої  особистості 
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вчителя  музики.  Починаючи  з  кінця  90‐х  років 

С. С. Горбенко  повністю  зосереджується  на  гуманістичних 

засадах  загальної  музичної  освіти  дітей  шкільного  віку, 

підготовці  студентів до музичного навчання  і  виховання на 

гуманістичних  засадах,  використанні  особистісно‐

зорієнтованих технологій в музичній освіті учнів.  

Після видання у 2007 році першого в Україні навчально‐

методичного посібника “Історія гуманізації музичної освіти 

дітей шкільного  віку”  за  модульно‐рейтинговою  системою 

навчання,  Сергій  Семенович  став  усе  більше  наближатися 

до освітньо‐виховної філософії, спрямованої на особистісно 

орієнтований  підхід  до  планомірного  виховання 

підростаючої  особистості,  створеної  доктором 

психологічних  наук,  академіком  І. Д.  Бехом,  який  у 

подальшому  став  його  науковим  консультантом  при 

написанні    докторської  дисертації. Це  спонукало  до  нових 

пошуків,  що  знайшли  відображення  у  монографії 

“Розвиток  ідей  гуманістичного  виховання  учнів  засобами 

музики  (ХХ  –  поч.  ХХІ  ст.).”  Вона  є  актуальним  і 

оригінальним  дослідженням,  спрямованим  на  розкриття 

гуманістично  спрямованих  виховних  ідей,  методів, 

пропонованих    вітчизняними  педагогами  протягом  більш 

як ста років. Автор наголошує, що сучасна система освіти в 

Україні  опинилася  в  парадоксальній  ситуації,  коли 

різноманітні  гуманістично  спрямовані  педагогічні 

програми,  особистісно  орієнтовані  концепції  розвитку  

індивіда  не  поєднуються  з  установками,  що  притаманні 

значній  частині  учнівської  молоді,  а  значить  і  педагогів. 

Ученому вдалося виявити основні детермінанти, визначити 

субстанційні  домінанти  гуманістичного  виховання  учнів, 

запропонувати  структурно‐функціональну  модель 
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методичної  системи  гуманістичного  виховання  засобами 

музики,  довести, що  основним  призначенням мистецтва  у 

навчальному  процесі  є  духовно‐моральний  розвиток 

особистості  на  основі  використання  високохудожніх 

мистецьких зразків. 

Продуктивними  виявилися  педагогічні  умови 

гуманістичного  виховання учнів на основі  ідей вітчизняних 

педагогів:  мотивація,  педагогічні  дії  на  основі  системи 

позитивних  (найближчих,  середніх  і  далеких)  цілей, 

освоєння  змісту  виокремлених  ідей;  взаємодія  та 

співробітництво  між  учасниками  виховного  процесу; 

здатність  педагога  до  креативних  дій  в  ході  музичних 

занять; зовнішнє і внутрішнє самовипробування; створення 

на занятті особистісно‐зорієнтованих ситуацій, позитивного 

емоційного  фону  і  атмосфери  емоційного  підйому,  чим 

задовольняється  потреба  в  “ціннісному  насиченні” 

особистості.  Виходячи  з  вищесказаного,  можна 

стверджувати,  що  зазначена  монографія,  з  нашої  точки 

зору,  є  значним  досягненням  для  розвитку  теорії  і 

методики  виховання  та  вітчизняної  музично‐педагогічної 

освіти. 

 

 

Ольга Петрівна Хижна,  

доктор педагогічних наук, професор  

кафедри теорії та методики музичної освіти,  

хорового співу і диригування  факультету  

мистецтв імені Анатолія Авдієвського   

НПУ імені М. П. Драгоманова 

 



 

 

 13

 

Доля в науці  

Прихід  кожної  людини  до  певного  та  бажаного  виду 

діяльності  найчастіше  обумовлений  рядом  обставин,  причин, 

випадків, які стають доленосними. Коли у 2005 році моя колега 

Світлана  Олійник  захистила  дисертацію  і  розповіла  мені  про 

всі складнощі та особливості  цього нелегкого шляху, я зробила 

висновок, що це мені не під силу. Далі вона наголосила, що не 

здолала  б  цей  “бар’єр”  без  наукового  керівника  –  Сергія 

Семеновича  Горбенка,  який  вклав  у    наукове  дослідження 

значні  зусилля.  Це  мене  дуже  зацікавило,  адже  я  його  добре 

знала:  він  викладав  у  мене,  свого  часу,  “Методику  музичного 

виховання”,  “Дитяче  хорове  виховання”,  приймав  екзамени, 

заліки  з  диригування  тощо.  Через  кілька  днів  я  вже  була  в 

Києві.  Розмова  із  Сергієм  Семеновичем  вийшла  відверта, 

серйозна  і  доброзичлива.  Він  переконав  мене  у  правильності 

моїх  намірів,  надав  їм  упевненості  і  сили,  наголосив  на 

необхідності  викладача  ВНЗ  постійно  працювати  над  собою. 

Окрилена  такою  підтримкою,  в  жовтні  2006  року  я  вже  була 

аспіранткою і вдячна долі за такий збіг обставин. 

Мушу  сказати,  що  колишні  аспіранти  професора 

С. С. Горбенка,  а нині кандидати педагогічних наук, працюють 

у різних куточках України і у кожного з них були свої доленосні 

обставини, що привели саме до цього наукового керівника. Так, 

Павлу Косенку з Бердянська його порадила А. І. Омельченко, у 

якої  Сергій  Семенович  виступав  на  захисті  офіційним 

опонентом.  У  свою  чергу,  Павло  Борисович  привів  до  Сергія 
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Семеновича  свою  колегу,  Вікторію  Григор’єву,  яка  захистила 

дисертацію  у  2009  році.  Світлана  Дицьо  з  м. Дрогобич 

випадково  познайомилася  із  Сергієм  Семеновичем,  як 

прекрасна  вокаліста,  на  одному  з  музичних  фестивалів.  Саме 

вона  рекомендувала  взяти  наукове  опікунство  над  Галиною 

Стець. Дівчата успішно захистили свої наукові роботи у 2012 та 

2015 роках. 

Т. О. Бодрова була знайома з С. С. Горбенко із студентської 

лави,  багато років працювали на одній  кафедрі,  але  їх  наукові 

дороги  зійшлися  тільки  у  2004  році.  Для  своєї  кафедри  він 

підготував ще одного кандидата наук  в особі О.  В. Кузнєцової. 

Своєрідними  доленосними  стежками  був    оповитий  шлях  до 

наукового  керівника  С. С. Горбенка  нинішніх  кандидатів 

педагогічних  наук Н.  І.  Гречаник  із  Глухівського  педагогічного 

університету і Л. М. Воєвідко з Кам’янця‐Подільського. 

Усі  ми  одностайні  у  думці  про  те,  що  професор  Сергій 

Семенович  Горбенко  –  людина  високопрофесійна  і 

дисциплінована,  досвідчена  і  всебічно  компетентна, 

добросовісна  і  поважна.  Упродовж  ось  уже  40  років  він  є 

зразком  порядності,  працьовитості,  відданості  своїй  науково‐

педагогічній  діяльності,  відповідальності,  організованості, 

доброзичливості,    справедливості. Це своєрідний стимулятор  і 

натхненник    до  плідної  і  радісної    праці.  Вдало  поєднуючи  в 

собі  кращі  риси  успішного  педагога  та  відомого  науковця,  він 

вирізняється  надзвичайною  працездатність,  умінням  повністю 

віддаватися  роботі  з  аспірантами  та  особистій  науковій 

діяльності.    Його  відчуття  теми  дослідження,  проблеми, 

обізнаність  в науковій літературі різних напрямів,  здатність до 

глибокого  осмислення  подій  і  явищ  сьогодення  сприяють 

набуттю неоціненного педагогічного досвіду, який спонукає нас 

до постійного з ним спілкування та потребі у пораді. 

У  полі  зору  нашого  шанованого  наукового  керівника 
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завжди  знаходяться  питання,  що  торкаються  глибокої 

обізнаності з практикою навчання і виховання як студентів, так і 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів, націлювання нашої 

роботи  на місцях  не  на  те, що  є,  а  на  те,  як має  бути.  У  своїх 

творчо‐педагогічних пошуках він має власну виважену наукову 

позицію.  Про  це,  перш  за  все,  свідчать  як  його  кандидатська, 

так  і  докторська  дисертації,  присвячені  проблемі  духовно‐

морального,  гуманістичного  виховання  особистості.  Він 

постійно  наголошує  на  надважливості  виховання майбутнього 

педагога,  його  національній  свідомості  і  гідності  перед 

обличчям вихованців. 

У житті Сергія Семеновича, як і кожної людини,  були різні 

смуги:  успіхів  і  труднощів,  радості    і  суму,  злетів  і  періоди 

роздумів,  але  він  стійко  переносив  усі  складнощі,  бо  був 

цілеспрямованим  і  довірливим  своїй  життєвій  і  професійній 

долі.  При  цьому  він  залишився  самим  собою,  людиною 

скромною, ввічливою і надійною. За всі згадані  і ще не названі 

якості  ми    любимо  і  поважаємо  свого  учителя,  наставника, 

однодумця;    із вдячністю завжди бажаємо йому нових успіхів і 

досягнень на всіх напрямках  неповторної  науково‐педагогічної 

діяльності. 

 

 

І. О. Цюряк, 

 кандидат педагогічних наук, доцент  

кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання  

Житомирського державного університету імені Івана Франка,  

за дорученням представників наукової  школи   

професора С. С. Горбенка.  
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Ми його знаємо … 

Серед  багатьох  викладачів  факультету  мистецтв  імені 

Анатолія  Авдієвського  вирізняється  завжди  привітний, 

уважний  і  доброзичливий  Сергій  Семенович  Горбенко.  

Знайомство  з  ним  у  студентській  аудиторії  відбулося  під  час 

вступної  лекції  з  “Історії  гуманізації  музичної  освіти”,  де  він 

захопив  нас  чіткістю мови    і  поставлених  завдань  навчального 

курсу,   послідовністю та  інноваційністю   його змісту. Далі нам 

стало зрозумілим, що особливістю його викладацького стилю є 

активізація  студентської  аудиторії,  чіткий  розподіл  матеріалу 

для самостійного опрацювання за його авторським навчальним 

посібником  та  якісна  підготовка  до  діалогового  заняття.  Він  із 

задоволенням  веде  бесіду  із  студентами  та  спонукає  їх  до 

вільної  розмови,  до  діалогу  за  визначеною  темою,  даючи 

можливість  висловити  свою  позицію  кожному.  При  цьому 

відзначаємо  досконале  знання  свого  предмету,  душевність  і 

теплоту  з  якими  педагог  намагається  донести  необхідний 

матеріал  до  студентів  та  переконати  їх  у  обґрунтованих 

позиціях.  Він  піклується  про  те,  щоб  через  випускників,  їх 

враження  і  думки,  оцінку  діяльності  кожного  педагога  йшла 

хороша слава про факультет мистецтв, рідний університет. 

Із  систематичного  спілкування  з  цим  викладачем  ми 

виносимо  не  тільки  необхідні  знання,  а  й  уроки  життя, 

професійного  розвитку  і  переконаність  у  необхідності 
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національного  характеру  виховання  на  всіх  рівнях.  Це 

висококваліфікований фахівець з величезним досвідом роботи, 

який  сам  систематично  працює  над  собою,  намагається  йти  в 

ногу  з  часом  і  вчить  цьому  студентів.  Він  досконало  володіє 

ємким  і  змістовним  словом,  доступно  викладає  важливі 

положення  навчального  курсу  в  цікавій  дискусійно‐діалоговій 

формі.  Педагог  постійно  слідкує  за  новинками  мистецької 

педагогіки,  відповідними  технологіями,  які  постійно 

еволюціонують та із задоволенням ділиться своїми враженнями 

і  міркуваннями  з  студентською  аудиторією.  Він  прищеплює 

нам  любов  до  професії  та  відповідальне  до  неї  ставлення, 

намагається  створити  творчу,  психологічно  комфортну 

атмосферу на заняттях. Це людина відповідальна, в якої ніколи 

слово  не  розходиться  зі  справою,  а  його  чесність, 

доброзичливість  і  порядність  викликає  повагу  і  довіру  у 

студентів.  Він  постійно  думає  про  фахову  і  професійну 

підготовку  студентів.  Свідченням  цього  є  ті  його  навчальні 

посібники,  які  не  просто  лежать  на  бібліотечних  полицях,  а 

плідно використовуються  студентами у навчальному процесі. 

Особистісний  підхід  до  кожного  без  винятку  студента  є 

важливою професійною рисою педагога, але Сергій Семенович 

вважає студента не тільки людиною, яка отримує певну фахову 

освіту.  Це,  передусім,  особистість,  яка  завжди  повинна  бути 

своєрідним  стимулятором  для  кожноденних  дій  викладачів. 

Студенти мають  постійно  давати  імпульс  до  вдосконалення  їх 

педагогічної майстерності, а  в кінцевому результаті вони мають 

стати    однодумцями  і  нести  спільні  ідеї  у  професійне  життя. 

Для  нас  є  особливо  важливими  наступні  слова  нашого 

викладача: “Отримуйте позитив і ще раз позитив, задоволення 

від  спілкування  з  учнями,  студентами  від  результатів  своєї  
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педагогічної  роботи.  Це  може  відбутися  тільки  тоді,  коли  ви 

постійно    працюєте  над  своїм  удосконаленням  і  поважаєте 

думку  своїх  підопічних.  Адже,  навчаючись  самі,  і  студенти,  і 

учні  постійно  навчають  своїх  педагогів.  Місце  роботи  для 

кожного  педагога  має  бути  місцем  творчої  співпраці  та 

самовдосконалення.” 

 

 

 

Студенти магістратури 

факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського 
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Друковані праці  

Монографії 

Морально‐естетичне  виховання  учнівської  молоді 
/ С. С. Горбенко,  М. Г. Колос,  О. М. Олексюк.  –  Київ‐
Переяслав‐Хмельницький, 1993. – 61 с.  

Виховний  потенціал  музики  :  морально‐естетичний  аспект 
/ С. С. Горбенко,  О. М. Олексюк. – Київ, 1993. – 120 с. 

Розвиток  ідей  гуманістичного  виховання  учнів  засобами 
музики (ХХ – початок ХХІ ст.) : [монографія] / С. С. Горбенко ; 
наук. ред. І. Д. Бех ; М‐во освіти і науки України, Нац. пед. ун‐т. 
імені  М. П. Драгоманова.  –  Київ :  Вид‐во  НПУ  імені 
М. П. Драгоманова, 2015. – 407 с. 

Навчально‐методичні посібники 

Воспитательные  функции  произведений  народного  песенного 
творчества // Киев. Пед. ин‐т. – Киев, 1984. – 19 с. – Деп. в ОЦНИ 
“Школа и педагогика” 17.09.1984, № 177‐84. 

Народное  художественное  творчество  как  средство 
нравственно‐эстетического  воспитания подростков  /  Киев.  гос. 
пед.  ин‐т.  –  Киев,  1984.  –  28  с.  –  Деп.  в  ОЦНИ  “Школа  и 
педагогика” 17.09.1984, № 178‐84.  
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Методичні  рекомендації  до  організації  та  проведення 
безперервної навчально‐виховної практики студентів І–ІІ курсів 
музично‐педагогічного  факультету  педвузу  /  Київ.  держ.  пед. 
ін.‐т  імені  О. М. Горького ;  упоряд.  С. С. Горбенко, 
Г. З. Ластовченко,  О. О. Мінковська ;  відп.  за  вип. 
А. Т. Подієвський. – Київ : КДПІ, 1988. – 35 с.  

Методичні  рекомендації  до  організації  та  проведення 
безперервної  навчально‐виховної  практики  студентів  
І–ІІІ  курсів  музично‐педагогічного  факультету  педвузу  /  Київ. 
держ. пед.  ін.‐т імені О. М. Горького  ; упоряд. С. С. Горбенко, 
Г. З. Ластовченко, О. О. Мінковська. – Київ : КДПІ, 1988. – 34 с.  

Подготовка студентов музыкально‐педагогического факультета 
к воспитательной работе в школе во внеурочное время : метод. 
рекомендации  /  Киев.  Гос.  пед.  ин‐т  имени  А.  М.  Горького  ; 
сост.  С. С. Горбенко,  Т. В. Ковалюк ;  отв.  за  вип. 
А. Т. Авдиевский. – Київ : КГПИ, 1990. – 32 с.  

Организация  и  содержание  педагогической  практики 
студентов І–ІІІ курсов музыкально‐педагогических факультетов 
педвузов  / С. С. Горбенко, Л. А. Преснякова. – Бухара  : БГПИ 
имени Серго Орджоникидзе, 1990. – 50 с.  

Горбенко  С. С.  Виховний  потенціал  музики:  морально‐
естетичний  аспект  /  С.  С.  Горбенко,  О.  М.  Олексюк.  –  Київ, 
1993.  –  120  с.  –  Депон.  в  Укр.  НДІНТІ  Держплану  України 
23.03.93 р. № 646 – Ук. 93. 

Горбенко  С. С.  Морально‐естетичне  виховання  учнівської 
молоді  / С. С. Горбенко, М. Г. Колос, О. М. Олексюк. – Київ  ‐ 
Переяслав‐Хмельницький, 1993 – 61 с. 

Методичні  вказівки  з  ʺТеорії  і методики музичного  виховання 
дітейʺ:  Для  студентів  педагогічного  та  музичного  факультетів. 
№ 3.  Слухання  музики  /  Міністерство  освіти    України,  УДПУ 
імені  М.  П.  Драгоманова  ;  укл.  Р.  А.  Савченко  ;  відп.  викон. 
А. Т. Авдієвський  ; рец. С. С. Горбенко. – Київ  : УДПУ, 1994. – 
17 с. 
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Дитяче  хорове  виховання  в  Україні  :  навч.‐метод.  посіб.  для 
вчителів шкіл  різного  типу,  студ.  та  виклад.  вищ.  мистецьких 
навч. закладів / С. С. Горбенко  ; М‐во освіти України, ІЗМН. – 
Київ, 1999. – 253 с. 

Українська  дитяча  хорова  література  :  навч.‐метод.  посіб.  для 
вчителів шкіл  різного  типу  та  студ.  вищих пед.  навч.  закладів 
/ С.  С.  Горбенко  ;  М‐во  освіти  і  науки  України,  НПУ  ім. 
М. П. Драгоманова. – Київ : Вид‐во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
2002. – Ч. 1. – 207 с. 

Українська  дитяча  хорова  література  :  навч.‐метод.  посіб.  для 
вчителів шкіл  різного  типу  та  студ.  вищих пед.  навч.  закладів 
/ С.  С.  Горбенко  ;  М‐во  освіти  і  науки  України,  НПУ  імені 
М. П. Драгоманова.  –  Київ :  Вид‐во  НПУ  імені 
М. П. Драгоманова, 2004. – Ч. 2. – 270 с. 

Теорія та методика організації музично‐пізнавальної діяльності 
учнів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  :  навчальний 
матеріал  з  курсу  “Методика  музичного  виховання” 
/ Т. О. Бодрова,  С.  С.  Горбенко.  –  Київ  :  Вид‐во  НПУ  імені 
М. П. Драгоманова, 2007. – 44 с.  

Історія  гуманізації  музичної  освіти  для  дітей шкільного  віку  : 
навч.  посіб.  для  студ.  вищих навч.  закладів  / С. С.  Горбенко  ;  
М‐во  освіти  і  науки  України ;  Нац.  пед.  ун‐т  імені 
М. П. Драгоманова.  –  Кам’янець‐Подільський  :  ПП  Зволейко 
Д. Г., 2007. – 348 с.  

Історія гуманізації музичної освіти дітей шкільного віку  : навч. 
посіб.  за  модульно‐рейтинговою  системою  навчання.  –  
2‐ге  вид.,  доповнене.  –  Житомир  :  В.  Б.  Котвицький,  2008.  – 
416 с. 

Навчально‐наукова діяльність студентів з “Методики музичного 
виховання”  : навч.‐метод. посіб. для студ. вищих навч. закладів 
/ С. С. Горбенко  ; М‐во освіти  і науки України, Нац. пед. ун‐т 
імені М. П. Драгоманова. – Київ : Освіта України, 2010. – 180 с. 
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Авдієвський  А.  Т.  Освітня  діяльність  мистецької  кафедри:  від 
витоків  до  сучасності  :  історико‐інформаційний  довідник  :  до 
50‐річчя кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового 
співу і диригування / А. Т. Авдієвський, С. С. Горбенко. – Київ : 
Вид‐во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 190 с.  

Автореферати, дисертації 

Нравственно‐эстетическое  воспитание  младших  подростков 
средствами народного художественного творчества (в условиях 
учебной  и  внеклассной  работы)  :  автореф.  дис.  ...  канд.  пед. 
наук :  13.00.01  /  Сергей  Семенович  Горбенко ;  науч.  рук. 
М. С. Кравченко ;  Киевский  гос.  пед.  ин‐т  имени 
А. М. Горького. – Киев, 1984. – 19 л. 

Нравственно‐эстетическое  воспитание  младших  подростков 
средствами народного художественного творчества (в условиях 
учебной и внеклассной работы) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 
/  Горбенко  Сергей  Семенович ;  науч.  рук.  М.  С.  Кравченко  ; 
Киевский  гос.  пед.  ин‐т имени А. М.  Горького. – Киев, 1984. – 
191 л. 

Розвиток  ідей  гуманістичного  виховання  учнів  молодшого  та 
підліткового  віку  засобами  музики  у  творчій  спадщині 
вітчизняних  педагогів  (ХХ  –  початок  ХХІ  століття)  :  автореф.  
дис. … докт. пед. наук  : 13.00.07 / Горбенко Сергій Семенович  ; 
наук.  консультант Бех  І. Д.  ; НПУ  імені М. П. Драгоманова  . – 
Київ : ІПВ НАПН України, 2016. – 37 c. 

Розвиток  ідей  гуманістичного  виховання  учнів  молодшого  та 
підліткового  віку  засобами  музики  у  творчій  спадщині 
вітчизняних педагогів (ХХ – початок ХХІ століття) : дис. … докт. 
пед.  наук  :  13.00.07  /  Горбенко  Сергій  Семенович  ;  наук. 
консультант Бех  І. Д.  ; НПУ  імені М. П. Драгоманова. – Київ  : 
ІПВ НАПН України, 2016. –  546 с. 
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Хронологічний покажчик   

друкованих праць 

11998811  

1. До  питання  про  інтерпретацію  образу  пісні  як  засобу 
музично‐естетичного  виховання  школярів  // Дослідження 
проблем професійної підготовки вчителя музики : зб. наук. 
праць  / Київ. держ. пед.  ін‐т  імені О. М. Горького. – Київ  : 
КДПІ імені О. М. Горького, 1981. – С. 11‐17. 

2. Складні  теми  у  програмі  з  музики  /  О.  Ю.  Петровський, 
С. С.  Горбенко  // Початкова школа  :  наук.‐метод. журн. – 
1981. – № 7. – С. 22‐27. 

11998844  

3. Взаимосвязь  школы  и  вуза  в  изучении  народного 
музыкального  творчества  // Взаимодействие  педагогического 
вуза и школы в музыкально‐эстетическом воспитании  : сб. 
науч. трудов / Киев. гос. пед. ин‐т имени  А. М. Горького. – 
Київ : КГПИ имени А. М. Горького, 1984. – С. 26‐34.  

4. Воспитательные  функции  произведений  народного 
песенного  творчества  / Киев.  пед.  ин‐т  имени 
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А. М. Горького. – Киев, 1984. – 19 с. – Деп. в ОЦНИ “Школа 
и педагогика” 17.09.1984, № 177‐84.  

5. Морально‐естетичне  виховання  молодших  підлітків 
засобами народної пісенної творчості // Радянська школа  : 
щомісяч. наук.‐метод. журн. – 1984. – № 10. – С. 53‐57. 

6. Народна пісня  і  виховання школярів  // Народна  творчість 
та етнографія. – 1984. – № 6. – С. 61‐63. 

7. Народное  художественное  творчество  как  средство 
нравственно‐эстетического  воспитания  подростков  /  Киев. 
гос. пед. ин‐т имени А. М. Горького. – Киев, 1984. – 28  с. – 
Деп. в ОЦНИ “Школа и педагогика” 17.09.1984, № 178‐84.  

8. Нравственно‐эстетическое  воспитание  младших 
подростков  средствами  народного  художественного 
творчества  (в  условиях  учебной  и  внеклассной  работы)  : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 /  Горбенко Сергей 
Семенович ;  науч.  руководитель  М. С. Кравченко ; 
Киевский гос. пед. ин‐т имени А. М. Горького. – Киев, 1984. 
– 19 с. 

9. Нравственно‐эстетическое  воспитание  младших 
подростков  средствами  народного  художественного 
творчества  (в  условиях  учебной  и  внеклассной  работы)  : 
дис.  ...  канд.  пед.  наук  :  13.00.01  /  Горбенко  Сергей 
Семенович ;  науч.  руководитель  М. С. Кравченко ; 
Киевский гос. пед. ин‐т имени А. М. Горького. – Киев, 1984. 
– 191 л. 

11998866  

10. А  проблеми  лишаються  //  Освіта  :  ВСЕУКР.  ГРОМАД.‐
ПОЛІТ. ТИЖН. – 1986. – 20 травня. 
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11998877  

11. Моральний  аспект  естетичного  виховання  // Початкова 
школа : наук.‐метод. журн. – 1987. – № 5. – С. 68‐70. 

11998888  

12. Актуальные  проблемы  профессиональной  подготовки 
будущего учителя музыки  //  Задачи подготовки будущего 
учителя  музыки  в  условиях  перестройки  высшего 
образования в стране : сб. науч. трудов. – Киев, 1988. – С. 22‐
25. 

13. Вопросы  нравственно‐эстетического  воспитания  в 
педагогическом наследии А. С. Макаренко  // Использование 
педагогического  наследия  А. С. Макаренко  в  условиях 
перестройки среднего и высшего образования : материалы 
межвуз.  науч.‐практ.  конф.,  посвящ.  100‐летию  со  дня 
рождения А. С. Макаренко, 29‐31 марта 1988 г. – Киев, 1989. 
– С. 55‐56.  

14. Звідки  починається  школа?  / А. Т. Авдієвський, 
С. С. Горбенко [та ін.] // Культура і життя : укр. щотижнева 
газ. – 1988. – 4 вересня. 

15. Методичні  рекомендації  до  організації  та  проведення 
безперервної  навчально‐виховної  практики  студентів  
І–ІІ  курсів  музично‐педагогічного  факультету  педвузу 
/ Київ.  держ.  пед.  ін‐т  імені  О. М.  Горького  ;  упоряд. 
С. С. Горбенко, Г. З. Ластовченко, О. О. Мінківська ; відп. за 
вип. А. Т. Подієвський. – Київ : КДПІ, 1988. – 35 с.  

16. Методичні  рекомендації  до  організації  та  проведення 
безперервної  навчально‐виховної  практики  студентів  
І–ІІІ  курсів  музично‐педагогічного  факультету  педвузу 
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/ Київ.  держ.  пед.  ін‐т  імені  О. М. Горького  ;  упоряд. 
С. С. Горбенко,  Г.  З.  Ластовченко,  О. О.  Мінківська.  –  К.  : 
КДПІ, 1988. – 34 с.  

17. Нравственно‐эстетическая  направленность  в  изучении 
произведений народного творчества  // Совершенствование 
профессиональной подготовки учителя музыки в условиях 
реформы школы  :   сб.   науч. трудов  / Київ. держ. пед.  ін‐т 
імені О. М. Горького. – Київ : КГПИ, 1988. – С. 24‐30.  

18. Нравственно‐эстетическое  воспитание  средствами 
народного  творчества  в  педагогической  системе 
В. А. Сухомлинского // В. А. Сухомлинский – выдающийся 
педагог‐новатор  :  тезы  обл.  межвуз.  науч.‐практ.  конф.  – 
Ровно, 1988. – С. 60‐61.  

19. Як  готувати  вчителя  музики  / С. С. Горбенко, 
М. С. Кравченко // Радянська школа : щомісяч. наук.‐метод. 
журн. – 1988. – № 11. – С. 90‐91. 

11998899  

20. Взаимосвязь  нравственно‐эстетического  и  экономического 
воспитания  школьников  // Экономическое  воспитание 
учащейся молодежи  :  тез.  докл.  науч.  конф.  –  Челябинск, 
1989. – С. 92‐94. 

21. Виховання  в  процесі  мислительної  діяльності  на  уроці 
музики / Т. В. Ковалюк, С. С. Горбенко // Початкова школа : 
наук.‐метод. журн. – 1989. – № 1. – С. 26‐29. 

22. Вопросы  нравственно‐эстетического  воспитания  в 
педагогическом  наследии  А. С. Макаренко 
// Использование  педагогического  наследия 
А. С. Макаренко  в  условиях  перестройки  среднего  и 
высшего  образования  :  материалы  межвуз.  науч.‐практ. 
конф.,  посвящ.  100‐летию  со  дня  рождения  великого 
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26. Використання  активних  методів  навчання  в  системі 
формування  морально‐естетичного  досвіду  студентської 
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// Теория  и  практика  перестройки  хозяйственного 
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М. В. Лисенка, 1991. – С. 108‐110.  
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46. Естетико‐педагогічні погляди М. П. Драгоманова // Наукові 
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Переяслав‐Хмельницький, 1993. – 61 с. 

57. Об  уровнях  проявления  нравственно‐эстетического  опыта 
личности в сфере музыкального искусства // Теоретические 
вопросы нравственного и эстетического воспитания. – Київ, 
1993. – С. 28‐32. 

58. Українська  народна  пісня  як  частина  світової  духовної 
скарбниці // Українознавство і гуманізація освіти : тези доп. 
Всеукр.  наук.‐практ.  конф.,  присвяч.  75‐річчю 
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